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Bijlage 1: Uniforme Europese Aanbestedingsdocument    
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Bijlage 2: Algemene Inkoopvoorwaarden            

 

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden 2013 Levering, diensten en werken, versie 

november 2013 van toepassing.  

De inkoopvoorwaarden zijn gepubliceerd op https://www.eindhoven.nl/ondernemen/inkoop-sociaal-

domein/contract-producten-dienstencatalogus-en-negometrix. 
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Bijlage 3:  PDC (separate bijlage) 

 
Bijlage 4:  Kritische prestatie indicatoren en Monitoring 

Doelstelling 
Middels monitoring aan de hand van vooraf vastgestelde prestatie-indicatoren wil Opdrachtgever, de 
Gemeente, inzicht in de ontwikkeling en voortgang omtrent de Toewijzingen en behandelingen. 

Door het werken met kritische prestatie indicatoren (kpi’s) is het mogelijk om de Aanbieder op een zo 
objectieve en meetbare manier te kunnen evalueren, monitoren en indien nodig bij te sturen.   

Voor gemeenten die een Budgetindicatie hanteren is dit tevens een mogelijkheid om hierop zicht te 
houden. 

De Gemeente gaat hier door middel van een aantal hulpmiddelen op monitoren, namelijk; 

1) Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM-matrix) 
2) Maandelijkse rapportage 
3) Monitor berichtenverkeer 

In onder andere de ontwikkeltafels zal hier verder invulling aan gegeven worden en wordt gekeken of de 
gekozen methodiek en werkwijze goed werken. 

 

1. De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM-matrix) 

Alle inwoners waarmee een keukentafelgesprek wordt gevoerd, zijn door de Toegang geregistreerd in 
het regiesysteem waarbij de ZRM (of het Wat Telt Instrument) in ieder geval bij aanvang van het plan 
van aanpak, bij wijzigingen in de situatie en bij afsluiting van het plan van aanpak wordt ingevuld, en bij 
inwoners die langer dan een jaar in de actieve dossiers van de Toegang zitten, eenmaal per jaar. De op 
deze manier verzamelde matrices/gegevens leiden tot een totaalbeeld van de Aanbieders en kunnen op 
onder andere Aanbiedersniveau, wijkniveau en op het niveau van de Toegang geanalyseerd worden om 
op die manier de kwaliteit te meten en waar mogelijk te verbeteren. 
 

2. Maandelijkse rapportage 

De Gemeente heeft behoefte aan tijdige informatie op aanbiedersniveau om inzicht te krijgen in onder 
andere de ontwikkeling en voortgang omtrent de toewijzingen en ontwikkelingen met betrekking tot de 
toegekende budgetplafonds. Dit is essentiële informatie voor de Gemeente voor het op gang brengen 
en volgen van de transformatie in het Sociaal domein.  

Hiervoor wordt de Maandelijkse rapportage ontwikkeld. Dit is een aparte monitor, die door de gemeen-
te zal worden aangereikt. Deze monitor bevat de (financiële) productiegegevens per zorgaanbieder. In 
de monitor zullen onder meer terugkomen: 

1) Gegevens zorgaanbieder 
2) Budgetindicatie (totaal en per deeltaakveld) 
3) Producten waar Aanbieder op heeft ingeschreven 
4) Tarieven  
5) Productiegegevens per maand 
6) Prognosemethode (denk aan lineair en/of laatste maand herhalen) 
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7) Totaalbeeld voor zorgaanbieder (geeft aanbieder inzicht) 
8) Toelichting op de Maandelijkse rapportage (hoe moeten zaken worden gevuld) 

 

Deze Maandelijkse rapportage dient te worden aangeleverd bij de gemeente Eindhoven via  

inkoopsociaaldomein@eindhoven.nl. 

De monitor dient uiterlijk 2 weken na afloop van de voorgaande maand te worden aangeleverd.  

Bijvoorbeeld productie januari dient te worden aangeleverd uiterlijk 14 februari. Indien deze dag in het 
weekend en/- een feestdag valt, dan de 1e werkdag na de 14e.  

 

Deze monitor is nodig om de herschikkingsmomenten zo zorgvuldig mogelijk met elkaar aan te kunnen 
gaan. Op basis van de Maandelijkse rapportages zal het gesprek met de zorgaanbieder gevoerd worden 
over de in- en uitstroom, de afwijkingen t.o.v. het berichtenverkeer en wat de verwachtingen zijn voor 
de korte termijn. 

 

3. Monitor berichtenverkeer 

Deze monitor zal worden gebaseerd op de gegevens die de gemeente heeft ontvangen van de aanbie-
der. Het gaat hier over het berichtenverkeer 315/316, 301/302, 303/304, 305/306 en 307/308. 

De gesprekken over het berichtenverkeer zijn nodig omdat het uiteindelijke gezamenlijke doel is de 
Maandelijkse rapportage te kunnen loslaten en onze gesprekken over uitnutting van budgetplafonds 
o.b.v. de gegevens via het berichtenverkeer te laten plaatsvinden. Echter daarvoor dienen bovenstaan-
de berichten wel tijdig, juist en volledig te worden ontvangen. 

 

Jaarverslag 

Aanbieder levert jaarlijks, indien niet  reeds gedeponeerd via jaarverslagenzorg.nl, de jaarrekening aan 
van de entiteit waarbinnen de productieverantwoording en bijbehorende accountantsverklaring van 
toepassing is . Deze jaarrekening moet uiterlijk 5 maanden na afloop van het betreffende boekjaar zijn 
ingediend. 

 

mailto:inkoopsociaaldomein@eindhoven.nl
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Bijlage 5:  Ontwikkelagenda  

 

Partijen hebben en onderhouden een Ontwikkelagenda. Onderwerpen, die zich gedurende de looptijd 

van de Overeenkomst blijven door ontwikkelen en kunnen leiden tot aanpassing van de Overeenkomst 

en bijlagen, worden hierna (niet limitatief) benoemd.  

 

Aanbieders zijn middels het aangaan van de overeenkomst bereid om aan de verdere uitwerking en 

doorontwikkeling van deze onderwerpen een actieve bijdrage te leveren middels deelname aan de Fy-

sieke Overlegtafel en/of deelname aan in te stellen c.q. ingestelde thematische werkgroepen.   

 

Thema’s van de Ontwikkelagenda zijn te vinden onder Ontwikkelen (ontwikkeltafels) op:  

https://www.eindhoven.nl/ondernemen/inkoop-sociaal-domein 

  

  

https://www.eindhoven.nl/ondernemen/inkoop-sociaal-domein
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Bijlage 6:  Social return   

Gemeenten kunnen bij het verlenen van opdrachten sociale voorwaarden stellen, in de vorm van Social 

return. Gemeente Eindhoven koopt voor de 11 samenwerkende gemeenten uit de regio’s A2, Bov en de 

Kempengemeenten de producten in Bijlage 3 in vallend onder de  Jeugdwet. Iedere gemeente heeft 

eigen uitvoeringvoorwaarden en een eigen uitvoering.    

