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Inleiding 

Voor u ligt het Programma van Eisen Individuele Ondersteuning van de Lekstroomgemeenten. Dit 

document vormt (samen met bijbehorende bijlagen) het kwaliteits- en uitvoeringskader voor 

(individuele) begeleiding in het kader van de Wmo in de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, 

Nieuwegein en Vijfheerenlanden. Het betreft hier het wettelijke begrip begeleiding, gericht op 

individuele ondersteuning. In dit document spreken we consequent over individuele ondersteuning. 

Het document biedt een uitwerking van de wijze waarop de vijf gemeenten dit product inkopen. Het 

programma van eisen is als bijlage bij het aanmelddocument gevoegd en vormt als zodanig een 

geheel van eisen waar aanbieders mee akkoord dienen te gaan om in aanmerking te komen voor een 

raamovereenkomst Individuele Ondersteuning.  

1. Definities 

De begripsbepalingen zoals vastgelegd in §1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

(Wmo) zijn onverkort van toepassing op dit Programma van Eisen (PvE) voor zover daarvan 

onderstaand niet is afgeweken. Uit oogpunt van de leesbaarheid van dit PvE zijn sommige van de in 

de Wmo 2015 opgenomen begrippen hieronder nogmaals aangegeven en/of aangepast ten behoeve 

van dit PvE. 

Aanbieder: natuurlijke persoon of rechtspersoon die jegens het college gehouden is de 

maatwerkvoorziening individuele ondersteuning te leveren en daartoe met de gemeente een 

raamovereenkomst heeft gesloten. 

Sociaal Team: gemeentelijk team dat verantwoordelijk is voor de toegang tot het sociaal domein, in 

het bijzonder Wmo en Jeugd, en beoordeelt welke voorzieningen worden ingezet passend bij de 

ondersteuningsbehoefte van de inwoner. 

Inwoner: cliënt als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wmo en die in het kader van de Wmo 2015 onder 

de verantwoordelijkheid valt van de gemeente. 

Besluit: een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Indicatiebesluit: een besluit van de gemeente waarin wordt beschreven welke voorzieningen voor de 

inwoner worden ingezet, tot welke omvang en voor welke periode. 

Gemeente: één van de Lekstroomgemeenten, te weten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein of 

Vijfheerenlanden, waarmee de aanbieder een raamovereenkomst voor de levering van individuele 

ondersteuning heeft afgesloten. 

Ondersteuningsplan: het door het Sociaal Team, in samenspraak met de inwoner op te stellen plan 

voor de ondersteuning, passend bij de ondersteuningsbehoefte van de inwoner. Hierin wordt alle inzet 

die gericht is op de ondersteuning vermeld, en in ieder geval wat de inwoner op eigen kracht kan 

doen, de inzet vanuit het sociaal netwerk, de ondersteuning vanuit het voorliggend veld en de in te 

zetten specialistische ondersteuning. 

Zorgplan: het door de aanbieder, in samenspraak met de inwoner, opgestelde plan waarin wordt 

beschreven op welke wijze de geïndiceerde voorzieningen worden ingezet en op welke wijze de 

specialistische ondersteuning wordt ingezet in samenhang met de eigen kracht van de inwoner, de 

inzet vanuit het sociaal netwerk en het voorliggend veld. 
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Voorliggend veld: alle collectieve en individuele voorzieningen en organisaties die voor iedereen 

toegankelijk zijn en waarvoor geen indicatie van de gemeente nodig is. Dit kunnen door de gemeente 

gefinancierde voorzieningen en organisaties zijn zoals welzijnsorganisaties, vrijwilligers(organisaties), 

inwonersinitiatieven of andere professionele en niet professionele aanbieders. 

Onderaanneming;      Definities nog verder aan te vullen bij eindredactie 

2. Inhoud en gebied  

2.1 Het betreft de inzet van individuele ondersteuning als maatwerkvoorziening zoals bedoeld in de 

Wmo 2015. (Wet van 9 juli 2014 (Stbl. 2014, 281)): activiteiten gericht op het bevorderen van 

zelfredzaamheid en participatie van de inwoner opdat hij zo lang mogelijk in zijn eigen 

leefomgeving kan blijven.  

2.2 De gevraagde ondersteuning is gericht op inwoners wonend in de Lekstoomgemeenten, te weten 

de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden, waarvoor de 

gemeenten op basis van het woonplaatsbeginsel in de Wmo verantwoordelijk zijn.  

3. Individuele ondersteuning algemeen 

3.1 Individuele ondersteuning is een maatwerkvoorziening Wmo (begeleiding individueel) en omvat 
activiteiten gericht op het ontwikkelen of behouden van de zelfredzaamheid en maatschappelijke 
deelname van de inwoner. 

3.2 In het gesprek tussen de inwoner en Sociaal Team wordt de hulpvraag uitvoerig verkend. Daarbij 
komen altijd de mogelijkheden vanuit eigen kracht, het sociaal netwerk en het voorliggende veld 
aan bod. Hieruit wordt duidelijk wat er aanvullend nodig is aan professionele ondersteuning. Het 
Sociaal Team stelt het ondersteuningsplan op. Hieruit volgt een indicatiebesluit (indicatie).  

3.3 De inhoud van het indicatiebesluit wordt zowel met de inwoner als de aanbieder gedeeld. Hierin 

wordt het volgende opgenomen:  

• Het resultaat 

• De eenheid  

• De duur  

• Volume (check n.a.v. discussie over de beschikking) 

 

3.4 Zonder het indicatiebesluit is het voor inwoner niet mogelijk gebruik te maken van de 

maatwerkvoorziening. Aanbieder kan geen rechten ontlenen aan het verlenen van diensten aan 

inwoners die niet over een geldig indicatiebesluit beschikken noch waartoe aanbieder een 

dienstverleningsopdracht is verstrekt. 

3.5 De inwoner heeft de vrijheid om een aanbieder te kiezen die de door hem benodigde 

maatwerkvoorzieningen Wmo biedt, mits het aanbod van deze aanbieder aansluit bij de 

ondersteuningsbehoefte van de inwoner.  

3.6 Als de situatie van inwoner vóór afloop van de gestelde termijn in de indicatie verandert of als vóór 

afloop van de termijn een passend alternatief aanbod voorhanden komt (bijvoorbeeld een 

algemene voorziening) waardoor de inzet van de maatwerkvoorziening Individuele ondersteuning 

niet langer noodzakelijk is, kan het Sociaal Team na onderzoek de indicatie van de 

maatwerkvoorziening beëindigen. Bij verschil van inzicht tussen de aanbieder en de gemeente is 

het oordeel van het Sociaal Team leidend. 
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4. Doel Individuele Ondersteuning  

4.1 Het doel van de individuele ondersteuning is om inwoners ‘hulp die het best past’ te bieden 
waarmee iemand zichzelf kan redden en kan meedoen in de maatschappij.  

