
 

P E R S B E R I C H T 

Gouda, 20 oktober 2014 

 

Inkoop Wmo afgerond 

Voor clíënten begeleiding en dagbesteding verandert weinig  

 
Naast de Hulp bij het Huishouden hebben de gemeenten in Midden-Holland nu ook met de 

aanbieders overeenstemming bereikt over de inkoop van Begeleiding en Dagbesteding. Deze 

week worden de contracten ter ondertekening aan de aanbieders aangeboden. Met de 

aanbieders is geregeld dat bestaande cliënten met een indicatie begeleiding deze kunnen 

blijven ontvangen. Cliënten met deze indicatie merken door het overgangsrecht daardoor 

weinig van de veranderingen van de inkoop in de zorg. Net als bij de huishoudelijke hulp is ook 

bij begeleiding voldoende keuzevrijheid voor inwoners.  

 
Overgangsrecht 

Tot uiterlijk 1 januari 2016 tenzij de indicatie eerder afloopt, krijgen cliënten deze vorm van 

ondersteuning. Wel kan het zo zijn dat de wijze waarop de cliënt begeleiding ontvangt iets verandert. 

Dit is afgesproken met de aanbieders. Cliënten krijgen daarover informatie van de aanbieders.  

   

Wat is begeleiding? 

Wie door een beperking onvoldoende zelfredzaam is, kan een vorm van begeleiding aanvragen. Voor 

thuis of buitenshuis. Begeleiding kan plaatsvinden in de groep of individueel. De vormen van 

begeleiding zijn verschillend van aard. Soms gaat het om begeleiding bij dagelijkse activiteiten, zoals 

het organiseren van het huishouden, administratie of structuur aanbrengen in de dag. Het kan ook 

gaan om het ondersteunen en ontlasten van een mantelzorgers. Bijvoorbeeld wanneer een vrouw met 

beginnende Alzheimer naar de dagopvang gaat waardoor meneer thuis als mantelzorger wordt 

ontlast.  

 

Voor wie? 

De gemeenten krijgen  te maken met een nieuwe groep cliënten. Het kan gaan om inwoners met een 

lichamelijke en/of geestelijke beperking. Wie vanaf 2015 ondersteuning nodig heeft, meldt zich dus 

voortaan bij de gemeente (en sociale teams). Cliënten bij wie de indicatie in 2015 afloopt, krijgen een 

gesprek met de gemeente.  

 

Zorg gezamenlijk ingekocht 

Gemeenten in de regio Midden-Holland spraken eerder af om de inkoop samen te doen voor de Wmo 

en Jeugdhulp. Het inkoopproces verloopt via de regionale inkooporganisatie Netwerk Sociaal Domein 

Midden Holland. Professionele zorgaanbieders (groot, middelgroot en klein) hebben 

meeonderhandeld over het nieuwe zorgaanbod.  Op de website www.nsdmh.nl is op korte termijn een 

lijst met gecontracteerde aanbieders terug te vinden.  

De deelnemende gemeenten zijn Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nederlek, Ouderkerk, 

Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zuidplas.  

 

Noot voor de redactie: 

Dit persbericht ontvangt u namens de gemeenten Midden-Holland, die gezamenlijk werken aan de decentralisatie van Rijk- en 

Provincietaken naar de gemeenten.  

Nadere informatie: Regionale Werkgroep Communicatie Decentralisaties,  Ellen van Ojen  T 0180-637725 

http://www.nsdmh.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 