De uitvoeringsvoorwaarden hieronder gelden voor de gemeente Eindhoven.  

 

Uitvoeringsvoorwaarden Social return Opdracht Sociaal Domein (2017 e.v.), inkoop  

Op het moment dat de Gemeente Eindhoven een opdracht verleent aan een opdrachtnemer wordt er 

een tegenprestatie gevraagd in de vorm van het bieden van werkgelegenheid en/of een opleiding voor 

Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze manier krijgen ook deze Inwoners de kans om 

hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Gezien het belang van werk en de verantwoordelijkheid 

van gemeenten worden bedrijven en instellingen op diverse manieren gestimuleerd om Inwoners met 

een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan werk(ervaring) te helpen. Met de komst van de Participatiewet 

worden werkgevers ook steeds meer geconfronteerd met de verplichting om banen beschikbaar te stel-

len voor deze doelgroep. Het stellen van Sociale voorwaarden bij het verlenen van opdrachten is hier 

een voorbeeld van. 

 
Artikelen 

1. Definities 
a) Onder werkloos-werkzoekende wordt verstaan iemand die minimaal 6 maanden staat 

ingeschreven als niet werkend-werkzoekende bij het UWV, of een uitkering heeft in het 
kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, WAO, WIA, WAZ en Wajong. 

b) Een leerwerktraject is het opdoen van werkervaring en het leren van vaardigheden in 
een bepaald vakgebied met behulp van een bij voorkeur erkende opleiding. 

c) Onder een WSW-gerechtigde wordt verstaan iemand die is geïndiceerd voor de WSW. 
d) De opdrachtnemer is de contractant met een Social return verplichting. 
e) De projectleider Social return is verantwoordelijk voor de monitoring en coördinatie van 

Social return.  
f) PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO (Nederlandse Organisatie 

voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) en is een landelijk meetinstrument 
én keurmerk dat de mate van Sociaal Ondernemen objectief zichtbaar maakt. De presta-
tieladder wordt continue doorontwikkeld onder leiding van TNO. De PSO wordt uitgege-
ven door PSO Nederland (www.pso-nederland.nl). 

  

 

 

http://www.pso-nederland.nl/
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Social return verplichting 

2. Social return houdt in dat de opdrachtnemer aan wie een opdracht wordt verstrekt, verplicht is 

om 5% van de totale opdrachtsom excl. BTW te besteden aan de invulling van Social return 

(door de - bij voorkeur langdurige - inzet van mensen die een afstand hebben tot de arbeids-

markt). Deze verplichting geldt voor organisaties met meer dan 5 medewerkers in loondienst en 

bij een minimale opdrachtwaarde vanaf € 100.000,-. 

3. Een vorm van Social return is het keurmerk PSO. Op het moment dat een bedrijf of instelling in 

het bezit is van een geldige PSO-certificering, wordt er tevens aan de artikel 1 omschreven Social 

return verplichting voldaan. Het vereiste niveau is minimaal de Aspirant-status van de PSO. Dit 

certificaat moet na het ondertekenen van het contract binnen een half jaar worden behaald. 

PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen, een keurmerk van de Stichting PSO Neder-

land (www.pso-nederland.nl) in samenwerking met TNO (Nederlandse Organisatie voor toege-

past-natuurwetenschappelijk onderzoek). Een aanvraag voor het PSO-certificaat kan worden 

gedaan via www.mijnpso.nl. Vragen kunnen via info@pso-nederland.nl gesteld worden.  

 
Social return en de opdracht 

4. De invulling van de Social return verplichting mag plaatsvinden zowel binnen als buiten de aan-

bestede opdracht. Indien de invulling deels plaatsvindt buiten de opdracht dan dient hier wel 

sprake te zijn van ondersteunende diensten en werkzaamheden ten opzichte van de opdracht. 

5. De invulling van de Social return verplichting wordt gerealiseerd binnen de periode van de op-

dracht. Het moet namelijk mogelijk zijn om de opdracht direct na afronding van de werkzaam-

heden definitief af te rekenen en daarvoor is het nodig dat beoordeeld kan worden in welke ma-

te de Social return verplichting is gerealiseerd. 

6. Van de bij artikel 4 genoemde periode kan worden afgeweken in het kader van duurzame plaat-

sing van een kandidaat. Indien opdrachtnemer bij het verstrijken van de opdracht kan aantonen 

dat de plaatsing zal voortduren na deze periode, mag deze periode worden meegerekend voor 

de invulling van de Social return verplichting. Dit gebeurt altijd in overleg met de projectleider 

Social return van de Gemeente Eindhoven, Sociaal Domein. 

 
Invulling Social return 

7. De Social return verplichting kan op de volgende manieren worden ingevuld door de opdracht-
nemer: 

a) Door personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (kandidaten), zoals omschreven in 
artikel 8 te betrekken bij de (ondersteunende) werkzaamheden. 

b) Door diensten zoals groen/schoonmaak/post af te nemen van of werkzaamheden aan 
Sociale werkbedrijven (uitvoerende instanties Wet Sociale Werkvoorziening) uit te be-
steden. De SW-bedrijven van de regio Zuidoost Brabant zijn; WVK, WSD en Ergon. 
Wordt er gebruikt gemaakt van deze mogelijkheid dan komt het gehele factuurbedrag 
van het SW-bedrijf ten gunste van de Social return verplichting. 

c) Door diensten zoals groen/schoonmaak/post af te nemen van of werkzaamheden uit te 
besteden aan organisaties waar aantoonbaar meer dan 30% van hun personeelsbestand 
bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze personen moeten in 
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dienst zijn bij de betreffende 30+ organisaties. Deze organisaties kunnen met een PSO 
30+ certificaat aantonen aan de voorwaarden te voldoen. Wordt er gebruikt gemaakt 
van deze mogelijkheid dan komt het gehele factuurbedrag ten gunste van de Social re-
turn verplichting. 

d) De opdrachtnemer mag gebruik maken van een onderaannemer ter invulling van de So-
cial return verplichting, maar blijft ook dan verantwoordelijk voor een correcte invulling 
en afwikkeling. Hierbij dient wel aantoonbaar te worden gemaakt dat er een directe re-
latie met de uitvoering van de opdracht is.  

e) De opdrachtnemer kan bij het begin van de opdracht een geldig certificaat van de Pres-
tatieladder Socialer Ondernemen van TNO vanaf Aspirant-status overleggen en daarmee 
aantonen voor de duur van de opdrachtuitvoering op dit niveau of hoger gecertificeerd 
te zijn. Indien de geldigheid van het PSO-certificaat verloopt tijdens de opdracht en het 
certificaat niet wordt verlengd zal de Social return verplichting alsnog, naar rato, inge-
vuld dienen te worden op de in artikel 7, sub a, b, c en d omschreven wijze.  

