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Overeenkomst

DE ONDERGETEKENDEN

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

KvK-nummer 40409418, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, hierna te noemen: "VNG";

Stichting Koninklijke Kentalis, KvK nummer 02e7eg€ 41055843, statutair gevestigd in gemeente Sin+Mi-

ehi,ek€estelH a re n, h ierna te noe me n "Aa n biede r";

I

a)

c)

OVERWEGENDE

b)

dat VNG zich ten doel stelt de belangen van haar leden, Nederlandse gemeenten ("Gemeenten"), te beharti-

gen;

dat Gemeenten individueel bestuurlijk en budgettair verantwoordelijk zijn voor ook de specialistische onder-

steuning aan volwassenen met een zintuiglijke beperking;

dat de Gemeenten, ter uitvoering van de in (b) bedoelde taak, afspraken maken met aanbieders ten behoeve

van de aan volwassen met zintuigelijke beperking te verlenen specialistische begeleiding;

dat de Gemeenten ten aanzien van de maatschappelijke ondersteuning aan mensen met een zintuigelijke be-

perking, waarbij sprake is van een beperkt aantal cliënten en waar de inzet van specifieke deskundigheid no-

dig is en het aanbod landelijk gespreid is, op landelijk niveau afspraken te maken, teneinde lokaalvraag en

aanbod effectief op elkaar te laten aansluiten;

dat met het maken van landelijke afspraken in deze raamovereenkomst uitvoering wordt gegeven aan het-

geen is verwoord in de memorie van toelichting Wmo 2015 (p.75);

dat VNG door het bedingen van de standaardvoorwaarden in de raamovereenkomst een kader schetst voor

de inkoop van deze specialistische ondersteuning door Gemeenten zelf. lndien Gemeenten bij de gecontrac-

teerde Aanbieders specialistische ondersteuning afnemen conform het Programma van Eisen, dan zijn deze

bedongen standaardvoorwaarden van kracht. lndien Gemeenten andere producten van de gecontracteerde

Aanbieders willen afnemen of andere aanbieders willen contracteren, dan valt dit buiten het bereik van de

landelijke afspraken en dienen Gemeenten hier zelfstandig separaat inkoopafspraken over te maken;

dat VNG en Aanbieder overleg hebben gevoerd over de aan inroeping van specialistische ondersteuning en fi-

nanciële dekking te stellen eisen en voorwaarden; dat zij daarover in hoofdlijnen overeenstemming hebben

bereikt, en dat zij die overeenstemming schriftelijk willen vastleggen, en dat de rechten en plichten uit deze

(Raam)Overeenkomst dwingend zijn voor de Gemeenten die haar inroepen;

d)

e)

h)

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT

1 Definities

f)

Gemeente

Overeenkomst

Roomovereenkomst

Einddatum

2 Derdenbeding, aanvaarding

Gemeente op welke het woonplaatsbeginsel van de cliënt van toepassing is

en derhalve afroeper is van de onderliggende Raamovereenkomst

Deze Overeenkomst.

De overeenkomst van opdracht tussen een Gemeente en Aanbieder, con-

form standaardcontract met bijlagen (Annex 1 bij deze Overeenkomst).

Laatste dag van de looptijd van de Overeenkomst.
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2.7

2.2

VNG bedingt hierbij ten behoeve van elk van haar leden: het recht op de prestaties van Aanbieder met in-

achtneming van beperkingen en voorwaarden, zoals omschreven in de aangehechte Raamovereenkomst met

bijlagen (Annex 1).

Het in artikel 2.1 genoemde derdenbeding geldt als door een Gemeente aanvaard indien en zodra, in verband

met aan een volwassen met zintuigelijke beperking te verlenen specialistische ondersteuning deze Gemeente

Aanbieder instrueert of doet instrueren door middel van het afgeven van een positief 'besluit' conform artikel

8 en 9 van de Raamovereenkomst.

Met deze aanvaarding komt een overeenkomst ("Raamovereenkomst") tussen uitsluitend deze Gemeente en

Aanbieder tot stand - VNG is btj die Raamovereenkomst geen partij - met een inhoud gelijk aan die van het

standaardcontract dat als Annex I is opgenomen.

Loopt'rjd, einde

De Overeenkomst wordt gesloten voor de duur van twee jaar, ingaande op 1 januari 2019 en eindigt 3L de-

cember 2020, of zoveel later of eerder als in de volgende leden van dit artikel bepaald.

VNG mag de in 3.1 genoemde looptijd tweemaal achtereenvolgens verlengen met één jaar,

zodat de Overeenkomst ofwel op 31 december 202L dan wel op 31- december 2O22zal eindigen. VNG maakt

tenminste zes maanden voorafgaand aan de laatste dag van de in 3.1 genoemde looptijd respectievelijk de

eerste verlengingsperiode, schriftelijk aan Aanbieder bekend of zij van haar verlengingsrecht gebruikt maakt.

De Overeenkomst eindigt tussentijds in geval van wederzijds goedvinden, door opzegging, of van rechtswege.

Opzegging kan slechts plaatsvinden op grond van gewichtige redenen van zodanig klemmende aard, dat rede-

lijkerwijs van de opzeggende partij niet gevergd kan worden de Overeenkomst voort te zetten.

Deze Overeenkomst eindigt indien en zodra Aanbieder surseance van betaling heeft aangevraagd of het fail-
lissement van Aanbieder is uitgesproken.

2.3

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4 Transformatie en beleidsontwikkeling

Tijdens de looptijd van deze Overeenkomst voeren Aanbieder en Landelijke Coórdinatie twee maal per jaar

overleg over de beoogde uitvoering en onderwerpen benoemd in Annex 2, met als doel de gewenste trans-

formatie van de specialistische ondersteuning ZG binnen de kaders van deze Overeenkomst vorm te geven:

(a) startend bij de feitel'rjke ontwikkeling van de ondersteuningsvraag; (b) de ontwikkeling van het daarbij pas-

sende (toekomstgerichte) aanbod. Dit kan leiden tot aanvullingen op de Overeenkomst of levert informatie
op voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.

5 Dynamiek lijst landelijke functies

5.1 VNG maakt tenminste twaalf maanden voorafgaand aan de Einddatum schriftelijk aan Aanbieder bekend of
zU voor een betreffende functie wel of niet tot een landelijke Overeenkomst wil komen.

5.2 lndien VNG niet opnieuw een landelijke Overeenkomst wil afsluiten, bespreekt zij met Aanbieder de wijze en

voorwaarden waarop Aanbieder met separate Gemeenten zou kunnen contracteren.

5.3 lndien VNG wèl opnieuw een landelijke Overeenkomst wil afspreken, maakt z'rj gelijktijdig met de in artikel 5.1

bedoelde melding aan de Aanbieder bekend op welke wijze zij Aanbieders voor de betreffende functie als

kandidaat-contractspa rtij(en) zal selecteren.

Wijziging wet- of regelgeving

ln geval van veranderingen in wet- en regelgeving en/of de ontwikkeling en uitvoering van overheidsbeleid
(op nationaal, supranationaal en internationaal niveau) die de ongewijzigde uitvoering van deze Overeen-

komst voor tenminste één partij onredelijk bezwarend maken, treden VNG en Aanbieder in overleg. ln dat
geval streven zij gezamenlijk en in redelijkheid naar een oplossing.

Onverbindendheid

lndien een of meer bepalingen van de (Raam)Overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige

bepalingen van kracht. Niet-verbindende bepalingen worden door Partijen vervangen door bepalingen die

wel verbindend zijn en die zo min mogelijk (gelet op doel en strekking van de Overeenkomst) afwijken van de

niet-verbindende bepalingen.

7
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8 Geschillenregeling en toepasselijk recht

8.1 De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door Nederlands recht.

8.2 Geschillen tussen partijen in verband met de onderhavige Overeenkomst zullen worden beslecht door de

rechtbank Den Haag.

Benaming

Deze Overeenkomst wordt verkort aangeduid als "Overeenkomst landelijke inkoopafspraken Specialistische

ondersteuning Wmo ZG 2019-2020".

ln tweevoud opgemaakt, per pagina geparafeerd en ondertekend in Den Haag, op ...... decembe r 2Ot7 , door

Vereniging Nederlandse Gemeenten Stichting Kentalis

Naam: Jantine Kriens

Fu nctie: Voorzitter Directieraad

Annex 1 Raamovereenkomst met:

BijlogeL: lnhoudelijkeenspecifiekeleveringsvoorwoorden

Bijloge 2: Producten en Torieven

Bijlage3: OverzichtcontactpersonenAonbieder

Bijloge 4: Progromma van Eisen

Annex 2 Tronsformatie-ogendo * (artikel 4 Overeenkomst)

Naam: flss GGO^_

Functie: BÉ{+HFder sÍ\ BE Lsi D la D i V EutL tL0{\

( vot*u"uo ts 5\rr,ir qqLJD
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Annex 1

De Raamovereenkomst met bijlage ttlm4z

t.L
Uitleg

De begripsbepalingen zoals vastgelegd in de Wmo 2015 zijn onverkort van toepassing op deze Raamovereen-

komst. Deze begrippen zijn in deze Raamovereenkomst met een hoofdletter geschreven. Aanvullend op het

eerste lid hebben de volgende met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis.

Definities

Ondersteuningsplon

Beschikking

Cliënt

Cliëntsysteem

Einddotum

Gemeente

Lo ndelijke Coórd i n atie

Overeenkomst

Radmovereenkomst

Ondersteuning:

Prestaties

Progrommo van Eisen

Opdrachtnemer:

Opdrachtgever:

Onderdeel van de overeenkomst tussen Cliënt en Aanbieder. Het plan be-

schrijft het doel en de wijze (inhoud en aanpak) waarop de specialistische

ondersteuning voor de Cliënt wordt ingericht en uitgevoerd.

Zie artikel 1:3 Algemene Wet Bestuursrecht

Ontvanger van de maotschappelijke ondersteuning: Burger met een zintuige-

lijke beperking die behoefte heeft aan specialistische ondersteuning in het

kader van de Wmo 2015.

Familieleden, gezinsleden, ouders, partners, wettelijke vertegenwoordigers

of andere betrokkenen in de systemen van de Cliënt.

Laatste dag van de looptijd van de Overeenkomst landelijke inkoopafspraken

specialistische ondersteuning ZG 2019-2020, zoals geregeld in artikel 3 van

de Overeenkomst: in beginsel 31 december 2020.

ln Nederland (Caraïbisch deel uitgezonderd) gelegen voor de Cliënt verant-

woordelijke gemeente voor wie de gemeente deze overeenkomst afsluit en

diejegens Aanbieder op de Raamovereenkomst een beroep doet.

Het team van de VNG die het contractmanagement van de landelijke afspra-

ken uitvoert en fungeert als primair aanspreekpunt bij vragen over de

Raa movereen komst.

De Overeenkomst tussen VNG en Aanbieder, waarin een herroepelijk der-

denbeding ten behoeve van Gemeenten.

De overeenkomst van opdracht die tussen Gemeente en Aanbieder tot stand

komt met aanvaarding door Gemeente van het derdenbeding in de Over-

eenkomst.

Vorm van specialistische ondersteuning of hulp die Opdrachtnemer levert

binnen deze overeenkomst. Voorheen aa ngeduid als'begeleiding'.

De levering van specialistische ondersteuning door Aanbieder.

Beschrijving van de inhoudelijke afspraken over te leveren functie specialisti-

sche ondersteuning, alsmede van de kwaliteitseisen voorvloeiend uit de wet-
telijke kaders.

De aanbieder van specialistische ondersteuning voor burgers met een zin-

tuiglijke beperking in het kader van de Wmo 201.5.

De gemeente
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t.2

lnsponningsgerichte

uitvoeringsvariont: Uitvoering van zorg en / oÍ ondersteuni ng waa rbij er ee n duidelijke afspraa k

tussen gemeente en zorgaanbieder is over de levering van een specifiek pro-

duct of dienst in een afgesproken tijdseenheid.

Verwijzingen in deze Raamovereenkomst zijn verwijzingen naar de artikelen en overwegingen van en bijlagen

bij deze Raamovereenkomst, tenzij iets anders is bepaald. Verwijzingen naar artikelleden zijn steeds verwij-

zingen naar leden in hetzelfde artikel, tenzij iets anders is bepaald.

lnhoud opdracht

De opdracht van de Gemeente aan Aanbieder houdt in: het leveren van specialistische ondersteuning con-

form de bepalingen in deze Raamovereenkomst, waaronder het Programma van Eisen (bijlage a).

Voor zover een bepaling in het Programma van Eisen in tegenspraak is met een bepaling in de Raamovereen-

komst, prevaleert de bepaling in de Raamovereenkomst.

Algemene inkoopvoorwaarden, gehanteerd door de Gemeente, zijn niet van toepassing.

Duur en einde van de Raamovereenkomst

De Raamovereenkomst eindigt op de Einddatum. De Raamovereenkomst eindigt tussentijds in geval van we-

derzijds goedvinden, door opzegging (op de datum waartegen is opgezegd), of van rechtswege.