4.2 Met hulp die het beste past wordt er toegewerkt naar een resultaat. In de opdracht aan de 

aanbieder worden de mogelijkheden vanuit eigen netwerk en voorliggend veld globaal 

omschreven. Het is vervolgens aan de aanbieder om het zorgplan verder uit te werken. 

4.3 Aanbieder integreert in de ondersteuning voorzieningen uit het voorliggend veld en het netwerk 

van de inwoner zodat de formele ondersteuning kan worden afgebouwd en de eigen kracht en de 

inzet van het netwerk kan worden opgebouwd. Hierover maken we meetbare afspraken met de 

aanbieders. De ondersteuning is gericht op blijvende participatie en stimulering van de 

zelfredzaamheid, passend bij de levens- en ontwikkelfase van de inwoner. 

5. Niveaus individuele ondersteuning  

Aan de hand van vier aspecten wordt bepaald welk niveau van individuele ondersteuning het beste 

aansluit bij de ondersteuningsvraag van de inwoner. De aspecten die onderscheiden worden zijn:  

➢ Omvang van de ondersteuningsvraag: het aantal resultaatgebieden 

➢ Type ondersteuning: behouden of ontwikkelen 

➢ Benodigde intensiteit van de ondersteuning  

➢ Duur van de ondersteuning.  

In de bijlage productindeling wordt verder omschreven hoe de verschillende niveaus zijn opgebouwd  

6. Kwaliteit algemeen 

6.1 De aanbieder zorgt ervoor dat zij voldoet aan eisen met betrekking tot deskundigheid van 

beroepskrachten. De aanbieder zorgt er ook voor dat de voorzieningen die zij aanbiedt van goede 

kwaliteit zijn. Dit doet de aanbieder onder andere door: 

• De voorziening veilig, doeltreffend en inwonergericht te verstrekken;  

• De voorziening af te stemmen op de persoonlijke situatie van de inwoner en andere vormen 

van zorg die de inwoner ontvangt; 

• De ondersteuning te bieden door de methodiek van supportgericht werken en de 

ondersteuning tevens te richten op de versterking van het sociale netwerk. 

• Erop toe te zien dat beroepskrachten tijdens hun werkzaamheden in het kader van het leveren 

van de ondersteuning handelen in overeenstemming met de professionele standaard en 

beschikken over relevante ervaring en diploma´s; 

• Erop toe te zien dat de kwaliteit van de voorziening en de deskundigheid van 

beroepskrachten, voor zover van toepassing, tenminste voldoet aan de voorwaarden om in 

aanmerking te komen voor de in de betreffende sector erkende keurmerken;  

• Een regeling vast te stellen voor de afhandeling van klachten van inwoners over de kwaliteit 

van de maatwerkvoorzieningen en de bijbehorende dienstverlening die door hen worden 

aangeboden. 

6.2 Aanbieder voldoet aan de eisen gesteld in de Wmo, de Wet normering topinkomens en de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

6.3 Aanbieder garandeert dat hij voldoet aan de kwaliteitseisen die ten aanzien van de ondersteuning 
voortvloeien uit specifieke wet- en regelgeving en alle van toepassing verklaarde onderliggende 
regelgeving en beleidsregels van gemeenten, wetgever of branchevereniging. De zorgaanbieder 
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dient te beschikken over een van de volgende bij de opdracht passende kwaliteitscertificaten: 
ISO-9000, EN 15224, HKZ, PREZO of over een actueel kwaliteitsplan passend bij de opdracht. Dit 
kwaliteitsplan behoeft vooraf goedkeuring van de gemeente. 

6.4 Als een aanbieder als hoofdaannemer gebruik wil maken van een onderaannemer, ZZP’ers 
inbegrepen, dan dient de aanbieder hiervoor toestemming te krijgen van de gemeente, en is de 
aanbieder ervoor verantwoordelijk dat de onderaannemer voldoet aan de kwaliteitseisen die de 
gemeente aan de aanbieder stelt. 

6.5 Het is voor de aanbieder, onderaannemers, hulpverleners en vrijwilligers verboden om een 
nevenfunctie uit te oefenen of nevenwerkzaamheden te verrichten die redelijkerwijs onverenigbaar 
geacht kunnen worden met de belangen van de inwoner of de gemeente. 

6.6 De aanbieder dient inwoner niet te belasten met onnodige negatieve zaken die de beeldvorming 

van de inwoner over de aanbieder of de gemeente kan beïnvloeden. Hieronder wordt in ieder 

geval verstaan: het zich negatief uitlaten over andere organisaties en/of hun medewerkers of het 

disfunctioneren van de eigen organisatie. 

7. Eisen aan de organisatie 

7.1 Aanbieder houdt zich bij het verlenen van ondersteuning aan de toepassing van de verplichte 

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de meldplicht calamiteiten en de meldplicht 

geweld. Aanbieder dient (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling te melden bij 

Veilig Thuis. 

7.2 De aanbieder is verplicht iedere calamiteit en ieder geweldsincident meteen te melden aan de 

aangewezen toezichthoudend ambtenaar bij de gemeente waar de calamiteit zich voordoet. De 

aanbieder handelt hierbij conform het Kader kwaliteitstoezicht Wmo van de GGDrU. 

7.3 Aanbieder stelt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, kwaliteitseisen en wet- en 

regelgeving op landelijk niveau en handelt ernaar. 

7.4 Aanbieder heeft acceptatieplicht als de inwoner die gebruik maakt van de maatwerkvoorziening 

begeleiding voor de betreffende aanbieder kiest. Aanbieder kan de opdracht tot levering niet 

weigeren, tenzij sprake is van een uitzonderlijke situatie. 

7.5 Als de aanbieder in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld wanneer de capaciteit van de aanbieder 

onvoldoende is, niet kan voldoen aan de acceptatieplicht dan meldt deze dat binnen drie (3) 

dagen gemotiveerd bij het Sociaal Team. Het Sociaal Team beoordeelt en beslist of de aanbieder 

op basis van deze motivatie kan afzien van het leveren van de maatwerkvoorziening. 