 
Kandidaten Social return 

8. De kandidaten uit de in tabel 8.1 benoemde regelingen tellen mee als invulling voor Social re-
turn. In de kolommen worden respectievelijk de omschrijving en de bijbehorende criteria ver-
meld. In tabel 8.1 wordt uitgegaan van het moment van instroom bij de opdrachtnemer.   

 
Tabel 8.1: Kandidaten Social return 

Regeling Kandidaten Criteria 

PW/ 
IOAW/IOAZ 

Personen die direct voorafgaande aan 
de instroom bij de opdrachtnemer een 
uitkering van de gemeente op grond 
van de Participatiewet (PW), IOAW of 
IOAZ ontvingen. 

De opdrachtnemer biedt de kandidaat een dienst-
verband aan van minimaal zes maanden. Na onder-
tekening van de arbeidsovereenkomst en het betalen 
van loon telt de kandidaat mee voor de invulling van 
de Social return verplichting. 

WAO/WIA/
WAZ/ 
Wajong  

Personen tellen mee op grond van een 
claimbeoordeling volledig arbeidsonge-
schikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt 
verklaard (minimaal 35%), of die op 
basis van een jonggehandicapte status 
of op grond van een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering (AOV) van een private 
verzekeraar arbeidsongeschikt zijn ver-
klaard. 

Voor de kandidaten met een WAO, WIA, WAZ of 
Wajong-uitkering, dient de opdrachtnemer een 
dienstverband voor minimaal zes maanden aan te 
bieden. Na ondertekening van de arbeidsovereen-
komst en het betalen van loon telt de kandidaat mee 
voor de invulling van de Social return verplichting. 

WSW  
Personen tellen mee op grond van een 
indicatiebeschikking SW.  

De opdrachtnemer biedt de kandidaat een dienst-
verband aan. Na ondertekening van de arbeidsover-
eenkomst en het betalen van loon telt de kandidaat 
mee voor invulling van de Social return verplichting. 
Opdrachtnemer kan de kandidaat ook inlenen van 
een SW-bedrijf via een detacheringsconstructie. 
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Banen-
afspraak/ 
Doelgroep-
register  

Personen die onder de Participatiewet 
vallen en niet zelfstandig het wettelijk 
minimumloon kunnen verdienen. Deze 
personen zijn bij het UWV in het doel-
groepregister opgenomen. 

De opdrachtnemer biedt de kandidaat een dienst-
verband aan. Na ondertekening van de arbeidsover-
eenkomst en het betalen van loon telt de kandidaat 
mee voor invulling van de Social return verplichting. 

 

 

WW  

 

Personen met als uitgangspositie WW- 
uitkering tellen pas mee als ze vóór 
instroom een half jaar of langer een 
WW-uitkering ontvingen. Als een per-
soon tijdens zijn recht op een WW-
uitkering weer aan het werk gaat en 
binnen 26 weken opnieuw werkloos 
wordt, loopt de oude uitkering weer 
verder (herleving van de uitkering) voor 
de duur die de werkloze nog tegoed 
had. In dit geval telt de uitkeringsduur 
vóór het weer aan het werk gaan mee 
met de duur van de WW na het op-
nieuw werkloos worden (moet samen 
ook minimaal een half jaar zijn).  

Voor de kandidaten met een WW-uitkering dient de 
opdrachtgever een dienstverband voor minimaal zes 
maanden aan te bieden. Na ondertekening van de 
arbeidsovereenkomst en het betalen van loon telt de 
kandidaat mee voor de invulling van de Social return 
verplichting. 

Entree-
MBO, 
BOB/BBL 
niveau 2 + 
VSO/PRO 

 

Personen die een leerwerk- (BBL) of een 
stageovereenkomst (BOL) tot niveau 1 
of 2, dan wel leerlingen van het voort-
gezet speciaal onderwijs (VSO) en prak-
tijkonderwijs (PRO) die een stageover-
eenkomst hebben met een werkgever 
voor een arbeidstoeleidingsstage tellen 
ook mee in het kader van invulling van 
de Social return verplichting. 

De opdrachtgever biedt de kandidaat een leerwerk- 
of stageovereenkomst aan. 

 
Waardebepaling Social return 

9. De gemeente rekent bij de invulling van Social return met de volgende normbedragen:  
 

Tabel 9.1: Bouwblokkenmodel/normbedragen Social return 
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Doelgroep 

Jaartarief1 t.b.v. invulling Social 

return verplichting (o.b.v. full-

time dienstverband) 

Jaartarief1 omgerekend 

naar uurtarief (jaarta-

rief/1.463 uur (JUS-

norm2) 

Participatiewet / IOAW / IOAZ €                           35.000,- €                          23,92 

WAO / WIA / WAZ / Wajong €                           35.000,- €                          23,92 

WSW3 €                           35.000,- €                          23,92 

Banenafspraak en geregistreerd in 

het doelgroepregister   

€                           35.000,- €                          23,92 

WW  €                           30.000,- €                          20,51 

Leerling BBL €                           20.000,- €                          13,67 

Leerling BOL / VSO / PRO €                             5.000,- €                            3,42 

Voetnoten 
1 Tarieven zijn ‘all inclusive’ tarieven, dus ook inclusief begeleidingskosten en/of werkgeverslas-
ten. 
2 Jaar Uren Systematiek. 
3 In geval van detachering via een Sociale Werkvoorziening wordt de volledige inleenvergoeding 
meegeteld. 

 
Aantrekken van kandidaten 

10. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de werving van Social return kandidaten. Mocht er 
behoefte zijn aan ondersteuning bij de werving en selectie van kandidaten voor de invulling van 
de Social return verplichting, dan kan het werkgeversservicepunt van de  arbeidsmarktregio 
Zuidoost Brabant 04Werkt daarin ondersteunen.  

 

Niet nakomen Social return 

11. Indien bij de eindafrekening van de opdracht niet of niet in zijn geheel is voldaan aan de Social 
return verplichting, wordt onmiddellijk en zonder ingebrekestelling een boete opeisbaar die ge-
lijk is aan tweemaal de geldswaarde van het niet-ingevulde deel van de verplichting. Opdracht-
gever heeft het recht een opgelegde boete te verrekenen met uitstaande vorderingen van de 
opdrachtnemer. 

 
Rapportering Social return 

12. De opdrachtnemer neemt uiterlijk zeven dagen na gunning contact op met de projectleider So-
cial return. De opdrachtnemer en projectleider Social return maken afspraken over de invulling 
van de Social return verplichting. Op verzoek van de projectleider Social return kan een plan van 
aanpak daar onderdeel van uitmaken.  

13. De opdrachtnemer rapporteert de resultaten van Social return volgens de gemaakte afspraken. 
De projectleider Social return vraagt de daartoe benodigde bewijsstukken bij de opdrachtnemer 
op. 

14. De projectleider Social return zal de opdrachtnemer informeren op welke wijze deze de docu-
menten aangeleverd dienen te worden.  
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15. De onder 12 genoemde projectleider van de gemeente is contactpersoon voor de opdrachtne-
mer voor bespreking van de praktische gang van zaken met betrekking tot invulling van Social 
return. 

 

 

  



Versie 4 Gekoppelde bijlagen aan de Overeenkomst BA ondersteuning Jeugd, WMO, Beschermd Wonen 
en Maatschappelijke deelname en werk versie 20190101 

 

Pagina 13 van 29   

 

 

 

Bijlage 7: Calamiteitenprotocol   

Toezicht bij calamiteiten en geweldsincidenten 

Het toezicht in de Wmo en jeugdhulp heeft met name betrekking op:  

1. toezicht op de kwaliteitseisen die worden gesteld aan voorzieningen, waaronder de deskundig-

heid van beroepskrachten; het betreft hier dus het toezicht op de Aanbieders en pgb-

dienstverleners;  

2. toezicht bij calamiteiten en geweldsincidenten door of tegen Cliënten en of medewerkers.  Een 

calamiteit is: “een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die tot een ernstig schadelijk ge-

volg of tot de dood heeft geleid.” De toezichthouder moet ervoor zorg dragen dat er onderzoek 

plaatsvindt naar de calamiteit. Doel hiervan is te leren hoe in de toekomst dergelijke calamitei-

ten voorkomen kunnen worden.  

 

Conform vastgelegd in de Jeugdwet en artikel 3.4 van de Wmo 2015 en zoals vastgelegd in deze Over-

eenkomst dient een Aanbieder aan de met Kwaliteitstoezicht belaste ambtenaar onverwijld melding te 

doen van:  

- iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden;  

- geweld bij de verstrekking van een voorziening. 

Daarnaast dient een Aanbieder of pgb-dienstverlener ook de Gemeente te informeren. 

Op het moment dat zich een calamiteit of geweldsincident voordoet, worden de volgende werkzaamhe-

den door de Gemeente gecoördineerd: 

- Het in werking zetten van het communicatie- en calamiteitenprotocol Wmo/Jeugd;  

- Het opdracht geven / dan wel zelf uitvoeren van nader onderzoek en opstellen van een rappor-

tage van bevindingen en aanbevelingen. Bij jeugdhulp is het wettelijk de Inspectie die het nader 

onderzoek uitvoert. 

 

Onderzoek bij calamiteiten en geweldsincidenten Wmo en Jeugd 

Als een calamiteit of geweldsincident zich heeft voorgedaan, wordt er nader onderzoek ingesteld naar 

de achtergronden hiervan. Dit gebeurt door –of onder verantwoordelijkheid van- de toezichthouder. De 
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toezichthouder zal in de regel van zijn bevindingen een verslag of rapport opmaken, waarin de feitelijke 

situatie wordt beschreven en hij zijn oordeel geeft over de situatie, inclusief eventuele aanbevelingen.  

Het is vervolgens aan het college (voor de Wmo) en de Inspectie (Jeugd) om passende maatregelen te 

nemen, bijvoorbeeld een (waarschuwings-)brief of gesprek met de Aanbieder, of zelfs een last onder 

dwangsom. Het is ook denkbaar om tevens maatregelen te treffen in het kader van het contractbeheer, 

bijv. opzegging van de Overeenkomst. 

 

Toezichthouder Jeugd 

De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie zijn 

verantwoordelijk voor het landelijk toezicht op de naleving van de Jeugdwet en het onderzoek naar de 

kwaliteit van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Bij het toezicht op basis van de 

Jeugdwet treden de inspecties gezamenlijk op. Toezicht binnen de Jeugdwet betekent dat de inspec-

tie(s) informatie verzamelen over de kwaliteit van de jeugdhulp, zich een oordeel vormen en zo nodig 

ingrijpen. Ook kijken de inspecties of het beleid voor de jeugdhulp in de praktijk goed werkt. 

 

Toezichthouder Wmo 

In de Overeenkomst voor de Wmo staat vermeld dat calamiteiten en geweldsincidenten onverwijld ge-

meld moeten worden bij de toezichthoudend ambtenaar. Het betreft alle geweldincidenten jegens een 

Cliënt of personeel, ook door derden veroorzaakt. Voor de Peelregio is dit toezicht belegd bij de GGD 

Zuidoost-Brabant. 

 

De GGD Zuidoost-Brabant heeft een meldingsprotocol opgesteld: “Protocol meldingen calamiteiten en 

geweld". Zie daarvoor de website: www.ggdbzo.nl (homepage/partners/zorgaanbieders). 

 

Calamiteiten en geweldincidenten kunt u 24x7/365 melden via het formulier op de genoemde website 

van GGD Zuidoost-Brabant. Heeft een Aanbieder vragen over wel of niet melden, of advies nodig? Bel 

tijdens kantooruren tel. 088-0031115 of stuur een e-mail naar calamiteitenmelden@ggdbzo.nl,. 

  

De GGD start na overleg met Gemeente een onderzoek zodra een calamiteit of een geweldsincident is 

gemeld. 

http://www.ggdbzo.nl/
http://www.ggdbzo.nl/partners/Zorgaanbieders/Paginas/Default.aspx
mailto:calamiteitenmelden@ggdbzo.nl
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Om voor de Aanbieder duidelijk te maken dat hij aan zijn meldingsplicht heeft voldaan, stuurt de toe-

zichthouder calamiteiten en geweld een opdrachtbevestiging. De toezichthouder heeft de verantwoor-

delijkheid om alle Gemeenten die betrokken zijn te informeren en te zorgen voor onderlinge afstem-

ming wanneer dit noodzakelijk is. 

 

Bijlage 8: Administratief protocol (separate bijlage)  
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Bijlage 9: Wachtlijst en wachttijd 

Wachtlijst en wachttijd 

Gemeenten accepteren in basis geen wachtlijst, voor de maximale duur van de wachttijd wordt voor alle 
vormen van hulp/zorg de treeknorm gehanteerd.  

Uitgangspunt is de cliënten zo snel als mogelijk te helpen. De norm betreft dus niet de tijdsduur die voor 
elke cliënt ter beschikking is, maar de uiterste tijd die acceptabel is. De genoemde norm houdt evenmin 
een ‘recht’ in op basis waarvan een cliënt kan claimen binnen die tijd met de behandeling of zorg gestart 
te zijn. 

Definitie wachtlijst: 

In deze context: de lijst die ontstaat als een instelling bij de aangemelde cliënt de norm voor de wacht-
tijd niet haalt1.2 

Ontstaat er een wachtlijst dan is het verschil tussen ‘urgent wachtend’ en ‘wens wachtend’ relevant. 
Indien de verwijzer urgentie vaststelt (bijvoorbeeld beschermd wonen) en de meest passende dienstver-
lener gaat de norm voor de maximale wachttijd niet halen, dan is overbruggingszorg aan de orde. 

Definitie wachttijd:  

De tijd tussen het moment dat de zorgdienstverlener de cliënt krijgt toegekend en accepteert, en de 
daadwerkelijke start van de zorg. 

Overleg/consultatie over de mogelijkheid van passend zorgaanbod tussen verwijzer en zorgdienstverle-
ner gaat hieraan vooraf en valt niet binnen de wachttijd.3  

Informatie over wachttijden en wachtlijsten 

De zorgdienstverlener is verplicht om informatie over hun wachttijden en wachtlijsten openbaar toe-
gankelijk te maken, voor zowel toegangsteams, gemeenten, inwoners als andere verwijzers, via de eigen 
website of via sites als steunwijzer. Uit de informatie moet duidelijk zijn wat de gemiddelde en/of uiter-
ste wachttijd is en de afwijkingen bij specifieke producten of situaties, zowel positief als negatief. 

De zorgdienstverlener is, bij de afstemming tussen verwijzer en zorgdienstverlener, verplicht actuele 
informatie te geven over de wachttijd en eventuele wachtlijsten, voordat een product wordt toegekend. 

De zorgdienstverlener informeert de contractmanager wanneer er een wachtlijst ontstaat.  

                                                           

1 Bij sommige instellingen heet de lijst waarop een cliënt na aanmelding komt te staan ook al de 
‘wachtlijst’.  

2 Een wachtlijst die ontstaat doordat een cliënt een indicatie voor een product heeft, nog geen defi-
nitieve aanbieder gekozen dan wel toegewezen heeft gekregen, maar zich bij verschillende aanbie-
ders aanmeldt om alvast op de lijst te komen (bijvoorbeeld voor beschermd wonen), is niet de 
wachtlijst waarvan in deze context sprake is. 

3 De Treeknorm ambulant is: 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intake-
gesprek, binnen 6 weken na de intake is de behandeling gestart. 
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Eigenaarschap 

- Na toekenning product is de dienstverlener verplicht om de verwijzer te informeren over wijziging in 
wachttijd, om samen met de cliënt na te gaan of langer wachten mogelijk/wenselijk is. 

- Na toekenning product is de zorgdienstverlener verplicht (eigenaarschap) om zo snel als mogelijk 
een acceptabele hulpoplossing voor de cliënt te bieden. Is dit niet mogelijk binnen de wachttijdnor-
men, dan is de dienstverlener verplicht actief samenwerking te zoeken met andere dienstverleners. 
Dit gebeurt altijd in afstemming met cliënt en verwijzer. De volgende opties zijn mogelijk: 
o Inschakelen van andere zorgdienstverlener middels onderaannemerschap of overdracht; 
o inschakelen van een andere dienstverlener voor een deel van de hulp;  
o inschakelen van overbruggingszorg (zelf of door een andere organisatie, ook uit sociale basis) 
o gezamenlijk tot oordeel komen dat in de specifieke casus een langere wachttijd niet tot proble-

men leidt 

Urgentie 

In geval voor verwijzer en cliënt  de maximale wachttijd te lang is gezien de situatie (NB: urgentie = geen 
crisis), is het aan dienstverlener, verwijzer en cliënt om na te gaan of er mogelijkheden zijn de cliënt met 
‘voorrang’ te helpen, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de beste zorg voor de betref-
fende én andere cliënten. 

Evt in bijlage: 

Treeknormen: (info van website VNG) 

  Wachtfase Treeknorm 

A Aanmelding/beschikking 4 weken / 80% binnen 3 weken 

B Intake 4 weken / 80% binnen 3 weken 

C behandeling ambulant 6 weken / 80% binnen 4 weken 

C behandeling klinisch 7 weken / 80% binnen 5 weken 

C beschermd wonen 13 weken / 80% binnen 8 weken 

Voor acute zorg gelden bovenstaande normen niet. In dat geval dient binnen 24 uur hulp te worden 
verleend. 

Deze uitgangspunten zijn een eerste aanzet om periodieke monitoring mogelijk te maken. In overleg 
met de contractanten (oa bij de ontwikkeltafels) zal dit verder vormgegeven worden. 
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Bijlage 10: MVI 

Duurzaam Inkopen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), samen Maatschappelijk Ver-
antwoord Inkopen (MVI) is binnen de Nederlandse overheid de laatste jaren hoog op de politieke agen-
da komen te staan. De overheid koopt per jaar voor miljarden euro’s in en kan daarmee invloed uitoefe-
nen op het milieu en sociale aspecten hier en in andere landen. Bewust en gericht duurzaam inkopen is 
een effectief instrument gebleken om belangrijke duurzaamheiddoelstellingen te bereiken.  

Door duurzaam in te kopen willen ook Gemeenten het goede voorbeeld geven en partners aanzetten 
tot duurzame productie, dienstverlening en Social return. 

 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen betekent dat we producten, diensten of werken inkopen met 
maximale duurzame waarde. Dit houdt in dat we naast de prijs ook de impact op mens en milieu mee-
nemen in het inkoopproces en dat we nadenken over de mogelijkheid om via de inkoop bij te dragen 
aan de realisatie van (duurzame)beleidsdoelen. Doelstelling en beleid van Gemeenten is uiteindelijk 
100% maatschappelijk verantwoord inkopen. 

 

Omdat onze huidige samenleving (nog) niet duurzaam is, is het lastig om dat als gemeente wel te zijn. 
Stappen zetten naar duurzaamheid kunnen we als Gemeenten niet alleen. Om innovatie op het gebied 
van duurzaamheid te stimuleren is samenwerking noodzakelijk met onze partners; burgers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. Daarbij wordt van leveranciers verwacht dat waar financiën, wetgeving 
en technologie het toelaten, er gekozen wordt voor de meest duurzame oplossing. 

MVI is maatwerk, en dus overal anders! Dit geldt zeker voor het sociaal domein met een zeer grote di-
versiteit in het leveranciersbestand. In plaats het opnemen van uniforme standaard verplichtingen, is 
het belangrijk te weten op welke thema’s het accent gelegd kan worden en welk ambitieniveau we hier-
bij kunnen stellen. Het gaat hierbij om het vinden van de juiste match tussen de ambities/mogelijkheden 
van gemeenten en die van zorg- instellingen/verleners. 

Vanuit de gemeenten ligt het accent voor duurzaamheid bij de volgende vier pijlers; 
Energie, Bouwen & Wonen, Mobiliteit en MVO.  
 

Energie – Gebruik 100% duurzame energie die waar (financieel en technisch) mogelijk zelf wordt opge-
wekt. 

 

Bouwen en Wonen - Alle gebouwen zijn energieneutraal en gemaakt van hernieuwbare en herbruikbare 
materialen. Natuur is aan bebouwing gekoppeld en er wordt geen water verspild. Het binnenklimaat is 
gezond en de gebouwen zijn toegankelijk, flexibel en sociaal veilig.  

