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Agenda 
• Inleiding
• Segmentering



Inleiding

• Voorstellen en huishoudelijke mededelingen

• Doel van vandaag
– U als zorgaanbieder meenemen in de segmentering en 

inhoud van deze segmentering
– Bespreken van kansen en uitdagingen



Huidige situatie 
Verschillende producten met verschillende vormen en intensiteiten:

Begeleiding individueel

Ø Gericht op ontwikkeling
§ Ontwikkelen
§ Ontwikkelen Plus

Ø Gericht op stabiliseren
§ Stabiliseren en helpen bij
§ Stabiliseren en overnemen
§ Stabiliseren en overnemen Plus 

Begeleiding groep

Ø Gericht op ontwikkeling
§ Ontwikkelen
§ Ontwikkelen Plus

Ø Gericht op stabiliseren
§ Stabiliseren en helpen bij
§ Stabiliseren en overnemen
§ Stabiliseren en overnemen Plus 

Persoonlijke verzorging

Ø Gericht op ontwikkeling

Ø Gericht op stabiliseren

Tevens producten voor vervoer en logeren (kortdurend verblijf/respijtzorg) 



Denkrichting nieuwe situatie
Verschillende segmenten en subsegmenten
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Denkrichting nieuwe situatie
• 1 Perceel WMO
• 3 verschillende segmenten
• Wmo integrale ondersteuning bestaat uit 4 

subsegmenten

Op de praatplaat is de inhoud van de 
subsegmenten vallend onder Wmo integrale
ondersteuning beschreven



Ervaringen uit de markt
Voor elke vraag geldt: Open vraag (meerdere antwoorden 
mogelijk)

1. Wat is uw eerste indruk? 

2. Welke kansen ziet u door de zorg op deze wijze in te
richten?

3. Welke uitdagingen ziet u door de zorg op deze wijze in te
richten?

Graag antwoorden via MentiMeter.  



Op welke wijze draagt dit bij aan:

• Versterking van samenwerking in de keten

• Het bieden van flexibele inzet

• Het bieden van maatwerk

• Genoeg ruimte voor de eigen professionaliteit

• Biedt deze segmentering voldoende ruimte voor integraliteit 
maar ook de benodigde duidelijkheid (in afbakening).



Afsluiting 

Slotvraag: Hoe heeft u deze bijeenkomst ervaren? 



Dank voor uw deelname!

Nabranders of aanvullingen naar aanleiding van deze presentatie kunt u 
sturen naar inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl met als onderwerp 
‘’presentatie 8 december WMO’’

mailto:inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl

