Beste zorgaanbieder Wmo,
In deze brief informeren wij u over onze aansluiting bij de Zorgregio
Midden-IJssel/Oost-Veluwe.
Informatie aanbieders inschrijving voor levering producten maatwerkvoorziening Wmo in
Lochem
De gemeente Lochem is voor Jeugdhulp aangesloten bij de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Dit
is een samenwerking van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst
en Zutphen. Vanaf januari 2021 sluit Lochem ook aan voor Wmo dienstverlening (met uitzondering
van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen).
Per brief informeerden we u dat de gemeente Lochem de overeenkomsten voor Wmo dienstverlening
opzegt per 1 januari 2021. Voor continuering van de dienstverlening voor cliënten in Lochem vragen
we u om in te schrijven op de raamovereenkomst van de Zorgregio. Bijgaand vindt u de
conversietabel waarin u kunt zien welke productcode in de Zorgregio overeenkomt met de
productcode in de overeenkomst met Lochem. Na inschrijving in de Zorgregio en sluiten van de
raamovereenkomst (ook voor dienstverlening in Lochem) krijgt u van ’t Baken een aangepaste
toewijzing met de nieuwe productcode van de Zorgregio.
Inschrijven raamovereenkomst of uitbreiden producten/ gemeente
Op de website https://www.zorgregiomijov.nl/ staat relevante informatie voor gecontracteerde
aanbieders en partijen die zich willen contracteren in de Zorgregio. Zorgaanbieders kunnen zich
voortdurend inschrijven op de raamovereenkomst Jeugdhulp en Wmo. Ook kunnen reeds
gecontracteerde aanbieders producten en of opdrachtgevers (gemeenten) uitbreiden. De inschrijving
op de raamovereenkomst loopt via Negometrix. Ga naar Negometrix >. De al gecontracteerde
aanbieders kunnen via VendorLink uitbreiding voor Wmo Lochem aanvragen (vanaf 1 juni).
Inschrijven bij Zorgregio via Negromtrix of Vendorlink vanaf 1 juni en voor 1 augustus
Vanaf 1 juni 2020 kunt u zich ook inschrijven voor Wmo producten in Lochem. We vragen om dit zo
snel mogelijk te doen maar in ieder geval voor 1 augustus 2020. Hierdoor kunnen we tijdig de
aangepaste toewijzing versturen. We controleren of er cliënten zijn met een toewijzing met een
zorgaanbieder waar per 2021 geen contract meer mee is. We kunnen dan op tijd samen met de
zorgaanbieder en de cliënt een oplossing zoeken.
Belangrijke documenten
Onderstaande documenten zijn onderdeel van de raamovereenkomst.
30-09-2019: Raamovereenkomst Jeugdhulp, Wmo en MO/BW GGZ 2020>
30-09-2019: Annex 1 Algemene Voorwaarden Sociaal Domein 2020>
30-09-2019: Annex 2 Zorgproductenboek 2020>
12-11-2019: Annex 4 Regionaal Administratieprotocol 2020>
Flexibiliteit van de raamovereenkomst (artikel 2)
2.3 Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst kunnen nieuwe opdrachtnemers toetreden dan
wel gecontracteerde opdrachtnemers hun dienstverlening uitbreiden met zorg- en
ondersteuningsproducten en naar opdrachtgevers (individuele gemeenten) welke ze nog niet
bedienden. Het toevoegen van zorg- en ondersteuningsproducten is direct van toepassing na
acceptatie door de opdrachtgevers.
2.4 Na ontvangst van het verzoek tot toetreding tot de raamovereenkomst zullen opdrachtgevers de
gedane inschrijving van opdrachtnemer beoordelen. Nadat is vastgesteld dat er geen belemmeringen
zijn om opdrachtnemer toe te laten treden wordt de raamovereenkomst gesloten.
2.5 Opdrachtnemer kan gedurende de looptijd van de raamovereenkomst zowel geheel uitschrijven
als op het niveau van zorg- en ondersteuningsproducten van het door opdrachtnemer gecontracteerde
aanbod. Hierbij neemt opdrachtnemer een opzegtermijn van 6 maanden in acht.
Neem contact op bij vragen
 Heeft u praktische vragen over de inschrijving bij de Zorgregio of de uitbreiding van producten,
neem dan contact op met de Zorgregio via info@zorgregiomijov.nl
 Heeft u andere vragen, neem dan contact op met Annemarie Heijnen (Contractmanager
Jeugd en Wmo) en Diane Klok (Inkoop en Contractbeheer Wmo) via
platformsociaaldomein@lochem.nl