 

Mobiliteit – Het aandeel voetgangers, fietsers en openbaar vervoer gebruikers is relatief hoog. Voertui-
gen rijden op duurzame brandstoffen en stoten geen schadelijke stoffen uit. Locaties zijn op een duur-
zame en snelle manier bereikbaar en de straten zijn zo veilig en leefbaar dat het aantal verkeersslachtof-
fers en gehinderden zeer laag is.  
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de stad - Bedrijven in Eindhoven en de regio onderne-
men duurzaam. Via netwerken en platforms wordt duurzaam ondernemen gestimuleerd en versterkt. 
De partners van de gemeenten kennen de ambities op het gebied van duurzaamheid. Partijen werken 
samen met de gemeenten aan die ambities. Burgers/Cliënten hebben toegang tot de informatie wat 
duurzaamheid is en wat zij zelf kunnen doen. Eigen medewerkers weten wat duurzaamheid is voor de 
eigen organisatie en hoe ze dat in hun eigen werkzaamheden toe kunnen passen om organisatie ambi-
ties te bereiken.  

 

Om inzicht te verkrijgen in huidige stand van zaken en gestelde duurzaamheidsambities binnen het soci-
aal domein hebben we in 2014 aan alle Dienstverleners gevraagd om, volgens de methodiek van The 
Natural Step, het ABCD-model in te vullen. Hierin werden 4 vragen gesteld: 

 
1.  visie (A)   

Wat is de ideale duurzame situatie voor uw project of werk? 
2. 0-meting (B)    

Wat is duurzaamheid in uw project of werk nu? 
3.  creatieve oplossingen (C)  

Welke stappen moeten er nog gezet worden? 
4. concrete acties (D)    

Welke concrete acties gaat u de komende tijd ondernemen? 

 

 

 

 

 

 

 

De informatie afkomstig uit deze marktanalyse is verzameld, beoordeeld en geclusterd naar expertise 
(deel)gebieden, binnen het sociaal domein. Op deze manier is inzicht verkregen in de match tussen de 
ambities van gemeenten en de mogelijkheden en ambities van zorgverleners.  

Algemene bevindingen marktanalyse;  
- Respons 92%. 
- Score duurzaamheid bijna 100%, nagenoeg alle zorgverleners verrichten duurzame activiteiten. 
- Grote diversiteit in soort en mate van duurzame activiteiten. 
- Aard van eigen bedrijf-/zorgactiviteiten wordt verward met MVO. 
- Duurzame activiteiten gebeuren veel ad hoc, gestructureerd beleid ontbreekt. 
- Uitgangssituatie vaak niet in beeld, net als effecten van reeds uitgevoerde maatregelen. 
- Weinig monitoring & (transparante) verslaglegging omtrent MVO. 
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Specifieke bevindingen marktanalyse; 
- Meest genoemde MVO Topics, score bij 20% of meer van de Dienstverleners; 
- Zorg voor eigen personeel (opleiding, training, diversiteit), regioplanning personeel, stimuleren alter-

natieve vervoersmiddelen (OV, fietsenplan), gebouwmaatregelen (energiebesparende maatregelen, 
duurzame gebouwen/ materialen), Social return, duurzaam inkopen (o.a. groene stroom), duurzaam 
bestuur/bedrijf, efficiënte samenwerking met andere zorgorganisaties, digitalisering (eHealth, het 
nieuwe werken, papierarm beleid), bewustmaking en stimulering Cliënten/bedrijven op duurzaam 
gedrag, duurzame huisvesting Cliënten (gebouw, gezonde/biologische voeding), ontwikkelen duur-
zaamheids-/MVO beleid. 

Contractvoorwaarden MVO 

Voor de komende contractperiode is het nu van belang de lat voor duurzaamheid/MVO vast te stellen, 
rekening houdend met de bevindingen uit de markt/branche analyse en afgestemd op de benoemde 
duurzaamheidspijlers van de gemeenten. 

Zoals benoemd streven de gemeenten naar MVI. Dit betekent dat wij samen met onze partners invulling 
willen geven aan de gestelde duurzaamheidsambities van gemeenten. 
Van onze partners verwachten wij dat ook zij Maartschappelijk Verantwoord Ondernemen. 
Uit de branche analyse blijkt dat er al goede maatregelen genomen worden, echter dat hierin gericht 
beleid nog vaak ontbreekt. 
 

Van onze partners verwachten wij dat zij gedurende de contractperiode actief werken aan het opzetten 
van een milieumanagementsysteem. 
Graag verwijzen wij u hiervoor naar de website van ISO14001 http://www.iso14000.nl/ 

Een milieumanagementsysteem richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieu- en 
MVO gebied. Via een dergelijk systeem wordt structureel aandacht besteed aan milieu en MVO in de 
bedrijfsvoering en wordt gestreefd naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw 
organisatie. ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed mili-
eumanagementsysteem zou moeten voldoen. Desgewenst kan het systeem ook worden gecertificeerd 
volgens deze norm. Hoe u een dergelijk systeem kan opzetten, kunt u nalezen op deze website. 

Onderdeel van het opzetten van een milieumanagementsysteem is bepalen ‘waar staan we nu’ (uit-
gangssituatie / 0-meting) en ‘waar willen we naar toe’ (ambitie /doelstelling). 
Voor het onderzoeken van deze vragen kunt u gebruik maken van de benoemde 4 duurzaamheidspijlers; 
Energie, Bouwen & Wonen, Mobiliteit en MVO en de resultaten uit de branche/marktanalyse!  
Voorbeeld: uit analyse van uw huidige situatie blijkt dat er nog niks gebeurt op het thema energie. Uw 
doelstelling kan dan zijn het overstappen op groene stroom. Of meer ambitieus het plaatsen van zonne-
panelen voor het zelf opwekken van energie. U bepaalt hierin zelf wat voor uw organisatie haalbaar is. 
De resultaten uit de marktanalyse kunnen hierbij handvaten geven. 

Let op: Het is zeker niet verplicht dat u zich laat certificeren! Wel verwachten wij van u dat u, aan het 
einde van de contractperiode, beschikt over een goed werkend, gelijkwaardig (al dan niet gecertificeerd) 
milieumanagementsysteem, afgestemd op uw eigen organisatie en de gemeentelijke duurzaamheidspij-
lers.  
In het contract- en leveranciersmanagement zal dit onderdeel worden meegenomen. 

http://www.iso14000.nl/
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Bijlage 11: ZRM matrix 
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Bijlage 12: Deelname regiogemeenten (overzicht gemeenten met budgetindicaties) 

 

A. Inkoop Jeugdzorg:  

Gemeente Eindhoven koopt Jeugdzorg in voor de volgende 11 gemeenten:  

Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-de Mierden, 

Valkenswaard en Veldhoven. 