Opzegging kan slechts plaatsvinden op grond van gewichtige redenen van zodanig klemmende aard, dat rede-

lijkerwijs van de opzeggende partij niet gevergd kan worden de Raamovereenkomst voort te zetten.

Ten aanzien van opzegging door de Gemeente worden de in artikel 3.2 bedoelde redenen aanwezig geacht in

(onder meer) de volgende gevallen:

a) Aanbieder blijft ondanks waarschuwing in gebreke met de nakoming van deze Raamovereenkomst en de

regelingen die daarvan onderdeel uitmaken;

b) uit materiele controle door de gemeente gebleken fraude in de organisatie van Aanbieder;

c) Aanbieder blijkt niet of niet meer de voor de te verlenen specialistische ondersteuning vereiste bekwaam-

heid of de geschiktheid te bezitten en/of de door hem geleverde of te leveren specialistische ondersteuning

voldoet niet (meer) aan de kwaliteitseisen zoals in het Programma van Eisen vastgelegd;

d) de specialistische ondersteuning zoals vastgelegd in het Programma van Eisen wordt niet langer op de lijst

met landelijke functies vermeld.

Opzegging geschiedt per aangetekende post met bericht van ontvangst verzonden brief waarin de gronden

van de opzegging zijn vermeld.

De Raamovereenkomst eindigt indien en zodra Aanbieder surseance van betaling heeft aangevraagd of het

faillissement van Aanbieder is uitgesproken.

W'rjziging Overeenkomst

VNG en Aanbieder kunnen elkaar een voorstel doen tot wijziging van deze Overeenkomst (inclusief Annexen),

Een wijzigingsvoorstel wordt schriftelijk gedaan en behelst in ieder geval een heldere en gedetailleerde be-

schrijving van de voorgestelde wijziging en van de gevolgen van die voorgestelde wijziging voor de cliënten,

Aanbieder en Gemeente.

Een wijziging van de Overeenkomst wordt niet van kracht dan nadat een schriftelijke vastlegging van de wijzi-

ging door beide partijen met handtekeningen is geaccordeerd.

Een rechtsgeldige wijzigingvan deze Overeenkomst (inclusief Annexen) als bedoeld in artikel 4.2, laat de gel-

ding en inhoud van een reeds bestaande raamovereenkomst onverlet, tenzij (en totdat) die wijziging door

zowel de Gemeente als Aanbieder uitdrukkelijk is aanvaard.

Duur specialistische ondersteuning

De specialistische ondersteuning wordt door Aanbieder geleverd aan de Cliënt

a) indien in het besluit van de Gemeente een maximale looptijd of uiterste datum van de specialistische on-

dersteuning is opgenomen: tot aan het einde van die looptijd of tot aan die datum;

2

2.3

2.r

2.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4

4.I

4.2

4.3

5

5.1
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b) in alle gevallen waarin de Raamovereenkomst eindigt tijdens de tijdens de levering van de specialistische

ondersteuning, uitgezonderd het geval van opzegging wegens gewichtige redenen van klemmende aard als

bedoeld in artikel 3.2: tot maximaal twaalf maanden na het einde van de Raamovereenkomst. Voor aldus

voortgezette specialistische ondersteuning gelden dezelfde voorwaarden als opgenomen in de Raamovereen-

komst.

Goed hulpverlenerschap, professionele standaard

Binnen de kaders van het Programma van Eisen neemt Aanbieder ten opzichte van de Cliënt bij de uitvoering
van zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming
met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hem of haar geldende professio-

nele standaard en veldnormen.

Kwaliteit

Aanbiedergarandeert dat hij voldoet aan alle (kwaliteits)eisen die ten aanzien zijn specifieke ondersteunings-
functie voortvloeien uit de Wmo 2015.

Voorts garandeert Aanbieder dat hij voldoet aan de (kwaliteits)eisen die ten aanzien van zijn specifieke on-
dersteuningsfunctie voortvloeien uit specifieke regelgeving als genoemd in Bijlage 4 (Programma van Eisen).

Afroep van specialistische ondersteuning
De toeleiding van de Cliënt naar de Aanbieder geschiedt zoals beschreven in het Programma van Eisen (bijla-

ce 4).

tandelijk berichtenstelsel:

Opdrachtgever en Opdrachtnemer wisselen iWmo berichten uit via de landelijke infrastructuur (standaardbe-

richtenverkeer iWmo), met gebruikmaking van de knooppunten Gemeentelijk Gegevensknooppunt en/of
VECOZO Schakelpunt.

Binnen deze overeenkomst worden de volgende iWmo berichten gehanteerd:
r 'Verzoek om toewijzing WMO-ondersteuning', hierna te noemen 'Verzoek om Toewijzing'
r Toewijzing WMO-ondersteuning', hierna te noemen Toewijzing'
. 'Start ondersteuning', hierna te noemen 'Start Zorg'
o 'Stop ondersteuning', hierna te noemen 'Stop Zorg';
. 'Facturatie WMO-ondersteuning', hierna te noemen 'Facturatie';
r Opdrachtgever hanteert in het berichtenverkeer de AGB-code van de gecontracteerde Aanbieder, ter

adressering van Opdrachtnemer.

Bekostiging, facturatie, beta ling

Aanbieder hanteert bij facturatie de in de toewijzingverstrekte productcode, in lijn met de productcodelijst

zoals opgenomen in bijlage 2, met de daarin vermelde tarieven per product, per eenheid en hanteert daarbij
de in bijlage 2 geformuleerde facturatie eisen.

Opdrachtnemer factureert een maal per maand en achteraf de geleverde prestaties of afgeronde
(deel)trajecten.

De tarieven worden jaarlijks, startend op 1 januari 2019, geïndexeerd met een percentage gelijk aan dat van

de indexatie van de prijs in het macrobudget Sociaal Domein.

De Landelijke Coórdinatie meldt schriftelijk voor l januari van ieder jaar het percentage waarmee het tarief
wordt geïndexeerd en de hoogte van het tariefvanaf 1 januari van iederjaar.
Aanbieder vermeldt, indien van toepassing, de BTW op de facturatie. Het risico van onjuiste facturering - en

van daaruit voortvloeiende fiscale nadelen - berust bij aanbieder.

Aanbieder heeft tegenover de Gemeente geen recht op voldoening van een facturatie voor ondersteuning die

niet in overeenstemming met artikel 10.1 van de Raamovereenkomst is verleend.

De betalingstermijn voor een correct opgestelde en ingediende facturatie is dertig dagen.

Gedurende twaalf maanden na betaling kan een facturatie alsnog met een gemotiveerde, gedocumenteerde,

en schriftelijk medegedeelde beslissing worden afgewezen indien niet voldaan wordt aan artikel 10.5.

9.2

10

7

7.1,

7..2

8

8.L

9

9.1

10.1

to.2

10.3

\0.4

10.5

10.6

70.7

10.8
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t2
12.r

t2.2

10.9 De in artikel 10.7 gestelde termijn geldt niet in het geval waarin op grond van materiële controle fraude met

betrekking tot die facturatie aannemelijk is geworden.

LL Aanbieder neemt ten allen tijde de in Bijlage 1 en 2 opgenomen eisen en voorwaarden in acht

Materiële controle

De Gemeente is gerechtigd tot materiële controle en tot het verrichten van fraudeonderzoek.

Ten aanzien van materiële controle en fraudeonderzoek gelden in elk geval onder meer de volgende uit-

gangspu nten:

a) de Gemeente is gehouden eerst de lichtste instrumenten ter controle van gedeclareerde specialistische

ondersteuning in te zetten - statistische analyse, AO/lC-of bestuurdersverklaring, verbandcontrole - alvorens

zwaardere controle-instrumenten als detailcontrole toe te passen;

b) inzage in het begeleidingsdossier van de Cliënt is een uiterste middel;

c) detailcontrole mag uitsluitend worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een terzake deskun-

dige beroepsgeheimhouder (toezichthouder) in opdracht van de Gemeente;

d) de Gemeente mag in elk geval niet meer gegevens (doen) verzamelen dan, gelet op het onderzoeksdoel en

de omstandigheden van het geval, noodzakelijk is.

Aanbieder is gehouden medewerking te verlenen aan (materiële) controle welke met inachtneming van de in

artikel 12.2 aa ngewezen zorgvuldigheidseisen wordt uitgevoerd.

12.3

13

13.1

Toezicht

ln geval van een incident of calamiteit maakt de Aanbieder hier melding van bij de Gemeente en de Landelijke

coórdinatie.

Een incident of calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die plaats vindt tijdens de onder-

steuning en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor de cliënt van de aanbieder heeft geleid.

De melding aan de Gemeente en Landelijke coórdinatie bevat informatie over de aard en omvang van de Ca-

lamiteit en bevat geen tot individuele personen herleidbare gegevens'

Waar nodig maken Gemeente en Aanbieder in geval van calamiteiten en onverwachte gebeurtenissen bin-

dende afspraken - een en ander in overeenstemming met de aard en ernst van het voorval - over het infor-

meren van direct betrokkenen, andere overheidsdiensten of andere professionals, duidelijke afspraken over

informatie richting pers en media en verstrekken van informatie aan politiek verantwoordelijken.

De Aanbieder stelt de Gemeente zo spoedig mogelijk op de hoogte van:

a) Dreigende financiële problemen;

b) Rapporten die door een met toezicht belaste ambtenaar zijn uitgebracht. Desgevraagd stelt de Aanbieder

dit rapport ter beschikking aan de Gemeente.

Monitoring

Ten behoeve van monitoring verstrekt Aanbieder 2 keer perjaar (op 22 januari van het afgelopen kalender-

jaar, en 22 juli van het afgelopen halfjaar) beleidsinformatie aan de Landelijke coórdinatie ten behoeve van

monitoring en het contractmanagement. Per Aanbieder wordt op het totaal van de cliënten specialistische

ondersteuning ZG Wmo de volgende velden, aangeleverd:

a) Aantal cliënten specialistische ondersteuning ZG totaal

b) Aantal cliënten per type ingezette ondersteuning

c) Postcode zonder letters en gemeente waar de cliënt woont

d) Redenen beëindiging

e) Totale omzet per functie

Privacy

Verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van deze Raamovereenkomst geschiedt zoveel mogelijk

met in achtneming van het in de Raamovereenkomst bepaalde en in ieder geval met inachtneming van de bij

of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gestelde voorschriften.

Partijen treffen passende organisatorische en technische maatregelen voor hetveilig kunnen uitwisselen van

persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie.

t3.2

13.3

L3.4

13.5

t4
14.t

15

15.1

/ï\

75.2
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76.2

16

16. L

t7
17.7

17.2

L7.3

18

L8.1

Aansprakel'rjkheid, vrijwaring & verzekering

Aanbieder vrijwaart de Gemeente tegen aanspraken van cliënten en andere derden ter zake van specialisti-

sche ondersteuning door of namens Aanbieder in het kader van deze Raamovereenkomst verleend.

Aanbieder draagt zorg voor een adequate verzekering tegen aansprakelijkheid van Aanbiederjegens Cliënt
gedurende de gehele looptijd van deze Raamovereenkomst en de duur van de specialistische ondersteuning.

Communicatie

Mededelingen, aanzeggingen en andere verklaringen, in verband met de Raamovereenkomst, worden ge-

daan in de Nederlandse taal, met gebruikmaking van een communicatiemiddel dat een verzendbewijs ople-

vert, aan de geadresseerde.

Partijen bepalen in nader onderling overleg de frequentie van hun regulier overleg.

Aanbieder en Gemeente informeren elkaar zo spoedig mogelijk over dreigende financiële problemen.

Overdracht en bezwaring

Aanbieder mag de uit de Raamovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet zonder vóóraf-
gaande schriftelijke toestemming van de Gemeente overdragen.

Aanbieder is bevoegd zijn uit de Raamovereenkomst voortvloeiende vorderingen te verpanden of anderszins

voorwerp te maken van zekerheid jegens een derde.

Aanbieder is niet bevoegd om aan hem voorgeschoten bedragen voorwerp te maken van zekerheid jegens

een derde,

Geschillenregeling en toepasselijk recht

De in de Raamovereenkomst neergelegde rechten en verplichtingen zijn privaatrechtelijkvan karakter.

De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door Nederlands recht.

Geschillen tussen part[en zullen zoveel mogelijk in goed overleg tussen partijen tot een oplossing worden ge-

bracht.

Er is sprake van een geschil in verband met deze Raamovereenkomst, zodra de ene partij dat aan de andere
partij gemotiveerd bericht. Degene die een dergelijk bericht ontvangt is gehouden binnen vier weken gemoti-

veerd te berichten, tenzij sprake is van een spoedeisende kwestie, waarvan het bestaan steeds bij het ken-

baar maken gemotiveerd dient te zijn, in welk geval een reactietermijn van v'rjf werkdagen geldt.

De bevoegde rechter van de rechtbank waar de bezwaarmakende partij statutair is gevestigd, is bij uitsluiting
bevoegd geschillen met betrekking tot de uitvoering van deze Raamovereenkomst te beslechten.