7.6 Aanbieder is verplicht tot het verstrekken van informatie richting gemeente als sprake is van 

relevante veranderingen in situatie van inwoner waardoor de maatwerkvoorziening daartoe 

mogelijk beëindigd of aangepast dient te/ kan worden. Informatie dient gegeven te worden uit 

eigen beweging op het moment dat de situatie van toepassing is.  

7.7 Als aanbieder vindt dat (na afgifte dan wel gedurende de loop van de opdracht) de indicatie 

aanpassing behoeft, treedt aanbieder daarover in overleg met gemeente. De gemeente 

beoordeelt vervolgens het verzoek van aanbieder en maakt hierover met aanbieder en inwoner 

nadere afspraken en de gemeente past naar haar oordeel het indicatiebesluit zo nodig aan. 

7.8 Indien aanbieder constateert dat de inwoner minder ondersteuning nodig heeft dan passend is bij 

de toegekende maatwerkvoorziening c.q. toegewezen dienstverleningsopdracht, is aanbieder 

verplicht hierover contact op te nemen met het Sociaal Team. 
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7.9 Een eventuele verlenging van de indicatie vindt pas plaats nadat een evaluatiegesprek heeft 

plaatsgevonden tussen Sociaal Team en inwoner. Het begeleiden dan wel bewaken van een 

tijdige afspraak voor een evaluatiegesprek (8 weken voor afloop van de indicatie) maakt 

onderdeel uit van de door aanbieder geboden ondersteuning. 

7.10 Aanbieder draagt zorg voor een effectieve en laagdrempelige klachtenregeling; hiervoor geldt: 

• De aanbieder informeert inwoners op een eenvoudig te begrijpen manier over hoe zij een 

klacht kunnen melden, hoe het proces loopt, en in welke termijnen, en wat daarin de rol is van 

de aanbieder. Deze informatie geeft de aanbieder aan inwoners; individueel bij iedere intake, 

maar ook algemeen op een makkelijk te vinden manier via de website. 

• De aanbieder is het eerste aanspreekpunt voor de inwoner wanneer die een klacht over de 

aanbieder of de dienstverlening wil melden. Inwoners kunnen een klacht op een eenvoudige 

manier telefonisch, schriftelijk en via internet kenbaar maken, op zijn minst altijd tijdens 

reguliere kantooruren. 

7.11 De aanbieder werkt mee aan het uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek, waartoe 

gemeenten verplicht zijn op basis van artikel 2.5.1 van de Wmo en artikel 2.10 van de Jeugdwet. 

Hiervoor wordt een (digitale) tool ingezet die wordt beheerd en bekostigd door de gemeente, in 

samenwerking met de RBL. Aanbieders werken mee aan het opstellen van vragen, het versturen van 

vragen aan cliënten en het aanleveren van cliëntinformatie voor het benaderen van cliënten. 

7.12 De aanbieder werkt mee aan toezicht op de kwaliteit van de geleverde ondersteuning door 

GGDrU.   

8. Eisen aan het personeel 

8.1 De aanbieder zet begeleiders in die beschikken over de kennis, competenties en vaardigheden die 

nodig zijn om de benodigde ondersteuning uit te voeren conform het zorgplan. De kennis, 

competenties en vaardigheden moeten in overeenstemming zijn met de in de zorgbranche 

vastgestelde basiscompetentieprofielen (bcp’s) en/of ervaring verworven competenties (evc’s). 

8.2 Onder de in het vorige artikel genoemde competenties vallen in ieder geval goede sociale, 

mondelinge en schriftelijke vaardigheden, helder communiceren en overleggen met inwoners over 

hun ervaringen, wensen en voorkeuren en het bieden van ondersteuning met supportgericht 

werken en de versterking van het sociale netwerk. 

8.3 In te zetten hulpverleners, stagiairs en vrijwilligers, in een dienstverband of als ZZP’er, beschikken 

over een geldende Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) als bedoeld in artikel 28 van de Wet 

justitiële en strafvorderlijke gegevens. De aanbieder kan desgevraagd alle vereiste VOG’s 

overleggen. 

8.4 Aanbieder garandeert dat personeel met inwonercontact een klantvriendelijke, hulpvaardige en 

servicegerichte instelling heeft en:  

• Beschikt over de gangbare, aantoonbare competenties en vaardigheden die nodig zijn om de 

benodigde ondersteuning uit te voeren; 

• Globaal op de hoogte is van de toepasselijke zorgwetten en signaleert als hierin mogelijk een 

wijziging nodig is; 

• Een geheimhoudingsverklaring ondertekent; 

• De Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift; 

• Zich kan legitimeren als werknemer van aanbieder; 
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• De culturele achtergrond, geloofsovertuiging en/ of leefwijze van de Inwoner respecteert; 

• Discreet omgaat met vertrouwelijke informatie. 

9. Eisen aan de ondersteuning en samenwerking met de inwoner 

9.1 De aanbieder werkt vanuit het perspectief van de inwoner. De aanbieder zorgt ervoor dat de 

Wmo-ondersteuning aansluit op de leefwereld van de inwoner, ongeacht in welke levens- of 

ontwikkelfase deze zich bevindt. De aanbieders beheersen en bieden de methodiek van 

begeleiding voor jongvolwassenen en zij werken hierin op basis van een meerjarig 

toekomstperspectiefplan vanaf 16 jaar. De ondersteuning sluit aan bij wat een inwoner (met hulp 

van zijn netwerk) zelf kan of kan leren. De basisvoorzieningen worden maximaal gebruikt en de 

aanbieder biedt hulp op maat, met ruimte voor een innovatieve aanpak en nieuwe methodieken.  
 

9.2 Aanbieder hanteert bij de uitvoering van de overeenkomst de volgende uitgangspunten: 

• Levering van alleen die ondersteuning aan de inwoner welke bijdraagt aan de in het 

ondersteuningsplan vastgestelde doelen. 

• Zorgdragen voor continuïteit van de ondersteuning en inzet van dezelfde begeleider bij de 

inwoner. 

• Ondersteuning van de inwoner en zijn omgeving om deze waar mogelijk zelf vorm te geven of 

door zoveel als mogelijk gebruik te maken van algemene voorzieningen in de nabije omgeving 

van de inwoner. 

• Afstemming van de ondersteuning met bij de inwoner betrokken professionals, betrokkenen in 

het sociaal netwerk of het voorliggend veld. 

• De inwoner wijzen op de mogelijkheid, waar nodig, van het verkrijgen van onafhankelijke 

cliëntondersteuning. 