 

B. Inkoop Beschermd wonen: 

Gemeente Eindhoven treedt voor Beschermd wonen op als centrumgemeente voor de volgende 14 

regiogemeenten:  

Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Gerwen en Neder-

wetten, Oirschot, Reusel-de Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. 

 

C. Inkoop WMO2015/Participatiewet: 

Gemeente Eindhoven koopt WMO en Participatie in voor: Gemeente Eindhoven. 

 

De Producten en diensten die onder deze inkoop vallen zijn te vinden in bijlage 3 Product Diensten Cata-

logus. 

 

D. Gemeenten met toepassing van Budgetindicaties 

Gemeente  Ingaande per 

1.Eindhoven     01-01-2019 
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Bijlage 13: Deeltaakvelden Budgetplafonds   

 
A. Deeltaakvelden 

1. Ondersteuning zelfstandig leven 18+ 

2. Ondersteuning zelfstandig leven 18- 

3. Ondersteuning wonen 18- 

4. BW inclusief OW 18+ 

5. Maatschappelijke Deelname en Werk 18+ 

 

B. Productmix per Deeltaakveld 

PDC 
2019  

Producten Beheer 2019/2020 DTV 

Ja 
10A38 Zelfstandig leven 1 (middel) 
  

Vanaf 01-01-2019 
OZL 
18+ 

Ja 
10A39 Zelfstandig leven 1 (zwaar) 
  

Vanaf 01-01-2019 
OZL 
18+ 

X 
10A57 Ondersteuning zelfstandig leven (midden) Wmo 
  

  
OZL 
18+ 

X 
10A59 Ondersteuning zelfstandig leven (zwaar) Wmo 
  

  
OZL 
18+ 

Ja 
10W01 Zelfstandig leven (extra) 
  

Vanaf 01-01-2019 
OZL 
18+ 

Ja 
10W02 Ondersteuning Zelfstandig Leven – ADL (OZL- ADL) 
  

Vanaf 01-05-2019 
OZL 
18+ 

2020 10W03 OZL Langdurige stabiliteit - midden Vanaf 01-01-2020 
OZL 
18+ 

2020 10W04 OZL Langdurige stabiliteit - zwaar Vanaf 01-01-2020 
OZL 
18+ 

X 
18911 BW (H300) Begeleiding 
  

  
OZL 
18+ 

X 
2111 (H150) Begeleiding extra (p/u.) 
  

  
OZL 
18+ 

X 
2113 (H153) Gespecialiseerde begeleiding (psy) (p/u) 
  

  
OZL 
18+ 

X 
2114 (H300) Begeleiding 
  

  
OZL 
18+ 

x 
33102 (H815) Dagactiviteit VG kind midden 
  

  OZL 18- 

x 33111 (H820) Dagbehandeling VG kind midden 
 

 OZL 18- 

x 33141 (H896) P/dag vervoer dagbest/beh Kind extram. 
 

 OZL 18- 

x 34101 (P037) Specialistische jeugdhulp ambulant (Thuis) 
 

 OZL 18- 

X 40J03 Persoonlijke verzorging  OZL 18- 

X 
41B00 Dagbehandeling: outputgericht 
  

  OZL 18- 

X 45B08 Diagnostiek in netwerk jeugdige gezin: outputgericht  OZL 18- 

X 
42A01 Vervoer: outputgericht 
  

  OZL 18- 

X 
42A03 Vervoer: inspanningsgericht 
  

  OZL 18- 
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X 42A04 Vervoer rolstoel: inspanningsgericht  OZL 18- 

Ja 
42VC1 Vervoer jeugd 1  
  

Vanaf 01-01-2019 OZL 18- 

Ja 
42VC2 Vervoer jeugd 2 
  

Vanaf 01-01-2019 OZL 18- 

Ja 
42VC3 Vervoer jeugd 3 
  

Vanaf 01-01-2019 OZL 18- 

Ja 
42VC4 Vervoer jeugd 4 
  

Vanaf 01-01-2019 OZL 18- 

Ja 
42VC5 Vervoer jeugd 5 
  

Vanaf 01-01-2019 OZL 18- 

X 
45A09 Jeugdhulp ambulant regulier: outputgericht (zwaar) 
  

  OZL 18- 

X 
45A15 Jeugdhulp ambulant specialistisch: outputgericht (middel) 
  

  OZL 18- 

X 
45A16 Jeugdhulp ambulant specialistisch: outputgericht (zwaar) 
  

  OZL 18- 

Ja 
45A17 Dyslexie 
  

Vanaf 01-01-2019 OZL 18- 

X 
45A18 Jeugdhulp ambulant specialistisch: outputgericht (groep) 
  

  OZL 18- 

Ja 
45J01 Vaktherapie 
  

Vanaf 01-01-2019 OZL 18- 

Ja 
45J02 Jeugdhulp ambulant regulier (middel) 
  

Vervalt per 01-05-2019. Max. ingangsdatum indicatie is 
t/m 31-03-2019) 

OZL 18- 

Ja 45J20 jeugdhulp ambulant regulier GGZ (middel) Vanaf 01-05-2019 OZL 18- 

Ja 
45J03 Jeugdhulp ambulant regulier (zwaar) 
  

Vervalt per 01-05-2019. Max. ingangsdatum indicatie is 
t/m 31-03-2019) 

OZL 18- 

Ja 45J21 jeugdhulp ambulant regulier GGZ (zwaar) Vanaf 01-05-2019 OZL 18- 

Ja 
45J04 Jeugdhulp ambulant specialistisch (licht) 
  

Vervalt per 01-05-2019. Max. ingangsdatum indicatie is 
t/m 31-03-2019) 

OZL 18- 

Ja 45J22 Jeugdhulp ambulant specialistisch GGZ (licht) Vanaf 01-05-2019 OZL 18- 

Ja 
45J05 Jeugdhulp ambulant specialistisch (middel) A 
  

Vervalt per 01-05-2019. Max. ingangsdatum indicatie is 
t/m 31-03-2019) 

OZL 18- 

Ja 45J23 Jeugdhulp ambulant specialistisch GGZ (midden) Vanaf 01-05-2019 OZL 18- 

Ja 
45J06 Jeugdhulp ambulant specialistisch (middel) B 
  

Vervalt per 01-05-2019. Max. ingangsdatum indicatie is 
t/m 31-03-2019) 

OZL 18- 

Ja 
45J25 Jeugdhulp ambulant specialistische opvoedondersteuning 
(midden) 

Vanaf 01-05-2019 OZL 18- 

Ja 
45J07 Jeugdhulp ambulant specialistisch (middel) C 
  

Vervalt per 01-05-2019. Max. ingangsdatum indicatie is 
t/m 31-03-2019) 