Geschillen tussen partijen in verband met de onderhavige Raamovereenkomst dan wel van nadere overeen-

komsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht in een procedure van bindend advies

overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage lnstituut, door een geschillencommis-

sie bestaande uit drie personen, te weten een jurist met kennis van het gezondheidsrecht, een deskundige op

het gebied van specialistische begeleiding en een accountant, te benoemen door de Administrateur van het

Nederlands Arbitrage lnstituut met toepassing van artikel 14 van bovengenoemd Arbitragereglement. De pro-

cedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Adviseurs zullen beslissen als goede mannen/vrouwen
naar billijkheid. De plaats van arbitrage zal zijn: Utrecht.

L8.2

18.3

19

L9.1

19.2

19.3

L9.4

19.5

19.6
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Bijlage 1:

lnhoudelijke en specifieke leveringsvoorwaarden

I nspanni ngsgerichte uitvoeringsvariant

Het berichtenverkeer tussen Gemeente en Aanbieder moet voldoen aan hetgeen is gesteld bij de standaardartikelen

'Uitvoeringsvarianten iWmo'. ln deze overeenkomst worden die artikelen gehanteerd die horen bij de lnspanningsge-

richte uitvoeringsvariant iWmo. Het gaat hier om uitvoering van ondersteuning waarbij een afspraak tussen gemeen-

te en aanbieder is gemaakt over de levering van een specifiek product of dienst in een afgesproken tijdseenheid. ln

deze uitvoeringsvariant is voor de maatwerkvoorziening een vooraf gedefinieerde set aan producten/diensten opge-

steld. De gemeente bepaalt op welke maatschappelijke ondersteuning een cliënt recht heeft en stuurt een toewijzing

naar de aanbieder. Er is bepaald welke producten er geleverd moeten worden, in welke tijdseenheid en wat het vo-

lume is. De start en het einde van de levering worden teruggekoppeld met de informatiestroom 'Start zorg en onder-

steuning en Stop zorg en ondersteuning'. Declaratie of facturatie vindt plaats op cliëntniveau. Er vindt geen aanvul-

lende verantwoording op cliëntniveau door de zorgaanbieder plaats ten aanzien van de declaratie.

Acceptatieplicht:

Opdrachtnemer verleent ondersteuning aan Cliënt die volgens de daarvoor gestelde wettelijke regels, of gemeente-

lijke verordeningen en bepalingen uit deze landelijke raamovereenkomst Wmo ZG, naar hem zijn verwezen, tenzij dit
in redelijkheid niet van hem gevraagd kan worden of Opdrachtnemer aantoont dat hij niet de juiste ondersteuning

kan bieden; Opdrachtnemer kan deze ondersteuning onder zijn inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid laten

verlenen door een andere aanbieder met inachtneming van de vereisten zoals geformuleerd in deze overeenkomst.

Opdrachtnemer is altijd degene die de facturen indient.

Toewijzing

lndien Opdrachtnemer is gecontracteerd door Opdrachtgever voor de betreffende prestatie, dan stuurt Opdrachtge-

ver het iWmo-bericht 'Toewijzing' naar Opdrachtnemer ter bevestiging dat ondersteuning aan Cliënt kan worden ver-

leend;

Regieberichten

Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever bij aanvang van de Zorg het iWmo bericht'Start Zorg' en bij de beëindiging van

de Zorg het iWmo bericht'Stop Zorg'.

Aanleveren cliënt-, zorggegevens bij het cAK / e igen bijdrage Wmo

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor informatieaanlevering aan het CAK. Mogelijk wijzigt dit proces per 20L9/20,
maar tot die tijd levert de aanbieder aan bij het CAK. lnformatieaanlevering aan het CAK alleen voor die producten

waarvoor de kolom 'Code CAK' is gevuld.

Betaling

Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever één maal per maond de geleverde prestaties of afgeronde (deel) trajecten
doormiddel van het bericht'Facturatie'. Dit bericht is de enige factuur die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever stuurt
voor geleverde ondersteu ning.

Partijen komen overeen dat het bericht Facturatie wederzijds beschouwd wordt als een factuur in de wettelijke zin

van het woord. Daarbij komen partijen overeen dat het bericht Facturatie beschouwd wordt als de enige geldige fac-

tuurvorm binnen deze overeenkomst.,

Ten behoeve van elke factuur met betrekking tot deze overeenkomst zijn de volgende gegevens van toepassing, als

ware zij weergegeven op elke individuele factuur (enkel aanvullen indien dit niet al onderdeel is van het inkoopcon-

tract):

Opdrachtnemer
Volledige naam..............
Adres
BTW Nummer

,?[L
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Opdrachtgever
Volledige naam
Adres

BTW Nummer

Factuurregel afkeuren

lndien Opdrachtgever een factuurregel afkeurt, dan wordt de afgekeurde regel door Opdrachtnemer expliciet gecre-
diteerd en indien nodig vervolgens gecorrigeerd opnieuw aangeleverd.

Betaling

Betaling van goedgekeurde factuurregels vindt plaats binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het Factuurbericht.

Administratieve vereisten:

Opdrachtnemer registreert de uitgevoerde werkzaamheden per Cliënt op een wijze die past bij zijn/haar be-
drijfsvoering en die past bij de tarief-eenheid zoals opgenomen in bijlage 2;

Opdrachtnemer creëert uit deze registratie van uitgevoerde werkzaamheden op navolgbare en controleerba-
re wijze de factuur met in bijlage 2 genoemde productcodes welke naar Opdrachtgever wordt verstuurd.
Door het inrichten en zorgvuldig uitvoeren van regulier berichtenverkeer, monitoren zowel Opdrachtnemer
als Opdrachtgever welke Cliënten ondersteuning ontva ngen.
Opdrachtnemer verleent op verzoek van Opdrachtgever medewerking aan bestandvergelijking op deze
Cliëntregistratie.

Financiële verantwoording en controle bij jaarafsluiting:

a

Bij afsluiting van het boekjaar verstrekt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever per Gemeente een
productieverantwoording over de uitgevoerde werkzaamheden, gewaardeerd tegen het afgesproken tarief
(zie bijlage 2), in het format zoals landelijk afgestemd en gepubliceerd op website i-Sociaaldomein.
lndien Opdrachtnemer een totale jaaromzet heeft voor WMO onder de €125.000,- dan is geen
controleverkla ring va n haar accountant vereist.
Opdrachtnemer kan ten behoeve van de controleverklaring van haar accountant aangeven dat h[/zij gebruik
maakt van een landelijk protocol gepubliceerd op website i-Sociaaldomein.

a

Overige verantwoording:

De uitkomsten van kwaliteit-, resultaat- of outputindicatoren zijn geen onderdeel van de financiële
verantwoording en controle aan de Opdrachtgever.

Privacy:

Opdrachtnemer en Opdrachtgever werken volgens de geldende regels voor professionals bij gegevensuitwis-
seling en privacy".

Periodiek gesprek tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer (accountgesprek):

2 keer perjaar gaat Opdrachtnemer met de VNG in gesprek. Op de agenda staat:

Administratieve aangelegen heden
Voortgang tra nsformatie
Proces hulpverlening, w.o. samenwerking in keten en netwerk
Kwaliteit, effectiviteit en klantervaring;
Monitoring (in-en uitstroom cliënten binnen dit contract);
Overige verantwoording.

Hiervoor bedoelde afstemming is geen onderdeel van de financiële verantwoording aan de Gemeente Opdrachtge-
ver. Vastlegging van wederzijdse bevindingen en afspraken in het gesprek zijn wel onderdeel van de interne controle
van Opdrachtgever.

o

o

o

o
o

o
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Bijlage 2:

Prestaties, Producten, Tarieven

Onderstaande tabel met te factureren producten binnen deze overeenkomst is gebaseerd op de standaard-
productcodelijst iWmo.

Alleen onderstaande productcodes kunnen worden gefactureerd.

De eenheden voor facturatie en tarief zijn bepaald.

Voor producten waarbij een code CAK is opgegeven, verzorgt Opdrachtnemer de informatie aanlevering aan

het CAK (tenzij op enig moment landelijk anders wordt bepaald), onder vermelding van deze Code CAK. Bij

hetfactureren van deze productcodes dienen de hierondervermelde facturatie-eisen te worden toegepast.

CAK

code

n.v.t.

t. z.t.

t. z.t

t. z.t.

t. z.t

t.z.t.

t. z.t.

t. z.t

Tarief
(€/tarief-
eenheid)

€ 1,38

€ 1,33

€ 1,33

€ L,38

€ 1,38

€ 1,33

€ 55,00

€ 0,83

Tarief-
eenheid

Minuut

Minuut

Minuut

Minuut

Minuut

Minuut

Dagdeel

Minuut

Productcode-
omschrijving

Product-
code

Productcategorie
omschrijving

Analyse ondersteu-
ningsbehoefte volwas-
senen met vroegdoof-
heid

Analyse ondersteu-
ningsbehoefte volwas-
senen met doofblind-
heid

Maatschappelijk werk
voor volwassenen met
doofblindheid
Maatschappelijk werk
voor volwassenen met
vroegdoofheid
Ambulante ondersteu-
ning voor volwassenen

met vroegdoofheid

Ambulante ondersteu-
ning voor volwassenen
met doofblindheid

Dagbesteding voor vol-
wassenen met doof-
blindheid

Begeleidersvoorzien ing

voor volwassenen met
doofblindheid

Product
categorie

NB: bovenstaande tarieven zijn nog niet geïndexeerd van 2018 naar 2019, met uitzondering van de begeleiders'

voorziening voor volwassenen met doof blindheid.
lndexatie is in september 2018 bekend, zodat ook dan pas de definitieve tarieven voor 2019 bekend z'tjn.

Eenheden en afronding:

De tariefeenheid is een minuut.
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.De tarief-eenheid is niet deelbaar

Voorbeeld: lndien een Cliënt tussen 6 minuten Zorg ontvangt dan factureert Opdrachtgever 6 minuten.

. Bij groepsactiviteiten is een dagdeel de eenheid, een dagdeel is 4 uur. De groepsgrootte is verwerkt in het ta-
rief per cliënt.

. Tarieven, en dus ook facturen, zijn geformuleerd op cliëntniveau.

lndirecte kosten:
Afgesproken tarieven zijn inclusief alle indirecte kosten, bijvoorbeeld vervoerskosten van de zorgverlener

Regels voor factureren :

. Alle directe contactt'rjd (face-to-face tijd) is declarabel: Alleen de tijd van de medewerker besteed aan contact
met de Cliënt of het Cliëntsysteem kan worden gefactureerd. Direct cliëntgebonden tijd kan ook contact zijn
'op afsta nd' (telefonisch, screen-to-screen).

o lndirect cliëntgebonden tijd (waaronder administratie, gesprekken over de cliënt) is verwerkt in de hoogte
van het tarief. lndirect cliëntgebonden tijd van de medewerker kan dus niet (separaat) worden gefactureerd.

. Bij ondersteuning aan vroegdoven en doofblinden is ook de tijd, die namens de cliënt buiten zÍn/haar aanwe-
zigheid besteed wordt aan contact met noodzakelijke derden, declarabel.

. Dossieronderzoek, overleg en opstellen van rapportages en plannen met als doel te komen tot een (bijge-
steld) ondersteuningsplan in de prestatie "Analyse ondersteuningsbehoefte" is declarabel.

. ReistUd hulpverlener is in het tarief opgenomen en dus niet declarabel:
Reiskosten hulpverlener zijn in het tarief opgenomen.

. Vervoerskosten van en naar dagbesteding is niet in het tarief opgenomen (lokaal/regionaal beleid) en maken
geen deel uit van deze overeenkomst.

Aan- of afwezigheid:
o Wanneer bij ambulante vormen van ondersteuning door afwezigheid van de Cliênt de ondersteuning niet kan

worden geleverd, vindt geen declaratie plaats van de voor deze Cliënt gereserveerde tijd.
. Bij kortdurende vormen van intramurale zorg wordt geen dag(deel) gedeclareerd indien de cliënt niet aanwe-

zig is.
. Bij langdurende vormen van intramurale zorg wordt geen dag(deel) gedeclareerd indien Cliënt korter dan

twee weken afwezig is (bijvoorbeeld ziekenhuisopname of weekendverlof);
. bij afwezigheid van de Cliënt langer dan twee aaneengesloten weken, kan de ondersteuning voor een maxi-

male periode van twee weken gedeclareerd worden.
o Wanneer partijen overeenkomen dat ter compensatie van bovenstaande niet declarabele maar wel structu-

reel voorkomende kortdurende afwezigheid (bijvoorbeeld weekendverlof of als onderdeel behandelpro-
gramma) een opslag op het tarief nodig is, dan is dit verwerkt in het tarief.
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Bijlage 3:

Overzicht contactpersonen

ln onderstaande tabellen staan contactgegevens van de aanbieder voor communicatie die niet direct gerelateerd is

aan de inhoud van het inkoopcontract. Bij wijziging van contactpersonen worden deze gegevens aangepast worden

en doorgegeven aan de andere part'tj.

