
 

Brief voor Wmo-zorgaanbieders tijdens corona  

 

Beste zorgaanbieder, 

Allereerst willen wij onze dank en waardering uitspreken voor de inzet van u en al onze andere 
zorgaanbieders om onze inwoners hulp en ondersteuning te bieden die nodig is. In deze brief  
informeren wij u over de verwachtingen die wij hebben van gecontracteerde zorgaanbieders en wat u 
van ons kan verwachten.  

Continuïteit van hulp en ondersteuning staat voorop 
Continuïteit van hulp en ondersteuning aan onze inwoners staat voorop. Maar ook de veiligheid van 
cliënten en uzelf is van belang. Waar dat mogelijk is, blijft de bestaande dienstverlening zoveel 
mogelijk in stand. In de praktijk zien we al mooie ideeën en oplossingen ontstaan om waar het kan de 
dienstverlening door te laten lopen. We roepen alle aanbieders op om de dienstverlening op een 
andere wijze in te vullen als het niet meer op de reguliere wijze kan. U mag van ons verwachten dat 
wij ook creatief met u meedenken, waarbij eerder vastgestelde afspraken misschien (tijdelijk) komen 
te vervallen.  
 
Richtlijnen financiën 
We ontvangen veel vragen van aanbieders over de financiële consequenties van aanpassingen in de 
dienstverlening. Een deel van deze vragen beantwoorden we met onderstaande richtlijnen.  
 
A. Zorgaanbieder levert hulp/ondersteuning conform afspraak met gemeente Lochem. 

 De aanbieder declareert zoals gebruikelijk. Reguliere zorg wordt betaald. 
B. Zorgaanbieder past de dienstverlening aan of vult deze anders in. Bijvoorbeeld de aanbieder van 

een dagbestedingslocatie die nu gesloten is, ondersteunt de cliënten nu op een andere manier 
met behulp van begeleiding op afstand. Of voor een cliënt op leeftijd die nu geen huishoudelijke 
hulp wil, doet de aanbieder desgevraagd de boodschappen. 
 We gaan flexibel om met afwijkende/anders geleverde zorg. De afwijking in dienstverlening 

wordt geregistreerd en conform de gegeven opdracht gedeclareerd. Er kan dus verschil 
bestaan tussen declaratie en levering. Belangrijk: de declaratie van maatwerkvoorzieningen 
kan qua volume nooit hoger zijn dan de declaraties van januari en februari 2020. 

 
We zijn ons ervan bewust dat we hiermee niet alle vragen afdoende beantwoorden. We hopen later 
nog te komen met een bericht over hoe wij omgaan met niet-geleverde zorg in het kader van 
omzetgarantie. Ook komen wij nog met een bericht over hoe wij omgaan met meerkosten. 
 
Registreer in hoeverre wordt afgeweken van afspraken als gevolg van corona 
Flexibiliteit is nodig om met elkaar deze crisis goed door te komen. Tegelijkertijd moeten aanbieders 
en gemeenten hun uitgaven kunnen verantwoorden. Daarom is het van belang dat u nu registreert in 
hoeverre wordt afgeweken van afspraken als gevolg van de Corona-crisis. Zodat dit achteraf, 
desgewenst, inzichtelijk te maken is.  
 
Behandel nieuwe cliënten gelijk 
Ook tijdens de Corona-crisis melden zich nieuwe cliënten bij de gemeenten. En verstrekken we dus 
nieuwe opdrachten aan zorgaanbieders. Wij vragen u de nieuwe cliënten gelijk te behandelen als uw 
huidige cliënten. Neem dus de opdracht aan, ook al is bijvoorbeeld uw dagbestedingslocatie nu 
gesloten. Zet ook bij nieuwe cliënten in op alternatieve vormen van hulp of ondersteuning ter 
overbrugging van deze periode. Deze hulp past binnen scenario B en kan dus op dezelfde manier 
geregistreerd en gedeclareerd worden.  
 
Volg de richtlijnen van het RIVM 
Wij zien dat veel zorgaanbieders de richtlijnen in acht nemen. Tegelijkertijd krijgen we ook signalen 
dat dit niet altijd gebeurt. We doen een oproep aan u als zorgaanbieder om u echt aan de landelijke 
richtlijnen te houden. Spreek ook het netwerk van de cliënt hierop aan als de richtlijnen niet in acht 
worden genomen. Op deze manier kunnen we uw medewerkers en onze inwoners zo goed mogelijk 
beschermen. 



 
Geef veranderingen in dienstverlening door via het format 
Gemeente Lochem zet zich er voor in om te doen wat nodig is. In eerdere berichtgeving op vrijdag 20 
maart hebben wij u gevraagd om de impact van Corona op uw dienstverlening inzichtelijk te maken, 
met behulp van een Excel format.  

 Wilt u deze nog invullen als u dit nog niet heeft gedaan en wel zorg levert aan cliënten uit de 
gemeente Lochem?  

 Wilt u ons op de hoogte brengen als er sprake is van veranderingen? 

 Wilt u laten weten als u ruimte heeft voor extra dienstverlening? 
 
U kunt dit sturen aan: platformsociaaldomein@lochem.nl.  
 
Bovenstaande afspraken gelden tot nader bericht vanuit de Rijksoverheid 
De Rijksoverheid heeft tot 1 juni 2020 beperkende maatregelen genomen. Vooralsnog gelden 
bovengenoemde richtlijnen en afspraken ook tot deze datum. 
 
Heeft u nog vragen? 
Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft neem dan gerust contact op met Annemarie Heijnen 
(Contractmanager Jeugd en Wmo) en Diane Klok (Contractbeheerder Wmo) via 
platformsociaaldomein@lochem.nl.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk van Zeijts 
Wethouder Zorg en Jeugd 
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