• Overleg met het Sociaal Team indien de doelstellingen niet kunnen worden gerealiseerd. 

9.3 De aanbieder is verplicht om inwoners te attenderen op de eventuele (aangepaste) voortzetting 

van de dienstverlening. Dit neemt niet weg dat de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor het 

bewaken van de inhoud en looptijd van het besluit. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen 

van een nieuw besluit ligt te allen tijde bij de inwoner of diens wettelijk vertegenwoordiger. 

9.4 De aanbieder is verplicht mee te werken aan een verzoek van de inwoner om te wisselen van 

aanbieder en werpt hiertoe geen belemmeringen op. 

9.5 Wanneer aanbieder aangeeft dat de samenwerking met inwoner erg moeizaam verloopt, zal 

samen met het Sociaal Team naar een oplossing gezocht worden. In uitzonderlijke gevallen kan 

dit ertoe leiden dat de ondersteuning door aanbieder stopgezet wordt, echter niet voordat er in 

samenspraak met inwoner en Sociaal Team een andere, naar het oordeel van het Sociaal Team, 

naar omstandigheden afdoende oplossing beschikbaar is. Bij verschil van inzicht is het oordeel 

van het Sociaal Team doorslaggevend. 

9.6 De aanbieder stemt de geleverde ondersteuning efficiënt en integraal af op andere formele en 

informele ondersteuning, ongeacht vanuit welke wetgeving, financierings- of verstrekkingsvorm 

deze geleverd wordt. 

9.7 De geleverde ondersteuning levert een bijdrage aan het vergroten of aan het zoveel mogelijk in 

standhouden van de autonomie en zelfredzaamheid van inwoner. 

9.8 Aanbieder beëindigt de ondersteuning: 
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• Vanaf het moment dat de leveringsopdracht eindigt. 

• Vanaf het moment dat inwoner geen ingezetene meer is, tenzij de aanbieder een 

overeenkomst voor individuele ondersteuning heeft met de gemeente van vestiging en de 

ondersteuning met instemming van de nieuwe gemeente kan continueren. 

• Wanneer de inwoner is overleden. 

• Indien in overleg met de inwoner is besloten dat de diensten niet langer noodzakelijk zijn 

omdat de afgesproken resultaten zijn behaald en inwoner daarover tevreden is. Aanbieder 

rapporteert deze beëindiging tijdig en met vermelding van redenen aan Sociaal Team. 

• Op grond van zwaarwegende redenen en na toestemming van Sociaal Team om de 

ondersteuning te beëindigen. 

• Als inwoner ondersteuning ontvangt vanuit de Wet langdurige zorg. 

• Als sprake is van een gewichtige reden, na overleg met - en instemming van - het Sociaal 

Team. 

10. Samenwerking met andere aanbieders/professionals 

10.1 Om de beweging naar lichtere ondersteuning mogelijk te maken hebben aanbieders een breed 

netwerk in de basisvoorzieningen en het voorliggend veld en werken zij actief samen met partijen 

die voorliggende voorzieningen aanbieden. Dit is noodzakelijk om adequaat en tijdig te kunnen 

afschalen en voorliggende voorzieningen en informele ondersteuning optimaal te kunnen 

inzetten. Om te komen tot een effectieve uitvoering van de ondersteuning is het noodzakelijk om 

de samenwerking tussen aanbieders en de Sociaal Teams en tussen aanbieders onderling te 

versterken. Dit vraagt dat partijen elkaar kennen, vertrouwen en samen optrekken. 

10.2 De aanbieder is bekend met het lokale voorliggend veld en investeert actief in het ontwikkelen 

van een breed netwerk in de wijk, het dorp of de stad en benut deze ten behoeve van de 

inwoner. 

10.3 Als de inwoner overgaat naar een andere, door de gemeente gecontracteerde aanbieder, zorgt 

de aanbieder voor een soepele, professionele overdracht naar deze aanbieder, waarbij de 

continuïteit van de ondersteuning is gewaarborgd. Aanbieder draagt binnen vier (4) weken na de 

overdracht het dossier van de inwoner compleet en kosteloos over aan deze nieuwe aanbieder. 

11. Samenwerking met de gemeente 

11.1 De aanbieder biedt vaste aanspreekpunten voor de volgende gemeentelijke functionarissen: 

• Beleidsadviseur gemeente 

• Contractmanager Regionale Backoffice Lekstroom 

• Medewerker Sociaal Team gemeente 

De bedoeling is dat de hierboven genoemde afdelingen/functionarissen te maken hebben met één 

vast aanspreekpunt van de aanbieder. Dus op elk niveau één aanspreekpunt. Hierdoor bestaat in de 

loop van de contractperiode aan beide kanten een zo vast mogelijk team wat inhoudelijk goed op de 

hoogte is van de afspraken en onderlinge actiepunten. Dit maakt dat partijen effectief en efficiënt 

kunnen samenwerken en beslissen. 

De aanspreekpunten van de aanbieder beschikken over kennis van de overeenkomst en de lopende 

werkzaamheden. De aanspreekpunten (of de vervanger) zijn voor urgente gevallen ten alle tijde 

rechtstreeks telefonisch bereikbaar voor functionarissen van de gemeente. 
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11.2 De gemeente en de aanbieder maken voor de communicatie met betrekking tot de overeenkomst 

na gunning gebruik van een door de gemeente te bepalen elektronisch 

contractmanagementsysteem. De gemeente kan zich genoodzaakt zien om gedurende de 

looptijd van de overeenkomst over te gaan op het gebruik van een ander 

contractmanagementsysteem. In dat geval wordt de aanbieder daarover zo snel mogelijk 

geïnformeerd. De aanbieder conformeert zich aan het gebruik van een dergelijk systeem en 

eventuele wisselingen. De gemeente spant zich in redelijkheid in om de administratieve lasten 

hieromtrent te beperken, echter, de aanbieder is niet gerechtigd (extra) kosten aan de gemeente 

in rekening te brengen. 

11.3 De aanbieder en de gemeente voeren in de regel eenmaal per kwartaal, doch minimaal eenmaal 

per jaar een contractgesprek. Als input voor dit gesprek levert de aanbieder informatie aan zoals 

die door de Regionale Backoffice Lekstroom via het gebruikelijke format wordt uitgevraagd. 

Daarnaast kunnen andere onderwerpen aan bod komen die van invloed zijn op de uitvoering van 

de overeenkomst. De data en tijdstippen worden gezamenlijk overeengekomen. In het geval dat 

het aanspreekpunt van de aanbieder of de contractmanager van de gemeente daartoe aanleiding 

zien, treden partijen zo spoedig mogelijk in overleg om in de gegeven situatie tot een besluit te 

kunnen komen. 