Onderwerp Naam Telefoonnummer Telefonische

bereikbaarheid

Facturaties en

betalingen

Berichtenverkeer

iWmo

Financiële

verantwoording

en controle

Mailadres
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Bijlage 4: Programma's van Eisen

Programma van eisen specialistische ondersteuning ZG voor mensen met een auditieve beperking (vroegdoofheid)

lnhoud

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Artikel 1.1: Doelen en inzet
Artikel 1.2. Kenmerken van de burger en de ondersteuningsbehoefte
Artikel 1.2: Aard van de participatieproblematiek

Hoofdstuk 2. lnhoudelijke beschrijving van de ondersteuning
Artikel 2.1: Kernexpertise ondersteuning Zintuiglijk Geha ndicapten (ZG)

Artikel 2.2: ZG-ondersteuning in de keten en het netwerk
Artikel 2.3: Beschr'rjving van de ondersteuning:

Hoofdstuk 3. Plaats van levering en inzet medewerkers
Artikel 3.L: Fysieke omgeving waar de ondersteuning plaatsvindt
Artikel 3.2: Personele ondersteuning
Artikel 3.2. 1: Medewerkers
Artikel 3.2.2: Onderscheidend vermogen

Hoofdstuk 4. Start Levering van de ondersteuning
Artikel 4.1: Toeleiding
Artikel 4,2: Termijn waarbinnen de ondersteuning start
Artikel 4.3: Levering van de ondersteuning in geval van urBentie

Hoofdstuk 5. Beëindiging van de ondersteuning
Artikel 5.1: Uitstroom
Artikel 5.2: Nazorg

Artikel 5.3: Klachtenregeling
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Hoofdstuk 1. lnleidende bepalingen

Artikel 1.1: doelen en inzet

Specialistische ondersteuning wordt ingezet om één of meerdere von de volgende doelen te bereiken

De inzet van specialistisch ondersteuning ZG is er op gericht dat mensen (met ook hulp uit hun eigen omgeving) met

een blijvende ZG beperking en die kampen met complexe bijkomende problematiek, hun zelfredzaamheid en eigen

regie op alle levensterreinen zoveel als mogelijk behouden, of vergroten en mensen zo goed mogelijk zelfstandig te

laten blijven wonen en kunnen blijven meedoen in de samenleving.

De ondersteuning richt zich daarbij op het:

Omgaan (door burger en naaste omgeving) met de gevolgen van de ZG beperking, hoe deze gecompenseerd

kan worden.

Behouden en benutten van een sociaal netwerk rondom van een burger.

Met kennis en expertise versterken van het informele (ook vrijwilligers) systeem rondom de burger.

Met ZG kennis en expertise versterken van het professionele systeem rondom de burger.

Aanbrengen van structuur, het zelf regie kunnen voeren, compenseren en actief herstellen van het beperkt of
afwezig regelvermogen. Hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Het (kunnen) hanteren van de

energiebalans is een belangrijk onderdeel.

ln de uitvoering van de specialistische ZG ondersteuning:

r Werkt de ZG aanbieder conform de uitgangspunten Wmo.
o Adviseert en werkt de ZG aanbieder, op individueel burgerniveau en waar relevant, aan/samen met gemeen-

ten, corporaties, sociaal/welzijnswerk, zorgorganisaties onderwijsinstellingen, op het gebied van toeganke-

lijkheid en het toeleiden van een burger naar bijvoorbeeld werk of dagbesteding en brengt daarbij de spe-

cialistische kennis in omtrent zintuiglijke beperkingen, die noodzakelijk is opdat (ook) de genoemde part-

ners voor hun taak de burger adequaat kunnen ondersteunen. De inzet van expertise is ook gericht op het

voorkomen van misverstanden en escalatie van problemen.

Artikel 1.2: Kenmerken van de burser en de ondersteuningsbehoefte
r Doof: De volwassene heeft meer dan 80 decibel (dB) gehoorverlies aan beide oren. Eventuele gehoorresten

hebben geen betekenis voor communicatie. lndien een volwassene minder dan 80 dB gehoorverlies heeft

en dat verlies selectief het frequentiebereik van de spraak bestrijkt is er ook sprake van complete functio-

nele doofheid.
. Vroegdoof:ookwelprelinguaaldoofgenoemd.Dedoofheiddateertvanvóórhetbeginvandegesproken

normale taalontwikkeling. De gesproken taalontwikkeling is niet op gang gekomen of te vroeg gestokt.

r volwassenenmetvroegdoofheidzijnouderdanL3jaarenmoetenzichnureddenmetgroteachterstandenin
taal, in algemene kennis, in emotionele ontwikkeling.

. Eventuele bijkomende stoornissen en beperkingen zijn van algemene en specifieke, mentale of fysieke aard.

Denk bijvoorbeeld aan evenwichtsstoornissen of motorische stoornissen, die van grote invloed kunnen zijn

op de wijze waarop de hulpvraag beantwoord kan worden.

Artikel 1.3 : Aa rd va n de pa rticipatieproblematiek

De aard van de problematiek kenmerkt zicht door het hebben van beperkingen in uitvoeren van activiteiten en/of
problemen bij participatie. Het gaat specifiek om de volgende beperkingen en participatieproblemen:

. LaaBgeletterdheid en een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal: Volwassenen met vroegdoofheid

hebben tijdens hun hele 'taalgevoelige periode' in een taalarme omgeving verkeerd, zeker wanneer hen

ook (les in) gebarentaal is onthouden. De groep, die dat niet heeft kunnen compenseren, is laaggeletterd.

Deze groep beheerst de Nederlandse taal zeer gebrekkig en kan niet of nauwelijks lezen. Er zijn grote pro-

blemen met de nuances van de grammatica en met abstract woordgebruik. Formele taal in formulieren en

op internet wordt vaak niet begrepen. Hetzelfde geldt voor de getolkte taal van formele gesprekspartners.

a

a

a

a

a
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De vaardigheid om kennis over alle aspecten van leven en samenleving via terloopse auditieve informatie op
te doen ontbreekt: Vanwege de laaggeletterdheid wordt/werd kennis slecht opgenomen uit schriftelijke
tekst. De volwassene met vroegdoofheid heeft bijgevolg meer of minder grote lacunes in kennis van de we-
reld om zich heen. Bij het verder ouder worden wordt steeds nieuwe kennis relevant, die de cliënt niet van-
zelf toekomt.

Achterstand in de sociaal emotionele ontwikkeling: De achterstand in taalontwikkeling heeft de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de volwassene met vroegdoofheid met een hulpvraag in negatieve zin beïn-
vloed. Dit is versterkt door het feit dat veel van hen beschermd zijn opgevoed. De nu oudere mensen met
vroegdoofheid, die zijn opgegroeid in een doveninstituut, zijn afgeschermd geweest van de horende sa-

menleving en het horende gezin van herkomst. De achterstand strekt zich voor deze mensen daardoor ook
uit tot de kennis van het sociale verkeer en intermenselijke relaties binnen en buiten gezins- en familiever-
band. Voor hen is veelal sprake van een minder ontwikkelde gevoeligheid voor sociale verhoudingen en
minder kennis van ongeschreven regels in het intermenselijk verkeer met als gevolg structurele sociaal-
emotionele problematiek. De zelfredzaamheid van deze burgers ten aanzien van intermenselijke relaties is

hierdoor beperkt. Dit leidt in veel gevallen tot een isolement en een zeer beperkt of geen sociaal netwerk.
Het geheel van achterstanden bij de volwassene met vroegdoofheid met een hulpvraag heeft grote invloed

op de ontwikkelmogelijkheden in de samenleving op het terrein van opleiding en arbeid en daarmee op de
sociaaleconomische situatie van de burger. Dit heeftgevolgen voor hun zelfredzaamheid en participatie in
de samenleving.

Hoofdstuk 2. lnhoudelijke beschrijving van de ondersteuning

Artikel 2. 1: Kernexpertise ondersteunins Zintu isliik Geha ndicapten (ZG)

De ondersteuningsvragen van de volwassen burgers met vroegdoofheid verschillen niet van andere burgers die ge-

bruik maken van Wmo-ondersteuning. Wel zijn er specifieke kennis en vaardigheden nodig om de ondersteunings-
vragen adequaat te kunnen beantwoorden:

. Kennis van communicatievormen (Nederlandse Gebarentaal, Nederlands met Gebaren, etc.) en kennis van
aanpassingen in de communicatie en deze ook rechtstreeks in het contact met de burger met vroegdoof-
heid kunnen toepassen.

. Kennis van de impact van de auditieve stoornis op het leven van de burger met vroegdoofheid.

. Kennis van de tekortschietende begrippenwereld van de burger met vroegdoofheid en de vaardigheid om
met hem/haar te kunnen communiceren, alsmede de mobilisatie van begrip voor deze burger van zijn ho-
rende omgeving, privé en in het werk.

. Kennis van de beperkingen die worden ervaren om een zelfstandig leven te kunnen leiden als gevolg van deze
stoornis(sen).

De medewerkers zijn specifiek geschoold en de aanbieder zorgt voor dagelijkse toepasbaarheid van de kennis en
vaardigheden die nodig zijn om ondersteuning te kunnen verlenen aan mensen met een ZG beperking, opdat deze
kennis en vaardigheden toepasbaar zijn en blijven in de werkpraktijk van de professionals. Het gaat hierbij ook om
het goed in slijpen van met name de communicatievaardigheden. Er wordt rekening gehouden met het feit dat voor
het communiceren met en daardoor ook ondersteuning van burgers met vroegdoofheid meer tijd nodig is.

Artikel 2.2: ZG-ondersteunine in de keten en het netwerk

Waar specialistisch aanbod niet noodzakelijk is wordt de hulpvraag, lokaal, met regulier aanbod opgepakt. ln de uit-
voering zoekt de aanbieder specialistische ZG-ondersteuning de samenwerking met wijkteams in gemeenten, andere
hulpverleners en maatschappelijke partners en brengen de specialistische kennis omtrent zintuiglijke gehandicapten-
problematiek in. Het lokale'veld'wordt door deze kennisoverdracht in staat gesteld de ondersteuning en dagbeste-
ding op maat te leveren.

Samenwerking kan ook plaatsvinden met sociale werkplaatsen, GGZ-instellingen, bewindvoerders/ schuldhulpverle-
ning, jeugdhulp en voogdijinstellingen, thuiszorgorganisaties en ouderenorganisaties. De aanbieder ZG kan, op indivi-
dueel burgerniveau, worden benaderd voor het inbrengen van ZG expertise ter voorkoming van misverstanden en
escalatie van problemen. Uitstroom wordt gefaciliteerd door actief te zoeken naar alternatieve mogelijkheden.

Bij de ondersteuning wordt gewerkt vanuit de volgende ketenbenadering:
1. Bepalen wat de burger met vroegdoofheid zelf en met ondersteuning vanuit zijn eigen omgeving kan

a

a
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2. Bepalen of de generalistische ondersteuning toereikend voor de burger met vroegdoofheid.

3. BepalenwatdeZGaanbiederkanbiedenomdeinzetvanuithetsociaalnetwerken/ofandereaanbiedervan
Wmo-ondersteuning te versterken en toe te rusten om de burger beter te ondersteunen.

4. lndien het niet specialistische onvoldoende is voor de burger: bepalen welk aanbod de ZG aanbieder moet

toevoegen aan wat er al is.

5. Vormgeving van specialistische ZG-ondersteuning in samenwerking met lokale partijen en op gezette tijden

evalueren.

Artikel 2.3: Beschriiving van de ondersteuning:

Bij een burger met vroegdoofheid kunnen één of meerdere modules van toepassing zijn en worden ingezet:

Doel voor cliënt: zo zelfstandig mogelijk (blijven) wonen, voorkomen van vereenzaming en afglijden

naar verwaarlozing en/of opname.

Doel voor samenleving: voorkomen van overlast, schuldenproblematiek, verslaving; in het oog

houden van de eventuele kinderen in het gezin.

Er is structuur aangebracht in het eigen huishouden en eigen leven, er is een sociaal netwerk waar

op kan worden teruggevallen.

administra-voeren van huisbestaat uit: hu

.- 
^ 

*L,.1-^t^ ^-)^--r^,

De ambulante woonondersteuni

Een onderbouwd advies op de ondersteuningsbehoefte op ZG-gebied van een individuele burger

met vroegdoofheid aan wijkteam/gemeente ten behoeve van het onderzoek / toegang tot Wmo

ondersteuning. Het gaat om het in kaart brengen van ondersteuningsvraag, eigen kracht, steunsys-

teem, risicofactoren, al betrokken hulpverleners, voorliggende / andere voorzieningen;

Opstellen onderzoeksverslag of ondersteuningsplan: mogelijkheid vaststellen van overdracht ex-

pertise-Zc naar derden of (indien nodig) vaststellen welke vorm ondersteuning door ZG aanbieder

geboden kan worden om participatie van de burger met een auditieve beperking te bevorderen.

