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VWS in samenspraak met het landelijke projectteam

Inleiding
Uit de vier pilots van de ketenveldnorm is het signaal gekomen dat er knelpunten zijn in de betaling
van declaraties voor de aanmeldfase bij de gemeente.
In de brief aan de Kamer van de beide ministeries (J&V en VWS) van 3 juli 2020 is een procedure
aangekondigd om de vier pilots te ontlasten. Hieronder staat een beschrijving van die procedure.
Deze procedure geldt tot en met maart 2021 voor alle ketenveldnormregio’s. In de loop van het
eerste kwartaal van 2021 zal de procedure geëvalueerd worden. Op basis van de uitkomst van die
evaluatie worden afspraken over het vervolg gemaakt.
Beschrijving procedure
Hieronder volgt een beschrijving van de procedure hoe in voorkomende gevallen de betreffende
zorgaanbieders van de levensloopfunctie dienen te handelen.
Situatie: Zorgaanbieder krijgt kosten aanmelding/toeleiding naar levensloopfunctie ketenveldnorm
niet betaald door gemeenten.
•

Stap 1: Zorgaanbieder stuurt rekening naar VWS (inclusief naam gemeente die niet betaalt) naar
emailadres: dpb-cz@minvws.nl en wordt doorgestuurd naar bestuurlijk adviseur.

•

Stap 2: De bestuurlijk adviseur (Sjef van Gennip) gaat in gesprek met de betreffende gemeente.
De bestuurlijk adviseur zal de betreffende gemeente wijzen op haar verantwoordelijkheid dat
het bemoeizorg is die uit de Wmo moet worden betaald.

•

Stap 3: Indien de inzet van bestuurlijk adviseur, binnen vier weken na het indienen van de
rekening, niet leidt tot het betalen van de rekening door de gemeente, dan zorgt VWS voor
betaling van de rekening.
De bestuurlijk adviseur rapporteert dit aan VWS De betreffende gemeente wordt met naam en
toenaam genoemd in de eerstvolgende brief die naar de Kamer wordt gestuurd.

Communicatie
Deze procedure zal als volgt gecommuniceerd worden met de betrokken partijen:
• Via projectteam en Sjef van Gennip naar de levensloopaanbieders van de 11 regio’s
• Via Monique van der Werf naar VLOT-regioadviseurs
• Via stuurgroepleden naar achterbannen o.a. VNG en ZN

