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Q4 2022

Q1 2023

MEDIO JAN '23
INDIENEN WETSVOORSTEL

FOCUS OP UITROL
• Contactpersonendatabase opzetten
• Ontwikkelen diverse handreikingen
• Opstellen richtlijnen m.b.t. de te maken 

afspraken
• Overzicht met behandelen thema’s oa: 

- regionale samenwerking, 
- uitstroom scenario’s, 
- instroom vanuit bijv. jeugdwet, 
- tussenvormen, 
- toegang en inkoop & contractering

• Praktijkproeven met koploperregio’s
• Procesbeschrijving administratieve en 'warme'

overdracht cliënten
• Keuzehulp contracteringsopties, met 

onderscheid binnen en buiten de regio
• Keuzehulp lokale/regionale toegangsprotocollen
• Uitwerken proces voor aanbieders en 

gemeenten, inclusief informatiehuishouding

Doorlopende activiteiten
• Actuele handreiking en routekaart
• Klankbordgroep bijeenkomsten
• Delen van praktijkvoorbeelden in de community
• Onderhouden van de toolkit
• Organiseren van (online) bijeenkomsten en webinars
• Contactpersonendatabase aanvullen
• Waarborg contractstandaarden WMO ontwikkelen
• Landelijke inkoop specialistische voorzieningen

BW (LTA)VOOR ZOMERRECES 
AKKOORD WETSVOORSTEL

FOCUS OP ONTWIKKELING
• Communicatieplan 2023
• Ontwikkelen Toolkit
• Voortgangsmonitor/ dashboard
• Inhoudelijke webinars per thema
• Actualiseren handreiking 

Woonplaatsbeginsel BW 
• Handreiking gebruik vangnetregeling
• Inventariseren en zo nodig aanpassen 

gemeentelijke modelverordeningen
• Overzicht per gemeente/regio van BW-

aanbieders, inclusief postadressen
• Waarborg toezicht bij bovenregionale 

plaatsing in NvO
• Waarborg overlegbepaling tussenvormen
• Waarborg onderzoek financiële 

compensatie

Samen werken we aan een krachtige en toekomstbestendige uitvoering van de Wmo en Jeugdwet

PUBLICATIE VAN HET 
VERDEELMODEL IN DE 
MEICIRCULAIRE

FOCUS OP (HER) START 
• Klankbordgroep bijeenkomsten
• Kennismaken met de stakeholders en 

inventariseren aandachtspunten
• Inrichten community
• Inrichten of herbevestigen van de 

projectorganisatie voor het 
implementatietraject

• Toets woonplaatsbeginsel aan de hand 
van (fictieve) casussen

Q2 2023



Q1-Q2 '24

TijdspadWoonplaatsbeginsel BeschermdWonen
versie 2, 13 januari 2023

Q4 2023

Q3 2023

Ga naar www.i-sociaaldomein.nl voor alle actuele ontwikkelingen, relevante berichten, 
documenten, data bijeenkomsten én de laatste versie van deze roadmap

FOCUS OP VOORTGANG & 
ONDERSTEUNING
• Informatievoorziening aan cliënten

(a.h.v. klantreizen)
• Informatievoorziening aan

toegangsmedewerkers gemeenten
• Informatievoorziening aan zorgaanbieders

en woningcorporaties
• Inrichten Escalatieladder bij (dreigende)

problemen
• Meldpunt: organisatie en proces
• Praktijkproeven met koploperregio's

VOOR 1 OKT
PUBLICATIE STAATSCOURANT

NAZORG
Q1 
• Laatste issues inventariseren
• Meldpunt
Q2
• Laatste issues oplossen 
• Ondersteuning overdragen aan reguliere 

werkvormen 

1 juli 2024
Beëindiging Implementatie traject

FOCUS OP VOORTGANG EN REALISATIE
• Opleverdocument implementatie

met aanbevelingen voor de betrokken
partijen

• Voortgang bewaken
• Meldpunt

Samen werken we aan een krachtige en toekomstbestendige uitvoering van de Wmo en Jeugdwet

Doorlopende activiteiten
• Actuele handreiking en routekaart
• Klankbordgroep bijeenkomsten
• Delen van praktijkvoorbeelden in de community
• Onderhouden van de toolkit
• Organiseren van (online) bijeenkomsten en webinars
• Contactpersonendatabase aanvullen
• Waarborg contractstandaarden WMO ontwikkelen
• Landelijke inkoop specialistische voorzieningen

BW (LTA)

https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/bdba442e-30d8-4e58-8493-ae63eb1168c9/implementatie-woonplaatsbeginsel-beschermd-wonen