Nader onderzoek: van competenties zelfredzaamheid, taalbeheersing, cognitief vermogen en leer-

baarheid.

) Resultaat: een onderbouwd advies op de ondersteuningsbehoefte op ZG-gebied van een

individuele burger met vroegdoofheid aan wijkteam/gemeente ten behoeve van het on-

derzoek / toegang tot Wmo ondersteuning.

D Vorm: lndividueel; op locatie (van aanbieder of locatie in de wijk) of d.m.v' huisbezoek.

Uitvoering in gebarentaal en met visuele ondersteuning. Aansluiting bij keukentafelge-

sprek behoort tot de mogelijkheden.

D Inzet: Dovenmaatschappelijk werker, cliëntondersteuner of andere HBO-er met expertise

op het gebied van zintuiglijke beperkingen.

D Duur: 10 uur voor analyse en opstellen onderzoeksverslag/ ondersteuningsplan. ln uitzon-

derlijke gevallen max 30 uur voor nader onderzoek na overleg met Bemeente.

Op verzoek van de gemeente:
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2b. Doabestedinq vroeadove volwassenen:

Doelstelling: Bieden van structuur en een zinvolle daginvulling.

De inzet vanuit de dagbesteding is gericht op het ontwikkelen en behouden van vaardigheden, zelf-
redzaamheid en participatie, het verkleinen informatie achterstand, het verhogen maatschappelijk
bewustzijn en vergroten danwel behouden van de vitaliteit. De dagbesteding wordt ook aangebo-
den in de vorm van arbeidsmatige activiteiten in bestaande maatschappelijk settingen.

De dagbesteding wordt zoveel mogelijk dicht bij huis, in eigen omgeving, in communicatief doof-
vriendelijke omgeving aangeboden

D Resultaat: burger met vroegdoofheid verkeren niet in een isolement en ervaren een zinvol-
le dagbesteding, voorkomen vereenzaming en voorkomen afglijden naar verwaarlozing
en/of opname.

D Vorm: dagbesteding wordt in groepsverband aangeboden in de vorm van arbeidsmatige ac-
tiviteiten in bestaande maatschappelijk settingen. De dagbesteding wordt zoveel mogelijk
dicht bij huis, in eigen omgeving, in communicatief doofuriendelijke omgeving aangebo-
den.

F lnzet: lnzet van dovenmaatschappelijk werker, Zc-activiteitenbegeleider. De levering is in
gebarentaal en met visuele ondersteuning. Vervoer is volgens gemeentelijk beleid (want
niet noodzakelijk zintu iglijke geha ndicapten specifiek).

tie, financiën/schulden, gezondheid/beweging/gewicht, overnemen van noodzakelijke derden-
communicatie, hulp bij vorming/handhaving minimaal netwerk, voorkomen van misbruik.

Een onderdeel van de ambulante (woon) ondersteuning is kennisoverdrachtl naar personen in de
directe omgeving van de individuele burger met vroegdoofheid: overdragen van kennis en experti-
se m.b.t. consequenties van vroegdoofheid, specifieke communicatievormen. Doel is dat personen
in de directe omgeving van de individuele burger met vroegdoofheid inzicht hebben in de mogelijk-
heden en beperkingen en kunnen de burger ondersteunen.

) Resultaat: Het resultaat van de inzet is dat er structuur is aangebracht in het eigen huis-

houden en eigen leven; er is een sociaal netwerk waar op kan worden teruggevallen.

) Vorm: lndividueel; thuis; in gebarentaal en visuele ondersteuning.

) lnzet: van ambulant begeleider-ZG, sociaal pedagogisch hulpverlener met expertise op het
gebied van zintuiglijke beperkingen.

) Duur: Afhankelijk van beschikking gemeente; bandbreedte 10 - 150 uur/jaar (1 uur per
maand tot 3 uur per week).

1 Kennisoverdracht (niet op individueel niveau) vindt ook plaats aan organisaties in het lokaal sociaal domein. Aanbieder
draagt actief bij aan het - waar mogelijk - overdragen van specifieke kennis en deskundigheid met betrekking tot vroeg-
doofheid aan voorliggende voorzieningen op lokaal niveau die burger met vroegdoofheid ondersteunen en/of diensten
verlenen. Wanneer deze kennisoverdracht niet rechtstreeks is gericht op een specifieke burger (cliënt) met vroegdoof-
heid, dan is dit een aanvullende dienst die Aanbieders van ZG-ondersteuning bieden. Deze maakt geen onderdeel uit van
de Landelijke Raamovereenkomst ZG, maar kan wel ingekocht worden door gemeenten en andere organisaties.
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) Duur: Na beschikking tussen 1-6 dagdelen per week, max. 52 weken per jaar. Maximaal 4

uur per dagdeel. Alleen de daadwerkelijk geleverde inzet wordt gedeclareerd

Het gaat hier om psychosociale hulp bij verwerking van ingrijpende gebeurtenissen in de leefsitua-

tie en het oplossen van en het leren omgaan met problemen en verstoringen in het maatschappe-

lijk functioneren. De inzet is overeenkomstig inzet en werkwijzen algemeen maatschappelijk werk

voor horenden.

D Resultaat: burger met vroegdoofheid kunnen weer omgaan met (veranderende) situaties in

het leven.

D Vorm: lndividueel; uiwoering in gebarentaal en visueel.

F lnzet: Dovenmaatschappelijk werker of andere HBO-er met expertise op het gebied van zin-

tuiglijke beperkingen.

D Duur: Maximaal 10 uur per jaar voor de ondersteuningsvragen. Het is vrij toegankelijk. Start

traject door aanbieder na melding bij gemeente. Zodra het meer dan 10 uur ondersteu-

ning betreft kan, na toestemming/ beschikking, gemeente worden overgegaan op ambu-

lante ondersteuning (als maatwerkvoorziening).

Hoofdstuk 3. Plaats van levering en inzet medewerkers

3.1 Fvsieke omsevine waar de ondersteuning plaatsvindt

Ondersteu ning vindt plaats:

o ln de thuissituatie van de burger.
. Op de locatie (van aanbieder of locatie in de wijk)

3.2 Personele inzet

Artikel 3.2.1: Medewerkers

Ten behoeve van specialistische ondersteuning ZG wordt minimaal één van de onderstaande disciplines ingezet:

o Gedragskundige: Wo-psychologie of wo-pedagogiek, met en zonder aanvullende opleiding Gz-psycholoog

. Maatschappelijk werkende: HBO-MWD.

r Ambulant begeleider: Spw 4 of overeenkomstig.
. Opvoedtrainer Spw met aanvullend ppw, vht, HBO+ opleiding Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding.

o Verzorgende: niveau 2,3,4.
r Activiteitenbegeleider: SPW 4.

Artikel 3.2.2: Onderscheidend vermosen

Medewerkers zijn specifiek / aanvullend geschoold (aanvullend op initiële opleidingen) op de communicatiemetho-

den en de betekenis en impact van de beperking(en) op het leven van een burger met vroegdoofheid. Medewerkers

doorlopen verplicht een veelz'rjdig en permanent bijscholingsprogramma, dat leidt tot:
r Kennis van diverse zintuigl'rjke beperkingen, inzicht in de impact van de zintuiglijke beperking op het dagelijks

functioneren en specifieke op de beperking gerichte methodieken.

o Kennis van en vaardigheid in diverse communicatiemethoden (NGT, NMG, totalcommunication).
r Doelgroepkennis en inzicht in de zogenaamde 'dovencultuur'en sociale kaart dovengemeenschap.

r Doelgroep specifieke toepassing van algemene hulpverleningsmethodieken.
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Delen van deze scholing worden getoetst en gehonoreerd met instellingsgetuigschriften. De gebarenscholing wordt
na het voltooien van 4 niveaus jaarlijks herhaald, Dagelijks wordt door de medewerker de gebarentaal gepraktiseerd.

Hoofdstuk 4, Start Levering van de ondersteuning

Artikel 4. L: Toeleidine

De toeleiding van de burger met vroegdoofheid naar de Aanbieder geschiedt als volgt:
1. lndien de burger met vroegdoofheid zich bij de Gemeente meldt vindt er eerst vraagverheldering plaats alvo-

rens de burger doorverwezen kan worden naar de Aanbieder.
2. lndien de vroegdove burger met een ondersteuningsvraag rechtstreeks bij de Aanbieder komt dan bekijken zij

gezamenlijk of de vraag ook door de burger zelf en met diens omgeving kan worden opgelost. Als dit alles
niet voldoende is dan meldt de Aanbieder dit aan de Gemeente met een verzoek om Toewijzing (VOT = iJW

of iWMO 315 bericht).

3. Op basis van de melding besluit de Gemeente of de vraagverheldering, het onderzoek, namens de Gemeente
door de Aanbieder kan worden gedaan of dat de Gemeente de vraagverheldering zelf uitvoert.

4. De beslissing over wie de vraagverheldering, het onderzoek, uitvoert, wordt binnen 5 werkdagen na melding
gecommuniceerd aan Opdrachtnemer.

5. Degene die de vraagverheldering uitvoert doet onderzoek naar de behoeften van de burger conform de om-
schrijving en eisen die in de Wmo 2015 aan het onderzoek worden gesteld. Het 'onderzoek' leidt tot een
'onderzoeksverslag' dat voldoet aan de eisen zoals beschreven in de Wmo 2015. Het onderzoeksverslag
wordt binnen de gestelde termijnen van de Gemeente aan de burger verstuurd. lndien de Opdrachtnemer
namens de gemeente het onderzoeksverslag opstelt, stuurt hij tegelijkertijd een afschrift naar de Gemeen-
te.

5. Opbasisvandeuitkomstvandevraagverheldering(hetonderzoeksverslag) -ennadeaanvraagvaneenbur-
ger - neemt de Gemeente een besluit en stelt de Gemeente een ondersteuningsplan op. Afhankelijk van de
aard van de vraag en de mate van zelfredzaamheid van de burger en diens omgeving bepaalt de Gemeente
of en op welk niveau het ondersteuningsaanbod wordt aangeboden en dus of de burger in aanmerking
komt voor specialistische ondersteuning.

7. De wijze waarop het besluit tot stand komt (na de aanvraag van een burger) hangt af van de wijze waarop de

toegang in de betreffende Gemeente is georganiseerd. Op basis van het hierboven genoemde besluit kan

de burger worden doorverwezen naar één van de gecontracteerde Aanbieders.
8. DeGemeentegeeftnaaraanleidingvanhetondersteuningsplanbinnenvijfwerkdagendeopdrachtaande

Aanbieder, middels een toewijzingsbericht (IWMO of iJW 301).

9. De opdracht van de Gemeente aan de Aanbieder bevat ten minste:
. De NAW-gegevens van de Cliënt;
. De aard van de ondersteuningsvraag en indien aanwezig de indicatierapportage
. Het beoogde resultaat /doel;
. De beoogde duur van ondersteuning en de evaluatiemomenten.

10. DeAanbiederlegtcontactmetdeburgervoordestartvandeondersteuning.Hetaanvangenvandeonder-
steuning voordat de Gemeente hiervoor een opdracht heeft gegeven, is voor rekening van de Aanbieder.

Artikel 4.2: Termiin waarbinnen de ondersteuning start

De levering van de ondersteuning start binnen 10 werkdagen na het verlenen van de Opdracht van de Gemeente aan
de Aanbieder.

Artikel 4.3: Leverine van de ondersteuning in geval van urgentie
o Wanneer er door de gemeente nog geen onderzoek heeft plaatsvonden, er nog geen beschikking is afgege-

ven, of wanneer de gemeente de burger met vroegdoofheid nog niet kent en er naar het oordeel van de

aanbieder er een urgente situatie, een calamiteit, zich voordoet, die geen uitstel vermag, kan er direct on-
dersteuning worden ingezet.

r De aanbieder doet van een dergelijke situatie onverwijld, binnen 2 werkdagen, melding (een 315 bericht) aan

de gemeente. De melding is voorzien van een onderbouwing met argumenten en motivatie waarom er
acuut specialistische ondersteuning nodig was en waarom de inzet eventueel voortgezet moet worden.

. De Bemeente kan deze informatie betrekken bij het onderzoek en besluitvorming over de inzet.
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. ln geval van urgentie kan aanbieder de ingezette ondersteuning factureren.

. De inzet en de betaling ervan stopt als na het onderzoek de gemeente geen beschikking afgeeft.

Hoofdstuk 5. Beëindiging van de ondersteuning

Artikel 5.1: Uitstroom
r ln detoeleiding naarspecialistische ondersteuning maken de Gemeente en de burgerafspraken overde doel-

stellingvan de ondersteuning. lndien uitstroom aan de orde is dan wordt dit in deze afspraken verwerkt.

o lndien de burgereen dusdanige mate van zelfstandigheid bereikt dat de specialistische ondersteuning kan

worden beëindigd en/of kan worden overgegaan op 'reguliere' ondersteuning of andere vormen van on-

dersteuning, dan stroomt de burger uit de specialistische ondersteuning.