12. Uitgangspunten transformatie 

12.1 Aanbieder en de gemeente respecteren elkaars rol en werken aan hetzelfde gezamenlijke doel, 

namelijk de inwoner op een zo passend mogelijke manier ondersteunen op de aangegeven 

resultaatgebieden. 

12.2 De gemeente ziet nog te veel problemen bij jongeren in de overgang van de Jeugdwet naar de 

Wmo. Het aanbod vanuit deze wetten blijkt soms niet passend of sluit onvoldoende op elkaar 

aan. Dit willen we verbeteren. Voor de doelgroep jongvolwassenen kan ondersteuning onder de 

(verlengde) Jeugdwet of Wmo als meest passend worden ervaren. Daar waar ondersteuning 

past binnen het gedachtengoed van de Wmo, wordt begeleiding binnen de Wmo geboden die 

passend is bij deze leeftijdscategorie (dit betreft voornamelijk jongeren tussen de 18 en 23 jaar). 

Gewenst is dat ook jongeren (onder de 18 jaar) die formeel onder de Jeugdwet vallen, gebruik 

kunnen maken van producten binnen de Wmo als dit als meest passend wordt gezien. Hiermee 

willen we bereiken dat er een soepele overgang is tussen de Jeugdwet en de Wmo en/of 

wanneer aanbod binnen één van beide wetten niet voldoet er over de grenzen heen gekeken 

wordt en expertise wordt ingezet. Jongeren ervaren hierdoor continuïteit in het traject en 

ontvangen passende hulp. De noodzaak om verlengde Jeugdzorg in te zetten omdat er binnen 

de Wmo geen geschikt product voorhanden is vervalt hiermee.  

 We stellen de navolgende eisen:   

• Begeleiding van de doelgroep “jongvolwassenen” wordt vanuit de Wmo aangeboden als dit 
voor jongvolwassenen als meest passend wordt gezien. Het is mogelijk dat jongvolwassenen 
verlengde jeugdhulp ontvangen als de ondersteuning binnen de Jeugdwet als passend wordt 
gezien. 

• Dit betekent dat we van Wmo aanbieders verwachten dat ze aanbod voor jongvolwassenen 
creëren met de expertise voor deze doelgroep. Bij de begeleiding van jongvolwassenen ligt de 
focus op de ontwikkeling van de jongere naar zelfstandigheid hetgeen gezins/systeemgericht 
wordt ondersteund.  

• De Wmo aanbieder sluit aan bij de gesprekken over het toekomstplan dat de jongere vanaf zij 
16 jaar als het sociaal team en de jeugdhulpaanbieder hierom vraagt. De Wmo aanbieder 
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zoekt hierin de samenwerking met de jeugdhulpaanbieder voor een goede (en geleidelijke) 
overgang naar begeleiding binnen de Wmo 

• We willen de Wmo-begeleiding beter laten aansluiten op de leefwereld van de jongere, onder 
andere via de Big-5 benadering (support, wonen, school & werk, inkomen, welzijn) die past 
binnen de zelfredzaamheidsmatrix. We vragen van onze Wmo-aanbieders Wmo dat zij 
inspanning leveren op het aansluiting zoeken c.q. acties uitzetten op deze 5 onderwerpen en 
dat zij hierin werken op basis van het meerjarig toekomstperspectiefplan wat vanaf 16 jaar 
door de jeugdzorgaanbieder ism jongere is opgesteld en ingezet.  

• Aanbieders en gemeente zetten zich in om:  
• De hulp voor deze doelgroep vanuit Jeugdwet en Wmo integraal vorm te geven. 
• Waar mogelijk budgetten te ontschotten;  
• Ervoor te zorgen dat er voldoende passende woonplekken voor jongvolwassenen in de 

gemeente beschikbaar zijn, zodat zij bij uitstroom uit de residentiële jeugdzorg kunnen 
doorstromen naar een passende woonplek, waarbij de begeleiding in ambulante vorm wordt 
gecontinueerd. 

13. Plan van aanpak transformatie 

13.1 Het toegankelijk en betaalbaar houden van het sociaal domein is een opgave die om urgentie, 

daadkracht én om gezamenlijk eigenaarschap van de gemeente en de aanbieder vraagt. Want het 

lukt de gemeente niet alleen om het stelsel van het sociaal domein om te buigen én om de kosten te 

beheersen/besparen. Daar is de aanbieder hard bij nodig. Een financieel gezonde uitvoering van het 

sociaal domein is óók de verantwoordelijkheid van de aanbieder. En ook van de aanbieder wordt 

gevraagd om maatregelen door te voeren die een wezenlijke bijdrage leveren aan toegankelijke en 

financieel beheersbare ondersteuning. Dit betekent dat aanbieder een visie heeft op het bevorderen 

van de eigen kracht, de inzet van het sociaal netwerk en ondersteuning vanuit het voorliggend veld en 

vrij toegankelijke voorzieningen en de wijze waarop dit in samenhang met de geboden individuele 

ondersteuning wordt vormgegeven. Aanbieder spreekt zijn expliciete commitment uit om zich hier - 

samen met de gemeente - voor in te zetten. Aanbieder erkent dat inschrijven niet alleen betekent dat 

die ondersteuning die gevraagd wordt geleverd wordt, maar betekent óók dat de aanbieder de 

inspanningsverplichting heeft om bij te dragen aan de financiële houdbaarheid van het sociaal 

domein. 

Indien een afschaling leidt tot een duurzame match, dan kan hier een financiële stimulans tegenover 

staan. In de bijlage is in concept uitgewerkt hoe we dit willen vormgeven. Dit zal het karakter krijgen 

van een pilot. 

Bijlage X bevat een plan van aanpak op deze doelstelling. Aanbieder is verplicht om bij zijn 

inschrijving in formulier X van bijlage X aan te geven op welke wijze hij verwacht de bovenstaande 

doelstelling te realiseren. 

14. Levering 

14.1 Na ontvangst van het toewijzingsbericht voert de aanbieder binnen <aantal> (X) werkdagen een 

intakegesprek met de inwoner 

14.2 De ondersteuning start binnen <aantal> (X) werkdagen na het intakegesprek. 

14.3 In geval er sprake is van spoedondersteuning dan start aanbieder binnen X uur na de opdracht 

vanuit het Sociaal Team met de ondersteuning, conform artikel 2.3.3 van de Wmo 2015. 
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15. Zorgplan 

15.1   De aanbieder stelt in samenspraak met de inwoner het zorgplan op. Het zorgplan wordt binnen 

X (X) werkdagen na de toewijzing afgerond. 