. Uitstroom van specialistische ondersteuning in het kadervan de Wmo kan verder plaatsvinden indien de bur-

ger onder Wlz komt te vallen of wanneer de burger overlijdt.

ln bijzondere situaties kan specialistische ondersteuning gedurende jaren- tot levenslang verstrekt blijven (maar altijd

conform beschikking gemeenten).

Artikel 5.2: Nazorq

Alleen in uitzonderlijke situaties. Dit is afhankelijkvan de exacte ondersteuningsvraag en de situatie waarin de burger

na beëindiging ondersteuningstraject zich bevindt.

Artikel 5.3: Klachtenreeeline

Aanbieders ZG hebben een klachtenreglement (op basis van de WKCZ). Dit klachtenreglement regelt dat de Aanbie-

derzorgdraagtvooreenzorgvuldigeafhandelingvaningediendeklachten.Vande geregistreerdeklachtenwordtelk
jaar een verslag gemaakt. ln dit verslag worden de klachten die zijn afgehandeld door de vertrouwenspersoon en de

centrale klachtencommissie verwerkt. Dit verslag wordt geanalyseerd en besproken met de cliëntenraad en het ma-

nagementteam. Conclusies leiden tot aanpassing van het beleid.
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Programma van Eisen Specialistische Ondersteuning aan burgers met doofblindheid

lnhoud

Hoofdstuk 1. lnleidende bepalingen
Artikel 1.1: Doelen en inzet
Artikel 1.1: Kenmerken van de burger en de ondersteuningsbehoefte
Artikel 1.2: Aard van de participatieproblematiek

Hoofdstuk 2. lnhoudelijke beschr'rjving van de ondersteuning
Artikel 2.1: Kernexpertise ondersteuning Zintu iglijk Gehandicapten (ZG)

Artikel 2.2: ZG-ondersteuning in de keten en het netwerk
Artikel 2.3: Beschrijving van de ondersteuning:

Hoofdstuk 3. Plaats van levering en inzet medewerkers
Artikel 3.1: Fysieke omgeving waar de ondersteuning plaatsvindt
Artikel 3.2: Personele inzet
Artikel 3.2.1: Medewerkers
Artikel 3.2.2: Onderscheidend vermogen

Hoofdstuk 4. Start Levering van de ondersteuning
Artikel 4.1: Toeleiding
Artikel 4.2: Termijn waarbinnen de ondersteuning start
Artikel 4.3: Levering van de ondersteuning in geval van urgentie

Hoofdstuk 5. Beëindiging van de ondersteuning
Artikel 5.1: Uitstroom
Artikel 5.2: Nazorg

Artikel 5.3: Klachtenregeling
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Hoofdstuk 1. lnleidende bepalingen

Artikel 1.1: doelen en inzet

Speciolistische ondersteuning wordt ingezet om één of meerdere van de volgende doelen te bereiken

De inzet van specialistisch ondersteuning ZG is er op gericht dat mensen (met ook hulp uit hun eigen omgeving) met

een blijvende ZG beperking en die kampen met complexe bijkomende problematiek, hun zelfredzaamheid en eigen

regie op alle levensterreinen zoveel als mogelijk behouden, of vergroten en mensen zo goed mogelijk zelfstandig te

laten blijven wonen en kunnen blijven meedoen in de samenleving.

De ondersteuning richt zich daorbii op het:
o Omgaan (door burger en naaste omgeving) met de gevolgen van de ZG beperking, hoe deze gecompenseerd

kan worden.
r Behouden en benutten van een sociaal netwerk rondom van een burger.

o Met kennis en expertise versterken van het informele (ook vrijwilligers) systeem rondom de burger.

r Met ZG kennis en expertise versterken van het professionele systeem rondom de burger.

r Aanbrengen van structuur, het zelf regie kunnen voeren, compenseren en actief herstellen van het beperkt of

afwezig regelvermogen. Hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Het (kunnen) hanteren van de

energiebalans is een belangrijk onderdeel

tn de uitvoering von de specialistische ZG ondersteuning:
r Werkt de ZG aanbieder conform de uitgangspunten Wmo.

r Adviseert en werkt de ZG aanbieder, op cliëntniveau en waar relevant, aan/samen met gemeenten, corpora-

ties, sociaal/welzijnswerk, zorgorganisaties onderwijsinstellingen, op het gebied van toegankelijkheid en

toeleiden van een cliënt naar bijvoorbeeld werk of dagbesteding en brengt daarbij de specialistische kennis

in omtrent zintuiglijke beperkingen, die noodzakelijk is opdat (ook) de genoemde partners voor hun taak de

burger adequaat kunnen ondersteunen. De inzet van expertise is ook gericht op het voorkomen van mis-

verstanden en escalatie van problemen.

Artikel l-.2: Kenmerken van de bureer en de ondersteuningsbehoefte

Er is sprake van doofblindheid. Dit houdt in dat:
r Er sprake is van een combinatie van verlies van de hoorfunctie (> 35 dB verlies aan het beste oor) en

o verlies van visuele functies (gezichtsscherpte < 0.3 en/of een gezichtsveldbeperking van < 30 graden aan het

beste oog) met veelal een progressief karakter van beide of één van beide zintuigbeperkingen.

Deze combinatie van beperkingen betekent verlies van algemene en specifieke mentale of fysieke functies, hetgeen

ingrijpende, pervasieve (in diverse functioneringsgebieden doorlopende) beperkingen tot gevolg heeft op de gebie-

den van:

o Communicatie
o lnformatieverwerving
r Oriëntatie
r Mobiliteit
r Zelfredzaamheid (adl, sociaal en maatschappelijk)
r Zelfmanagement en

r Persoonlijk functioneren.

De doofblindheid kan een onderdeel zijn van een syndroom. ln dat geval is er vaak sprake van bijkomende stoornis-

sen en beperkingen, zoals motorische beperkingen, of ggz -problematiek. Ggz-problematiek kan ontstaan ten gevolge

van de doofblindheid na het ervaren van verlies, psychotrauma, isolement, deprivatie en/of het ontbreken van toe-

komstperspectief. Een breed palet aan psychische stoornissen kan aan de orde zijn:

r dsm4 as 1. problematiek: bijvoorbeeld depressieve- of angststoornissen, in acute en recidiverende varianten.

o dsm4 as 2 problematiek: (lichte) verstandelijke beperking, psychogeriatrische of gerontopsychiatrische beel-

den, pdd-nos, persoonlijkheidsproblematiek.
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. dsm4 as 3 problematiek: diverse neurologische syndromen, bijvoorbeeld syndroom van Wolfram of Reckling-
hausen.

Naast auditief en visueel functieverlies kenmerken sommige syndromen zich door een meervoudige en progressieve
problematiek.

Artikel 1.3: Aard van de participatieproblematiek

De problematiek uit zich in beperkingen en participatieproblemen die kunnen optreden in alle levensdomeinen. De

ernst van de beperkingen en de problemen kunnen verschillen.
r Btj een grote groep van de mensen die doof geboren zijn is het taalniveau laag; zij missen een goed ontwik-

kelde moedertaal. Bij de meerderheid van de burgers met doofblindheid is de gehoorbeperking (slechtho-
rend of doof) overwegend congenitaal (aangeboren) en de visuele beperking postlinguaal (verworven na

hetverstrijken van de taalgevoelige periode). Deze cliënten beheersen in eerste instantie de Nederlandse
taal, Nederlandse Gebarentaal (NGT) of Nederlands ondersteund met gebaren (NmG). De visuele beperking
is bijna altijd progressief, maar de snelheid waarmee het verlies van functies afneemt is verschillend per

burger. Bij een minderheid is de visuele beperking vanaf geboorte aanwezig en ontstaat de auditieve be-
perking op latere leeftijd. Deze groep onderscheidt zich van de eerste groep, door een moedertaal die zich
goed heeft kunnen ontwikkelen.

o Een burger met doofblindheid kan slechts met een beperkt aantal mensen in zijn omgeving, veelal binnen
één-op-één situaties, communiceren. Naarmate de doofblindheid zich verder ontwikkelt moeten nieuwe
zeer specifieke communicatiemethoden worden aangeleerd aan de burger en zijn omgeving. Denk daarbij
naast Nederlandse Gebarenïaal (NGT) en Nederlands met Gebaren (NmG) bijvoorbeeld aan Vierhandenge-
baren, Vingerspelling, Lorm en Braille. Communicatiemethoden die maar een zeer beperkt aantal mensen
in hun omgeving beheersen. Communicatie die noodzakelijk is om zich te kunnen handhaven in de leefom-
geving en deze zoveel mogel'rjk te kunnen vergroten. Daarnaast zal een persoon met doofblindheid zijn
tastzin moeten (door)ontwikkelen.

r De omgeving wordt door de burger verbrokkeld waargenomen. Het is voor hen moeilijk overzicht en samen-
hang te ontdekken in de wereld om hen heen. Zij moeten bij alle handelingen die z'rj doen zich optimaal
concentreren. Dit geeft een zwaardere belasting waardoor ze bewuster met de verdeling van hun energie
moeten omgaan. Ze zullen sneller vermoeid zijn. Dit belemmert deze mensen in hun functioneren en bete-
kent dat de omgeving aan hen aangepast moet worden om de energie zo goed mogelijk te gebruiken.

r De volwassene met doofblindheid is (in toenemende mate) zeer beperkt in zijn/haar mogelijkheden om te
communiceren met anderen. Het informatie verwerven en verwerken via gangbare kanalen is (vaak gelei-

delijk) steeds minder goed tot niet mogelijk.
r Er is een (toenemende) beperking in de oriëntatie ên mobiliteit, met name buitenshuis en daardoor met de

zelf redzaamheid en zelfstandigheid.
r Zonder aanpassingen is zelfstandig het huishouden doen niet mogelijk.
. Het aangaan van interacties en het opbouwen van fundamentele relaties en contacten en vriendschappen

verlopen moeizaam. De doofblindheid is beperkend en bepalend voor de kwaliteit van tussenmenselijke in-
teracties en relaties en heeft een impact op alle belangrijke levensgebieden.

o Volwassenen met doofblindheid hebben problemen om aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen (op-
leiding volgen, werken, zelfstandig wonen).

r Het participeren op alle levensgebieden vraagt specifieke en intensieve ondersteuning. Burgers met doof-
blindheid zijn/bl'rjven voor de uitvoering van veel activiteiten en voor participatie in de maatschappij afhan-
kelijk van de ondersteuning van sensitieve en responsieve communicatiepartners.

Hoofdstuk 2. lnhoudelijke beschr'rjving van de ondersteuning

Artikel 2. 1: Kernexpertise ondersteu nine Zintuisliik Gehandica pten (ZG)

ln de maatschappelijke ondersteuning krijgen gemeenten te maken met volwassen burgers met doofblindheid met
een hulpvraag. Het betreft een gering aantal burgers, maar die wel behoefte heeft aan zeer specifieke kennis en des-
kundigheid voor de beantwoording van hun hulpvraag.

Startvraag met betrekking tot de ondersteuning is, net als bij mensen met niet ZG beperkingen, altijd wat iemand zelf
kan en met/in zijn omgeving, bij het zelfstandig wonen en invullen, structureren van de dag.
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Het gaat om het kunnen voeren van een huishouden, onderhouden van een sociaal netwerk, deelnemen aan de sa-

menleving, omgaan met anderen, omgaan met veranderingen.

De ondersteuningsvragen van de burgers met doofblindheid verschillen dus niet van andere burgers die gebruik ma-

ken van maatschappelijke ondersteuning. Wel zijn zeer specifieke kennis en vaardigheden nodig om de ondersteu-

ningsvragen adequaat te kunnen beantwoorden:
r Kennis van communicatievormen (Nederlandse Gebarentaal, Nederlands met Gebaren, Vingerspelling, Vier-

handengebaren, LORM etc.) en -aanpassingen in de communicatie. Deze ook rechtstreeks in het contact

met de burger met doofblindheid kunnen toepassen.

r Kennis van de impact van de gecombineerde auditieve en visuele stoornis op het leven van de burger met

doofblindheid.
r Kennis van de tekortschietende begrippenwereld van de volwassene met doofblindheid en vaardigheid om

met hem/haar te communiceren, alsmede de mobilisatie van begrip voor de burger van zijn horende omge-

ving, privé en in het werk.
o Kennis van de beperkingen die worden ervaren om een zelfstandig leven te kunnen leiden als gevolg van deze

stoornissen.

De medewerkers zijn specifiek geschoold en de aanbieder zorgt voor dagelijkse toepasbaarheid van de kennis en

vaardigheden die nodig zijn om ondersteuning te kunnen verlenen aan mensen met een ZG beperking, opdat deze

kennis en vaardigheden toepasbaar zijn en blijven in de werkpraktijk van de professionals. Het gaat hierbij ook om

het goed in slijpen van met name de communicatievaardigheden. Er wordt rekening gehouden met het feit dat voor

het communiceren met en daardoor ook ondersteuning van burgers met vroegdoofheid meer tijd nodig is.

Artikel 2.2: ZG-ondersteunins in de keten en het netwerk

Waar specialistisch aanbod niet noodzakelijk is wordt de hulpvraag, lokaal, met regulier aanbod opgepakt. ln de uit-

voering zoekt de aanbieder specialistische ZG-ondersteuning de samenwerking met wijkteams in gemeenten, andere

hulpverleners en maatschappelijke partners en brengen de specialistische kennis omtrent zintuiglijke gehandicapten-

problematiek in. Het lokale 'veld' wordt door deze kennisoverdracht in staat gesteld de ondersteuning en dagbeste-

ding op maat te leveren.

Samenwerking kan ook plaatsvinden met sociale werkplaatsen, GGZ-instellingen, bewindvoerders/ schuldhulpverle-

ning, jeugdhulp en voogdijinstellingen, thuiszorgorganisaties en ouderenorganisaties. De aanbieder ZG kan, op indivi-

dueel burgerniveau, worden benaderd voor het inbrengen van ZG expertise ter voorkoming van misverstanden en

escalatie van problemen. Uitstroom wordt gefaciliteerd door actief te zoeken naar alternatieve mogelijkheden.

Bij de ondersteuning wordt gewerkt vanuit de volgende ketenbenadering:

1. Bepalen wat de burger met doofblindheid zelf en met ondersteuning vanuit zijn eigen omgeving kan.

2. Bepalen of de generalistische ondersteuning toereikend voor de burger met doofblindheid.

3. BepalenwatdeZGaanbiederkanbiedenomdeinzetvanuithetsociaalnetwerken/ofandereaanbiedervan
Wmo-ondersteuninB te versterken en toe te rusten om de burger beter te ondersteunen.

4. lndien het niet specialistische onvoldoende is voor de burger: bepalen welk aanbod de ZG aanbieder moet

toevoegen aan wat er al is.

5. Vormgeving van specialistische ZG-ondersteuning in samenwerking met lokale partijen en op gezette tijden

evalueren.

Artikel 2.3: Beschriivine van de ondersteuning:

Bij een burger met doofblindheid kunnen één of meerdere modules van toepassing zijn en worden ingezet:

Een onderbouwd advies op de ondersteuningsbehoefte op ZG-gebied van een individuele burger

met doofblindheid aan wijkteam, gemeente, ten behoeve van het onderzoek, keukentafelgesprek,

ndeeat om een atot de Wmo. Het

Op verzoek van de gemeente

zelf-van de ondersteu
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2a. Ambulonte ondersteunina doofblinde volwassenen:

Doel voor cliënt is het zo zelfstandig mogel'rjk (blijven) wonen, voorkomen van vereenzaming en af-
glijden naar verwaarlozing en/of opname.
Doel voor samenleving is het voorkomen van overlast, schuldenproblematiek, verslaving, in het oog
houden van de eventuele kinderen in het gezin.

Er is structuur aangebracht in het eigen huishouden en eigen leven, er is een sociaal netwerk waar
op kan worden teruggevallen.

De ambulante (woon)ondersteuning bestaat uit: hulp bij het voeren van een huishouding, de
post/administratie, financiën/schulden, gezondheid/beweging/ gewicht, het overnemen van nood-
zakelijke derdencommunicatie, hulp b'rj vorming/handhaving van een minimaal netwerk, voorko-
men van misbruik.

Met deze ondersteuning is het mogelijk voor de burger met doofblindheid om te communiceren
met en te participeren in de samenleving.

De ondersteuning is gericht op het ontwikkelen, vergroten en behouden van de zelfredzaamheid en
mogelijkheden om te participeren in de maatschapp| middels het vergroten van assertiviteit, socia-
le vaardigheden, sociaal inzicht en inzicht in eigen beperkingen en de eigen sociale mogelijk, posi-
tief zelfbeeld, zelfuertrouwen, weerbaarheid, mobiliteit, mogelijkheden om deelte nemen aan de
maatschappij en behouden van mogelijkheid om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Daarnaast ook het inslijpen, leren toepassen en onderhouden van aangeleerde communicatievaar-
digheden, zoals communiceren door middel van vierhandengebaren, vingerspellen in de hand, Ne-
derlandse Gebarentaal, Nederlands ondersteund met gebaren, Vingerspellen in de lucht, Lorm al-
fabet, etc.

Een onderdeel van de ambulante (woon) ondersteuning is kennisoverdracht2 naar personen in de

ise m.b.t. co uen-van de individuele cliënt: overdra van kennis endirecte

redzaamheid, het steunsysteem, de risicofactoren, competenties zelfredzaamheid, taalbeheersing,
cognitief vermogen en leerbaarheid, betrokkenheid andere hulpverleners en voorliggende voorzie-
ningen.

F Resultaat:Resultaatiseenonderzoeksverslagofondersteuningsplanmetdaarinookbe-
noemd wat de mogelijkheid is van overdracht expertise-ZG naar andere aanbieders, or-
ganisaties en sociaal netwerk of (indien nodig) vaststellen welke vorm ondersteuning
door zG aanbieders geboden kan worden om participatie van de burger met een gecom-
bineerde auditieve en visuele beperking te bevorderen.

D vorm: De uitvoering is in gebarentaal en met visuele ondersteuning. Aansluiten bij 'het
keu kentafelgespre k' behoort tot de mogel'rj kheden.

D lnzet: De analyse wordt gedaan door een dovenmaatschappelijk werker, cliëntondersteu-
ner ZG of andere HBo-er met expertise op het gebied van zintuiglijke beperkingen. Het
onderzoek vindt plaats bij de aanbieder of bij de burger thuis.

D Duur: Duur van de inzet is 10 uur voor analyse en opstellen onderzoeksverslag/ ondersteu-
ningsplan. ln uitzonderl'rjke gevallen max 30 uur voor nader onderzoek na overleg met
gemeente.

2 Kennisoverdracht (niet op individueel niveau) vindt ook plaats aan organisaties in het lokaal sociaal domein. Aanbieder
draagt actief bij aan het - waar mogelijk - overdragen van specifieke kennis en deskundigheid met betrekking tot doof-?ll pagina 27 van 33



De begeleidersvoorziening werft mensen die affiniteit hebben met doofblindheid (begeleiders) en

voorziet deze begeleiders van scholing op het gebied van doofblindheid. Hierdoor zijn begeleiders

in staat burgers met doofblindheid te begeleiden.

Een aantal mensen in directe omgeving wordt toegerust om de burger te ondersteunen bij com-

municatie met en participatie in de samenleving. Bij deze personen is de zelfredzaamheid die nodig

is tijdens participatie niet of onvoldoende te verhelpen met hulpmiddelen (bril, blindenstok, blin-

dengeleidehond, ringleiding, et cetera) en moet de compensatie ervan door begeleiders gebeuren'

Begeleiders bemiddelen zodat communicatie wordt vergemakkelijkt met de buitenwereld. Hiermee

kan sociaal isolement voorkomen worden.

> Resultaat: Door de inzet van deze begeleidersvoorziening kan de zelfredzaamheid en moge-

lijkheden van burgers met doofblindheid om te participeren in de maatschappij worden

behouden, bevorderd en gecompenseerd.

) lnzet: mensen in de directe omgeving van de burger die affiniteit hebben met doofblind-

heid en als begeleider toegerust zijn om de burger te ondersteunen bij communicatie met

en participatie in de samenleving.

) Vorm: De begeleiding wordt lndividueel, thuis en in de directe leefomgeving van de burger

buitenshuis aangeboden.

) Duur: Duur is afhankelijk van beschikking gemeente, gemiddeld 4 uur per week over een

heel jaar bezien 208 uur. Leverbaar na beschikking gemeente met akkoord op voorge-

stelde uren.

---L J^^tLI:-)L^:).^ t ^: J - -^,.^ ^ --: ^- :- ^,.^^-,,^L.,

ties van doofblindheid, specifieke communicatievormen. Doel is dat personen in de directe omge-

ving van de individuele burgers met doofblindheid inzicht hebben in de mogelijkheden en beper-

kingen en kunnen de burger ondersteunen'

> Resultaat: Het resultaat van de inzet is dat er structuur is aangebracht in het eigen huis-

houden en eigen leven. Er is een sociaal netwerk waar op kan worden teruggevallen.

) Vorm: De ondersteuning wordt lndividueel en/of in groep, thuis en/of op een locatie (van

aanbieder of locatie in de wijk) geleverd, in gebarentaal en visuele ondersteuning.

) lnzet: De inzet wordt geleverd door een ambulant begeleider-ZG in

afstemming met een psycholoog met expertise op het gebied van zintuiglijke beperkin-

gen, opvoedtrainer met expertise op het gebied van zintuiglijke beperkingen, sociaal pe-

dagogisch hulpverlener met expertise op het gebied van zintuiglijke beperkingen, com-

municatiedocent.

} Duur: Duur afhankelijk van beschikking gemeente; bandbreedte 10 -150 uur/ iaar (1 uur per

maand tot 3 uur per week). Start na besluit gemeente'

blindheid aan voorliggende voozieningen op lokaal niveau die burgers met doofblindheid ondersteunen en/of diensten

verlenen. Wanneer deze kennisoverdracht niet rechtstreeks cliëntgebonden is gericht op een specifieke burgers met

doofblindheid dan is dit een aanvullende dienst die Aanbieders van ZG-ondersteuning bieden. Deze maakt geen onder-

deel uit van de Landelijke Raamovereenkomst ZG, maar kan wet ingekocht worden door gemeenten en andere organisa-

ties.
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Doelvan het maatschappelijk werk is dat mensen met doofblindheid weer kunnen omgaan met
(veranderende) situaties in het leven. Het gaat om psychosociale hulp bij verwerking van ingrijpen-
de gebeurtenissen in de leefsituatie: Het oplossen van en het leren omgaan met problemen en ver-
storingen in het maatschappelijk functioneren, overeenkomstig het gehanteerde werkwijzen, me-
thoden in het Algemeen Maatschappelijk Werk voor horenden.

D Resultaat: burgers met doofblindheid kunnen weer omgaan met (veranderende) situaties
in het leven.

D Vorm: lndividueel aanbod en uitvoering in gebarentaal en met visuele ondersteuning.

D Inzet: lnzet door een dovenmaatschappelijk werker of andere HBO-er met expertise op het
gebied van zintuiglijke beperkingen.

D Duur: lnzet is maximaal 10 uur per jaar. Vrij toegankelijk na melding start traject door aan-
bieder aan gemeente. Zodra het meer dan L0 uur ondersteuning betreft kan, na toe-
stemming/ beschikking, gemeente worden overgegaan op ambulante ondersteuning (als

maatwerkvoorziening).

Doelstelling: Bieden van structuur en een zinvolle daginvulling.

De inzet vanuit de dagbesteding is gericht op het ontwikkelen en behouden van vaardigheden, zelf-
redzaamheid en participatie, het verkleinen informatie achterstand, het verhogen maatschappelijk
bewustzijn en vergroten danwel behouden van de vitaliteit. Er wordt een structuur en een zinvolle
daginvulling geboden. De dagbesteding wordt ook aangeboden in de vorm van arbeidsmatige acti-
viteiten in bestaande maatschappelij k settingen.

De dagbesteding wordt zoveel mogelijk dicht bij huis, in eigen omgeving, in communicatief doof-
blindvriendelijke omgevi ng aa ngeboden.

F Resultaat: burgers met doofblindheid verkeren niet in een isolement en ervaren een zinvol-
le dagbesteding, voorkomen vereenzaming en voorkomen afglijden naar verwaarlozing
en/of opname.

F Vorm: dagbesteding wordt in groepsverband aangeboden in de vorm van arbeidsmatige ac-
tiviteiten in bestaande maatschappelijk settingen. De dagbesteding wordt zoveel mogelijk
dicht b'tj huis, in eigen omgeving, in communicatief doofblindvriendelijke omgeving aan-
geboden.

) lnzet: lnzet van dovenmaatschappelijk werker, Zc-activiteitenbegeleider. De levering is in

gebarentaal en met visuele ondersteuning. Vervoer is volgens gemeentelijk beleid (want
niet noodza kelijk zintuiglijke gehandicapten specifiek).

D Duur: lnzet na beschikking tussen l--6 dagdelen per week, max. 52 weken per jaar. Maxi-
maal 4 uur per dagdeel. Alleen de daadwerkelijk geleverde inzet wordt gedeclareerd.

2c. Do q bestedi n q doofbl i nd e volwo sse nen :
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Hoofdstuk 3. Plaats van levering en inzet medewerkers

3.1. Fvsieke omseving waar de ondersteunine plaatsvindt

Ondersteuning vindt plaats:

o ln de thuissituatie van de burger als ook buitenshuis. Buitenshuis is noodzakelijk, omdat de realisatie van di-

verse doelen in de context van het alledaagse leven van de burger dient plaats te vinden. Denk aan oriënta

tie en mobiliteit in/rondom/vanaf het eigen huis, opbouwen van een sociaal netwerk in de eigen woon-

plaats, realiseren van aanpassingen in de werksituatie.
. Op de locatie (van aanbieder of locatie in de wijk), voor het leren van vaardigheden op de diverse functione-

ringsgebieden die gemakkelijk overdraagbaar zijn naar andere contexten.