15.2   Het zorgplan sluit aan bij de resultaten en doelen die zijn opgesteld in het ondersteuningsplan. 

15.3   De aanbieder stuurt het zorgplan binnen X (X) dagen nadat dit is afgerond, terug naar de 

gemeente. 

15.4   De gemeente vindt op elkaar afgestemde zorg en ondersteuning essentieel, ongeacht vanuit 

welke wetgeving, financierings- of verstrekkingsvorm deze geleverd wordt. Daarom beschrijft de 

aanbieder in het zorgplan op welke wijze zorg en ondersteuning in het belang van de inwoner 

wordt afgestemd op de zorg die door eventuele andere aanbieders wordt geleverd. 

15.5   In het zorgplan dat wordt opgesteld na de toewijzing van de zorg komen, mede gelet op de 

transformatieopgave,in ieder geval de navolgende elementen terug: 

• Welke resultaten worden behaald, op welke wijze de resultaten worden behaald en welke 

activiteiten en/of diensten worden ingezet, conform de doelen en resultaten in het 

ondersteuningsplan.  

• Op welke wijze de inwoner wordt betrokken bij het ondersteuningsplan. 

• Hoe de inwoner zoveel mogelijk de eigen regie kan behouden. 

• Welke inspanningen zijn verricht om het sociaal netwerk rondom de inwoner in kaart te 

brengen en in te schakelen bij de ondersteuning. 

• Welke rol de welzijnsinstellingen en de informele hulp kunnen vervullen bij de ondersteuning 

van de inwoner. 

• Op welke wijze en binnen welke termijn de professionele ondersteuning van de aanbieder 

naar verwachting wordt afgeschaald, of in ieder geval welk perspectief hiertoe kan worden 

geschetst. 

• Werkafspraken waar de inwoner en de aanbieder zich aan te houden hebben. 

 

15.6 (Werk)afspraken met de inwoner die afwijken van de afspraken die gelden tussen de aanbieder 

en de gemeente, of die afwijken van een eventueel onderliggend zorgplan, zijn nietig. 

15.7   Aanbieder evalueert tussentijds zo vaak als is aangegeven in het ondersteuningsplan. 

Voorafgaand aan het evaluatiegesprek stuurt de aanbieder een (tussen)evaluatie volgens een 

vastgesteld evaluatieformat naar het ST. In de evaluatie wordt de ervaring van de inwoner, en 

hoe deze de ondersteuning waardeert, verwoord. Tevens wordt gerapporteerd op de voortgang 

van de gestelde doelen. 

15.8 Het zorgplan is de basis voor de evaluatie en kan ook gedurende het traject aanleiding zijn om 

het gesprek aan te gaan over de manier waarop de ondersteuning wordt ingezet. 

15.9 De uitkomsten van de evaluatie worden schriftelijk vastgelegd als onderdeel van het zorgplan. 

15.10 Het zorgplan is op elk moment opvraagbaar door de gemeente, met inachtneming van het 

bepaalde in de overeenkomst over gegevensuitwisseling en -bescherming.  

15.11 Bij verlenging van de indicatie vormen het bestaande ondersteuningsplan, het zorgplan en de 

evaluaties de basis voor het nieuwe zorgplan. 
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15.12 De aanbieder levert zes (6) weken voor afloop van de toewijzing een eindevaluatie aan volgens 

het vastgestelde evaluatieformat bij het ST. Een eventuele verlenging van de toekenning vindt 

pas plaats nadat een evaluatiegesprek heeft plaatsgevonden tussen ST, inwoner en aanbieder 

op basis van het evaluatieformat en het zorgplan. 

15.14 Bij het stoppen van de ondersteuning legt de aanbieder de reden(en) hiervan vast in het 

zorgplan van de inwoner in de vorm van een eindevaluatie. 

16. Bedrijfsvoering 

De gemeente stelt de volgende eisen aan de bedrijfsvoering van de aanbieders: 

• De aanbieder voert een deugdelijke administratie, waarbij in ieder geval inkomsten, uitgaven, 

verplichtingen, cliëntdossiers en verantwoording te herleiden zijn naar bron en bestemming. 

• De aanbieder heeft schriftelijk vastgelegd welke organen van de aanbieder bevoegd zijn ten 

aanzien van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering. 

• De aanbieder heeft schriftelijk en inzichtelijk vastgelegd hoe de ondersteuning wordt 

georganiseerd. Daarbij wordt gemeld van welke andere bedrijven of dochterondernemingen 

gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder 

begrepen verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden. 

• De activiteiten van de aanbieder in het kader van de opdracht worden in de bedrijfsadministratie 

financieel onderscheiden van andere activiteiten van de aanbieder. 

• In de financiële administratie zijn de ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar naar bron 

en bestemming en is duidelijk wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de 

aanbieder is aangegaan. 

17. Administratie, declaratie en berichtenverkeer 

Onderstaand is modeltekst. Wordt nog bijgewerkt op basis van de actueel geldende protocollen van 

RBL rondom administratie, declaratie en berichtenverkeer. 

17.1 Aanbieders dienen zich te houden aan de volgende werkwijze voor administratie en 

berichtenverkeer.  

A. Aansluiting systemen 

• Aanbieders sluiten aan bij I-standaard berichten (iWmo en iJw en eventueel landelijke 

uitbreidingen). 

• Aanbieders houden zich aan de afspraken gemaakt in het landelijk standaard 

administratieprotocol. 

• Aanbieders zijn met één AGB-code aangesloten op VECOZO (iWmo en/of iJw moeten 

geactiveerd zijn). Wanneer de AGB-code wordt gewijzigd dan moet dit twee maanden voor 

aanvang van de nieuwe AGB- code worden doorgegeven aan de gemeente. Hierdoor is het 

mogelijk om de lopende indicaties op tijd om te zetten naar de nieuwe AGB-code. 

• Aanbieders Jeugdwet dienen gebruik te maken van de in Lekstroom gehanteerde verwijsindex 

dan wel een ander door de gemeente aan te wijzen signaleringssysteem. 

B. Declaratie 
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• Ten aanzien van administratieve processen en handelingen verplichten aanbieders zich te 

handelen volgens de in het Standaard administratieprotocol Outputgericht van i-Sociaal Domein 

omschreven werkwijze(n) (bijlage XX). 