3.2 Personele inzet

Artikel 3.2.1: Medewerkers

Ten behoeve van specialistische ondersteuning (met uitzondering van de begeleidersvoorziening) wordt minimaal

één van de onderstaande disciplines ingezet.

r Gedragskundige: psychologie of pedagogiek, met en zonder aanvullende opleiding GZ-psycholoog.

r MaatschapPelijk werkende HBO-MWD'

r Medewerker intake en onderzoek SPH (of SPW-4 met HBO werk- en denkniveau).

. Activiteitenbegeleider MBO/HBO creatieve therapie, gespecialiseerd in werken met tactiele vaardigheden cli-

enten met een auditieve én/of visuele beperking.
o Ambulant begeleider SPW-4 of overeenkomstig.
o Pedagogisch behandelaar SPH.

. Opvoedtrainer, revalidatie-therapeut SPH met aanvullend PPG, VHT'

o Ergotherapie, creatieve therapie.

Artikel 3.2.2: Onderscheidend vermogen

Medewerkers zijn specifiek / aanvullend geschoold (aanvullend op initiële opleidingen) op de communicatiemetho-

den en de betekenis en impact van de beperking(en) op het leven van een burger met doofblindheid. Medewerkers

doorlopen verplicht een veelzijdig en permanent bijscholingsprogramma, dat leidt tot:
. Kennisvandoofblindheid,inzichtindeimpactvandedubbelezintuiglijkebeperkingophetdagelijksfunctio-

neren en specifieke op de beperking gerichte methodieken is essentieel voor de medewerkers. Deze kennis

is van groot belang om de hulpvraag goed te herkennen, te onderkennen en te beantwoorden.

r Kennis van diverse communicatiemethoden (diverse varianten van gebarentaal zoals communiceren door

middel van vierhandengebaren, vingerspellen in de hand, Nederlandse Gebarentaal, Nederlands met Geba-

ren, vingerspellen in de lucht, Lorm alfabet), wijze van communicatie met de unieke cliënt en inzicht in do-

ven/doofblinde cultuur zijn van groot belang voor de cliënt-en cliëntsysteem.

o Medewerkers hanteren een specifieke communicatieve houding. Ze hebben kennisvan en kunnen specifieke

communicatieve vaardigheden en houding toepassen, kunnen overzicht bieden, ordenen, informeren,

structureren, ondertitelen, vaardigheden leren, realiteitsoriëntatie toepassen, fysieke omgeving aanpassen,

hulpmiddelen (leren) toepassen, instrueren van vaardigheden.

o Medewerkers hanteren een specifieke ergotherapeutische houding op het gebied van zelfredzaamheid, ori-

entatie en mobiliteit.
r Medewerkers hanteren een psychosociale/maatschappelijke houding, hebben kennis en hulpverleningsvaar-

digheden met betrekking tot basale psychiatrie/ontwikkelings-stoornissen/psychogeriatrie.
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Hoofdstuk 4. Start Levering van de ondersteuning

Artikel 4.1: Toeleidine

De toeleiding van de burger met doofblindheid naar de Aanbieder geschiedt als volgt:
L' lndien de burger met doofblindheid zich bij de Gemeente meldt vindt er eerst vraagverheldering plaats alvo-

rens de burger doorverwezen kan worden naar de Aanbieder.

2. lndien de burger met doofblindheid met een ondersteuningsvraag rechtsreeks b'rj de Aanbieder komt dan be-

kijken zij gezamenlijk of de vraag ook door de burger zelf en met diens omgeving kan worden opgelost. Als

dit alles niet voldoende is dan meldt de Aanbieder dit aan de Gemeente met een verzoek om Toewijzing

(VOT = iJW of |WMO 315 bericht).

3. Op basis van de melding besluit de Gemeente of de vraagverheldering, het onderzoek namens de Gemeente
door de Aanbieder kan worden gedaan of dat de Gemeente de vraagverheldering, het onderzoek zelf uit-
voert.

4' De beslissing over wie de vraagverheldering, het onderzoek uitvoert, wordt binnen 5 werkdagen na melding
gecommuniceerd aan Opdrachtnemer.

5. Degenediedevraagverhelderinguitvoertdoetonderzoeknaardebehoeftenvandeburgerconformdeom-
schrijving en eisen die in de Wmo 2015 aan het onderzoek worden gesteld. Het 'onderzoek' leidt tot een
'onderzoeksverslag' dat voldoet aan de eisen zoals beschreven in de Wmo 2015. Het onderzoeksverslag
wordt binnen de gestelde termijnen van de Gemeente aan de burger verstuurd. lndien de Opdrachtnemer
namens de gemeente het onderzoeksverslag opstelt, stuurt hij tegelijkertijd een afschrift naar de Gemeen-
te.

5' Opbasisvandeuitkomstvandevraagverheldering(hetonderzoeksverslag)-ennadeaanvraagvaneenbur-
ger - neemt de Gemeente een besluit en stelt de Gemeente een ondersteuningsplan op. Afhankelijk van de
aard van de vraag en de mate van zelfredzaamheid van de burger en diens omgeving bepaalt de Gemeente
of en op welk niveau het ondersteuningsaanbod wordt aangeboden en dus of de burger in aanmerking
komt voor specialistische ondersteuning.

7. De wijze waarop het besluit tot stand komt (na de aanvraag van een burger) hangt af van de wijze waarop de
toegang in de betreffende Gemeente is georganiseerd.

8' Op basis van het hierboven genoemde besluit kan de burger worden doorverwezen naar één van de gecon-
tracteerde Aanbieders, middels een toewijzingsbericht (IWMO of ilw 301).

9. De Gemeente geeft naar aanleiding van het ondersteuningsplan binnen vijf werkdagen de opdracht aan de
Aanbieder.

De opdracht van de Gemeente aan de Aanbieder bevat ten minste:
1. De NAw-gegevens van de Cliënt;
2. De aard van de ondersteuningsvraag en indien aanwezig de indicatierapportage;
3. Het beoogde resultaat/doel;
4. De beoogde duur van ondersteuning en de evaluatiemomenten.

De Aanbieder legt contact met de burger voor de start van de ondersteuning. Het aanvangen van de ondersteuning
voordat de Gemeente hiervoor een opdracht heeft gegeven, is voor rekening van de Aanbieder,

Artikel 4.2: Termiin waarbinnen de ondersteunine start

De levering van de ondersteuning start binnen 10 werkdagen na het verlenen van de Opdracht van de Ge-
meente aan de Aanbieder.

Artikel 4.3: Levering van de ondersteunine in geval van urgentie

r Wanneer er door de gemeente nog geen onderzoek heeft plaatsvonden, er nog geen beschikking is afgege-
ven, of wanneer de gemeente de cliënt nog niet kent en er naar het oordeel van de aanbieder er een urgen-
te situatie, een calamiteit, zich voordoet, die geen uitstel vermag, kan er direct ondersteuning worden inge-
zet.

a
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r De aanbieder doet van een dergelijke situatie onverwijld, binnen 2 werkdagen, melding aan de gemeente

(een 315 bericht). De melding is voorzien van een onderbouwing met argumenten en motivatie waarom er

acuut specialistische ondersteuning nodig was en waarom de inzet eventueel voortgezet moet worden. De

gemeente kan deze informatie betrekken bij het onderzoek en besluitvorming over de inzet'

. ln geval van urgentie kan aanbieder de ingezette ondersteuning factureren.

r De inzet en de betaling ervan stopt als na het onderzoek de gemeente geen beschikking afgeeft'

Ove rb r ug g i n g son d e rste u n i n g :

. Wanneer de benodigde ondersteuning nog niet kan worden geboden, zoals communicatietraining in groeps-

verband, kan worden gestart met individueel contact met de cliënt'

Hoofdstuk 5. Beëindiging van de ondersteuning

Artikel 5.1.: Uitstroom

ln detoeleiding naarspecialistische ondersteuning maken de Gemeente en de burgerafspraken overde doel-

stelling van de ondersteuning. lndien uitstroom aan de orde is dan wordt dit in deze afspraken verwerkt.

lndien de burger een dusdanige mate van zelfstandigheid bereikt dat de specialistische ondersteuning kan

worden beëindigd en/of kan worden overgegaan op'reguliere' ondersteuning of andere vormen van on-

dersteuning, dan stroomt de burger uit de specialistische ondersteuning.

Uitstroom van specialistische ondersteuning in het kader van de Wmo kan verder plaatsvinden indien de bur-

ger onder Wlz komt te vallen of wanneer de burger overlijdt.

ln bijzondere situaties kan specialistische ondersteuning gedurende jaren- tot levenslang verstrekt blijven (maar altijd

conform beschikking gemeenten).

Artikel 5.2: Nazorg

Alleen in uitzonderlijke situaties. Dit is afhankelijkvan de exacte ondersteuningsvraag en situatie waarin de burger na

beëi ndiging ondersteu ningstÍaject zich bevindt.

Artikel 5.3: Klachtenregeline

Aanbieders ZG hebben een klachtenreglement (op basis van de WKCZ). Dit klachtenreglement regelt dat de Aanbie-

der zorgdraagt voor een zorgvuldige afhandeling van ingediende klachten. Van de geregistreerde klachten wordt elk

jaar een verslag gemaakt. ln dit verslag worden de klachten die zijn afgehandeld door de vertrouwenspersoon en de

centrale klachtencommissie verwerkt. Dit verslag wordt geanalyseerd en besproken met de cliëntenraad en het ma-

nagementteam. Conclusies leiden tot aanpassing van het beleid.
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Annex 2

Transformatie-agenda * (artikel 4 Overeenkomst)

Algemeen

Deze annex maakt onderdeel uit van de Overeenkomst voor de functie specialistische ondersteuning ZG 2019/2020.

ln deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd tussen de VNG en de aanbieders(s) van specialistische ondersteuning

ZG over het gezamenlijk uitdenken, uitwerken en implementeren van transformatiemogelijkheden voor de betref-

fende functies. Het gaat hierbij om bindende afspraken tussen VNG en de aanbieder(s) die gelden gedurende de

looptijd van de Overeenkomst.

Karakter van de transformatie-agenda

Als onderdeel van de Raamovereenkomst zijn afspraken gemaakt voor de levering van hulp en ondersteuning. ln het

Programma van Eisen, dat eveneens onderdeel uitmaakt van de Raamovereenkomst, is de inhoud van deze hulp

vastgelegd en de wijze van samenwerking op lokaal niveau. De VNG, als vertegenwoordiger van gemeenten, en de

Aanbieder(s) vinden het van belang om gedurende de Raamovereenkomst vernieuwing door te voeren die aansluit

bij de uitgangspunten van het nieuwe Wmo stelsel, zoals het realiseren van de beoogde transformatie van onder-

steuning, op lokaal en/of regionaal niveau.

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst monitoren de VNG en de Aanbieder(s) of de uitvoering van de afspra-

ken nog in lijn is met de uitvoering en transformatie zoals beoogd in de Wmo. lndien uit de monitoring volgt dat er

onvoldoende vooruitgang wordt geboekt, kunnen de VNG en de Aanbieder(s) gezamenlijk afspraken maken om de

betreffende afspraken anders in te vullen, thema's van de agenda afte halen of nieuwe thema's toe te voegen.

Mocht het noodzakelijk zijn dat uit de uitkomsten van de transformatie-agenda dat er aanvullende afspraken moeten

worden gemaakt tussen de VNG en de Aanbieder, dan treden zij in overleg over de eventuele aanpassing van de

(Raam-)Overeenkomst of daaraan gerelateerde documenten. Aanpassing is alleen mogelijk als beide partijen hiermee

instemmen. ln beginsel ontvangt de Aanbieder geen vergoeding voor het meewerken aan de ontwikkelagenda, tenzij

de VNG met de Aanbieder hierover separate afspraken maakt en vastlegt. Realisatie van de beoogde transformatie-

doelstellingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Gemeenten en Aanbieders.

lnhoud van de transformatie-agenda met betrekking tot de specialistische ondersteuning:

Ontwikkeling van het aanbod van specialistische ondersteuning ZG in lijn met de uitgangspunten van de

Wmo 2015.

Vergroting van toegankelijkheid, bijvoorbeeld door in samenwerking met gemeenten de ontwikkeling van

voorzieningen die vrij en zonder indicatie toegankelijk zijn voor burgers te stimuleren.

Vergroting van de mogelijkheden om specialistische ondersteuning tfdig en flexibel op- en af te schalen en

in te bedden in de lokale keten en het lokale netwerk (het lokale'reguliere'aanbod).

lnzet gericht op het vergroten van mogelijkheden om de participatie van burgers te bevorderen.

Kennisdeling en kennisoverdracht naar de lokale en regionale setting, opdat burgers nog beter, dichterbij

en in de eigen leefomgeving kunnen worden ondersteund,

?I]
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