• Voor de declaratie van geleverde ondersteuning wordt het declaratiebericht (XXX) gebruikt, het 

declaratie bericht is altijd gebaseerd op de datum in het XXX startbericht. Er kan niet 

gedeclareerd worden als de zorg niet is gestart. 

• Start zorg: de datum start zorg is de datum waarop de geïndiceerde zorg daadwerkelijk is 

gestart. Intakegesprekken en diagnosestelling zijn voor rekening en risico van de aanbieder. 

• De gemeente stelt een declaratiekalender op waarop aangegeven is wanneer declaraties voor 

welke periode verwacht worden en wanneer deze verwerkt en betaalbaar gesteld worden. 

• Aanbieders dienen zich aan een declaratietermijn van drie maanden te houden, declaraties die 

buiten de declaratietermijn vallen worden tegen 90% van de oorspronkelijke declaratie 

uitgekeerd, tenzij aanbieder aan kan tonen dat declaratie op basis van omstandigheden die zich 

buiten de directe invloedsfeer van de aanbieder bevindt onmogelijk was. Aanbieder dient dit 

voor aanvang van de declaratie aan te geven bij de desbetreffende gemeente. 

17.2 Voor de jaarverantwoording sluiten we zoveel mogelijk aan bij het I-Sociaal Domein. 

 

17.3 Elke aanbieder die in de gemeente een jaaromzet genereert van €100.000 of meer is verplicht om 

een productieverantwoording aan te leveren die voorzien is van een accountantsverklaring. Het 

IZA accountantsprotocol financiële verantwoording (hierna: landelijk controleprotocol) Wmo en 

Jeugdwet is van toepassing. Met de toepassing van het landelijk controleprotocol worden de 

administratieve lasten van aanbieders en de gemeente beperkt. Door het gebruik van het landelijk 

controleprotocol kunnen aanbieders op eenduidige wijze financiële verantwoording afleggen over 

geleverde diensten. 

De volgende indieningstermijnen worden gehanteerd: 

• Financiële verantwoording: Vóór 1 maart van het jaar t + 1 

• Financiële verantwoording met controleverklaring accountant: Vóór 1 april van het jaar t + 1 

Het protocol kan tussentijds worden aangepast.  

Na de aanlevering van de productieverantwoording of accountantsverklaring (T-1) is het niet meer 

mogelijk om zorgkosten uit voorgaande perioden te declareren boven het bedrag van de 

eindverantwoording. 

 

17.4 Naast toepassing van het landelijk accountantsprotocol dient de aanbieder medewerking te 

verlenen aan uitvoering van materiële controles en/ of te voldoende aan verzoeken om nadere 

informatie door of namens de gemeente. Aanbieder dient deze informatie binnen vier weken te 

overleggen. 

17.5 De gemeente stelt de volgende eisen inzake materiële controle en fraudeonderzoek: 

• De gemeente is bevoegd tot het uitvoeren van materiële controles en tot fraudeonderzoek en 

zullen dit, te verrichten op de wijze zoals voorgeschreven bij of krachtens de Wmo. De 

bepalingen van hoofdstuk 7 van de Regeling Zorgverzekering zijn zoveel mogelijk van 

overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in plaats van ‘zorgverzekeraar’ in 

voorkomend geval ‘de gemeente’ moet worden gelezen. De gemeente is gehouden eerst de 

lichtste instrumenten ter controle van gedeclareerde ondersteuning in te zetten – statistische 

analyse, AO/IC-of bestuurdersverklaring, verbandcontrole – alvorens zwaardere controle-

instrumenten als detailcontrole toe te passen. 
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• Detailcontrole in opdracht van de gemeente mag uitsluitend worden uitgevoerd onder de 

verantwoordelijkheid van een ter zake deskundige met een beroepsgeheim. 

• De gemeente mag in elk geval niet meer gegevens (doen) verzamelen dan, gelet op het 

onderzoeksdoel en de omstandigheden van het geval, noodzakelijk is. 

• De aanbieder is gehouden kosteloos medewerking te verlenen aan (materiële) controle welke 

met inachtneming van voorgaande leden wordt uitgevoerd. 

Bijlages zijn niet toegevoegd bij het concept Programma van Eisen, behalve de bijlage “Match met 

het voorliggend veld/ de beweging naar voren”  
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Bijlage  

Match met voorliggend veld/ de beweging naar voren 

Het doel van de maatwerkvoorziening Wmo Individuele Ondersteuning is om inwoners zoveel als 

mogelijk te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en participatie.  

De verbinding met het voorliggend veld en informele ondersteuning zijn belangrijke middelen om 

inwoners te helpen om zo zelfstandig mogelijk worden en deel te nemen. Het gaat hier in de eerste 

plaats om de verbinding en contacten met anderen en het deelnemen aan en volwaardig onderdeel 

zijn van de samenleving. De afschaling van formele ondersteuning is daarbij een belangrijk resultaat 

dat laat zien dat de zelfredzaamheid van de inwoner met zijn of haar netwerk is vergroot. 

In de tweede plaats dragen de verbinding met het voorliggend veld, de inzet van informele 

ondersteuning en de afschaling van formele ondersteuning ook bij aan meer doelmatigheid. En dat 

betekent dat op den duur met hetzelfde budget meer inwoners kunnen worden ondersteund. 

Meer zelfredzaamheid en participatie met een duurzame match 

De gemeenten willen aanbieders een extra stimulans bieden om actiever in te zetten op de genoemde 

beweging naar meer inzet voor het voorliggend veld en informele ondersteuning. De gemeenten 

bieden daarom een bonus aanbieders die een duurzame match weten te maken met het voorliggend 

veld of informele ondersteuning. 

De aanbieder zorgt ervoor dat zij een duurzame match maken met het voorliggend veld 

(netwerkversterking, maatjes, vrijwilligers, welzijn e.d.) en zorgt ervoor dat de inwoner de regie zoveel 

als mogelijk terugkrijgt en minder afhankelijk wordt van formele ondersteuning.  

Hoe meten we dit?  

• Deze verbinding met het voorliggend veld of inzet van informele ondersteuning dient minimaal 

6 maanden te duren.  

• Ook dient de omvang van formele ondersteuning (als gevolg van de duurzame match) af te 

nemen. Dit betekent dat gedurende de looptijd van ondersteuning de indicatie kan worden 

afgeschaald of dat bij aflopen van de indicatie een lichtere vervolgindicatie nodig is. Concreet 

daalt het aantal resultaatgebieden en/of de intensiteit van de ondersteuning.  

In het zorgplan maakt de aanbieder met de inwoner afspraken over de match en de bijbehorende 
activiteiten. De aanbieder kan op verschillende manieren voorliggende voorzieningen en informele 
ondersteuning inzetten: 

• Gebruik maken van de reeds beschikbare algemene en voorliggende voorzieningen in de 
gemeenten. Hieronder vallen ook de door gemeenten gesubsidieerde organisaties die zich 
richten op het organiseren en begeleiden van informele ondersteuning. 

• Aanbieder kan ook zelf informele ondersteuning organiseren en inzetten. Of in samenwerking 
met andere aanbieders de samenwerking met en in het voorliggend veld vormgeven. Een 
andere mogelijkheid is de structurele inzet van het eigen netwerk van de inwoner voor taken 
ter ondersteuning en/of vergroting van de zelfredzaamheid 

 
De aanbieder is niet verantwoordelijk voor wat er in het voorliggend veld al beschikbaar is, maar wel 
voor het actief aangaan van samenwerkingen en verbindingen met andere aanbieders van Wmo 
Individuele Ondersteuning en aanbieders van voorliggende voorzieningen. 
 
Voorbeelden van duurzame matches kunnen zijn; 
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• Een inwoner activeren gebruik te maken van een koffieochtend op een buurthuis. Een 

vrijwilliger kan de eerste paar keren meegaan zodat de inwoners zich op zijn/haar gemak 

voelt. 

• Een inwoner heeft moeite met de administratie op orde houden, een vrijwilliger kan de 

inwoner periodiek helpen met de administratie weer op de rit krijgen of houden.  

• Er wordt een eigen kracht conferentie ingezet en/of een groepsplan om zo de taken te 

verdelen. Gezinsleden of buren worden structureel onderdeel van ondersteuning van de 

inwoner. 

• Et cetera. 

Stimulans bij effectieve duurzame match 
In de inkoopafspraken voor Wmo Individuele Ondersteuning willen aanbieders belonen die zich actief 

en effectief inspannen om de gewenste beweging naar voorliggende en informele ondersteuning te 

maken en die duurzame afschaling van formele ondersteuning realiseren. Zoals beschreven leidt de 

gewenste beweging tot meer zelfredzaamheid en participatie bij inwoners. Maar ook tot een 

kostenbesparing voor de gemeente. Uiteraard heeft dit ook effect op de bedrijfsvoering van de 

aanbieder. De gemeenten zien de beloning van de duurzame match en afschaling op twee manieren: 

• Aanbieders die laten zien effectief duurzaam te matchen en af te schalen zullen door 

consulenten eerder worden ingezet als zij passende ondersteuning kunnen bieden aan een 

inwoner. 

• Per duurzame match per inwoner kan een aanbieder eenmalig een bedrag declareren van 

500 euro. 

Administratief proces bij bonusregeling voor afschalen. 
Bij het verstrekken van bonussen zoals hierboven beschreven met een achterliggende prikkel om een 

bepaald effect te bereiken is het wenselijk dat een aantal zaken goed zijn geregeld. 

 

• Effectiviteit van de afschalen 
Er moet een indicator zijn waaruit blijkt dat het afschalen bestendig is. Bijvoorbeeld door na 3 

maanden nadat het afschalen heeft plaatsgevonden te onderzoeken of de ingezette 

ondersteuning uit het voorliggende veld voor de inwoner ook de juiste ondersteuning biedt. Dit 

kan bereikt worden door via een (digitaal) klanttevredenheidsonderzoek specifieke vragen aan 

de inwoner te stellen. Pas als blijkt dat het doel bereikt is wordt de bonus aan de aanbieder 

toegekend. 

• Datasturing op afschalen 
Het is belangrijk dat de gemeente op elk moment inzicht heeft in het aantal keer dat er een 

bonus is versterkt voor het afschalen. Door voor afschalen een aparte productcode te 

hanteren kan dit eenvoudig in de data-analyses van de gemeente inzichtelijk worden 

gemaakt. Deze data kunnen vervolgens weer gekoppeld worden aan het verloop van de 

indicaties van de inwoner zodat een beeld kan worden gevormd over de effecten op de langer 

termijn (gaat een indicatie na verloop van tijd bijvoorbeeld omhoog?). 

• Administratief proces 
Het is belangrijk dat zowel de aanbieder als de gemeente zo min mogelijk werk hebben bij het 

administreren van de bonusregeling. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van het 

iWmo berichtenverkeer. De aanbieder kan bij het afschalen van ondersteuning naar 

voorliggende veld (als er criteria zijn voor een bonus) een WMO 315 bericht naar de RBL of 

VHL (hierna backoffice, BO) sturen. De BO registreert het WMO 315 bericht en legt dit vast in 

Suites of Aeolus. Dit triggert een uitvraag bij de inwoner op een specifieke datum voor het 

KTO. Met diverse digitale tools voor KTO is dit onderzoek te initiëren en is te meten wanneer 

de inwoner reageert. Nadat de inwoner heeft gereageerd beoordeeld de BO of aan de 

voorwaarden is voldaan. Hierop kan een WMO 301 bericht (toewijzing) door de BO worden 

verstuurd aan de aanbieder als de bonusregeling is toegekend. Indien de bonusregeling niet 

kan worden gehonoreerd wordt een WMO 319 bericht met reden afkeur type 4 (Past niet 

binnen contract) of type 7 (Zorginhoudelijke afkeur) worden verstuurd zodat de aanbieder 
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weet dat niet aan de voorwaarden is voldaan. De facturatie van de bonusregeling kan op 

reguliere wijze plaatsvinden 

• Terugkoppeling aanbieders in contractbespreking 
Het is belangrijk dat aanbieders zicht hebben op hun prestaties. Door de bonusregeling goed 

te administreren en de KTO uitvraag met inwoners eventueel na een langere peridode te 

herhalen is er op het niveau van contractmanagement zicht op de effecten van de inzet van 

voorliggende voorzieningen en op bestendigheid van deze inzet en daarmee de 

rechtvaardiging van de bonusregeling.  

Op deze manier kan in gesprekken met aanbieders worden besproken hoe de effectiviteit 

verder kan worden vergroot maar is er ook beleidsmatig input op het functioneren van het 

instrument bonusregeling als geheel. Ergo: voornoemd proces en wijze van (apart) 

administreren van de bonusregeling maakt het mogelijk om een goede PDCA op dit onderdeel 

in te richten zodat er regionaal zicht is op het effect van de regeling. 

 

 