OZL 18- 

Ja 45J27 Jeugdhulp ambulant specialistisch LVB (midden) Vanaf 01-05-2019 OZL 18- 

Ja 
45J08 Jeugdhulp ambulant specialistisch (zwaar) A 
  

Vervalt per 01-05-2019. Max. ingangsdatum indicatie is 
t/m 31-03-2019) 

OZL 18- 

Ja 
45J24 Jeugdhulp ambulant specialistisch GGZ (zwaar) 
  

Vanaf 01-05-2019 OZL 18- 

Ja 
45J09 Jeugdhulp ambulant specialistisch (zwaar) B 
  

Vervalt per 01-05-2019. Max. ingangsdatum indicatie is 
t/m 31-03-2019) 

OZL 18- 

Ja 
45J26 Jeugdhulp ambulant specialistische opvoedondersteuning 
(zwaar) 
  

Vanaf 01-05-2019 OZL 18- 

Ja 
45J10 Jeugdhulp ambulant specialistisch (zwaar) C 
  

Vervalt per 01-05-2019. Max. ingangsdatum indicatie is 
t/m 31-03-2019) 

OZL 18- 

Ja 
45J28 Jeugdhulp ambulant specialistisch LVB (zwaar) 
  

Vanaf 01-05-2019 OZL 18- 

Ja 
45J12 Jeugdhulp ambulant specialistisch groep (middel) 
  

Vanaf 01-01-2019 OZL 18- 

Ja 
45J13 Jeugdhulp ambulant specialistisch groep (zwaar) 
  

Vanaf 01-01-2019 OZL 18- 
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Ja 
45J14 Diagnostiek 
  

Vanaf 01-01-2019 OZL 18- 

Ja 
45J15 Controle psychofarmaca 
  

Vanaf 01-01-2019 OZL 18- 

Ja 45J29 Multi Systeem Therapie (MST) Vanaf 01-01-2019 OZL 18- 

Ja 45J30 Functional Family Therapy (FFT) Vanaf 01-01-2019 OZL 18- 

X 
50A04 Zelfstandig leven 1 (middel): outputgericht 
  

  OZL 18- 

X 
50A06 Zelfstandig leven 1 (zwaar): outputgericht 
  

  OZL 18- 

Ja 
50J04 Zelfstandig leven Jeugd (middel) 
  

Vervalt per 01-05-2019. Max. ingangsdatum indicatie is 
t/m 31-03-2019) 

OZL 18- 

Ja 
50J10 Zelfstandig leven Jeugd - groepsbegeleiding (middel)  
  

Vanaf 01-05-2019 OZL 18- 

Ja 
50J05 Zelfstandig leven Jeugd (middelzwaar) 
  

Vervalt per 01-05-2019. Max. ingangsdatum indicatie is 
t/m 31-03-2019) 

OZL 18- 

Ja 
50J06 Zelfstandig leven Jeugd (zwaar) 
  

Vervalt per 01-05-2019. Max. ingangsdatum indicatie is 
t/m 31-03-2019) 

OZL 18- 

Ja 
50J11 Zelfstandig leven Jeugd - groepsbegeleiding (zwaar) 
  

Vanaf 01-05-2019 OZL 18- 

Ja 
50J07 Zelfstandig leven Jeugd (extra zwaar) 
  

Vervalt per 01-05-2019. Max. ingangsdatum indicatie is 
t/m 31-03-2019) 

OZL 18- 

Ja 
50J08 Zelfstandig leven Jeugd – individueel 
  

Vanaf 01-01-2019 OZL 18- 

Ja 
50J09 Zelfstandig leven Jeugd - Persoonlijke verzorging 
  

Vanaf 01-05-2019 OZL 18- 

    

X 
04A04 Logeren(outputgericht vaste etmaalvergoeding WMO) 
  

  
OW 
18+ 

Ja 
04W04 Logeren Wmo 
  

Vanaf 01-01-2019 
OW 
18+ 

Ja 
10A60 Ondersteuning Zelfstandig Leven Plus 
  

Vanaf 01-01-2019 
OW 
18+ 

X 
15901 BW (V310) Per dag  VPT 1GGZ-C excl.BH excl.DB 
  

  
OW 
18+ 

X 
15902 BW (V320) Per dag  VPT 2GGZ-C excl.BH excl.DB 
  

  
OW 
18+ 

X 
15903 BW (V330) Per dag  VPT 3GGZ-C excl.BH excl.DB 
  

  
OW 
18+ 

X 
15905 BW (V350) Per dag  VPT 5GGZ-C excl.BH excl.DB 
  

  
OW 
18+ 

X 
15913 BW (V331) Per dag  VPT 3GGZ-C excl.BH incl.DB 
  

  
OW 
18+ 

X 
15914 BW (V341) Per dag  VPT 4GGZ-C excl.BH incl.DB 
  

  
OW 
18+ 

X 
15922 BW (Z320) Per dag ZZP 2GGZ-C excl.BH excl.DB 
  

  
OW 
18+ 

X 
15923 BW (Z330) Per dag ZZP 3GGZ-C excl.BH excl.DB 
  

  
OW 
18+ 

X 
15924 BW (Z340) Per dag ZZP 4GGZ-C excl.BH excl.DB 
  

  
OW 
18+ 

X 
15925 BW (Z350) Per dag ZZP 5GGZ-C excl.BH excl.DB 
  

  
OW 
18+ 

X 
15926 BW (Z360) Per dag ZZP 6GGZ-C excl.BH excl.DB 
  

  
OW 
18+ 

X 
15931 BW (Z311) Per dag ZZP 1GGZ-C excl.BH incl.DB 
  

  
OW 
18+ 

X 
15932 BW (Z321) Per dag ZZP 2GGZ-C excl.BH incl.DB 
  

  
OW 
18+ 
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X 
15933 BW (Z331) Per dag ZZP 3GGZ-C excl.BH incl.DB 
  

  
OW 
18+ 

X 
15934 BW (Z341) Per dag ZZP 4GGZ-C excl.BH incl.DB 
  

  
OW 
18+ 

X 
15935 BW (Z351) Per dag ZZP 5GGZ-C excl.BH incl.DB 
  

  
OW 
18+ 

X 
15936 BW (Z361) Per dag ZZP 6GGZ-C excl.BH incl.DB 
  

  
OW 
18+ 

X 
15951 BW Woontoeslag 
  

  
OW 
18+ 

X 
15A01 Beschermd wonen: outputgericht 
  

  
OW 
18+ 

Ja 
15W01 Ondersteuning wonen midden, ambulant, inclusief huis-
vesting  
  

Vanaf 01-05-2019 
OW 
18+ 

Ja 
15W02 Beschermd Wonen – licht 
  

Vanaf 01-05-2019 
OW 
18+ 

Ja 
15A03 Ondersteuning Wonen, outputgericht, midden exclusief 
wooncomponent 
  

Vanaf 01-01-2019 
OW 
18+ 

X 
15A04 Beschermd wonen outputgericht (midden) 
  

  
OW 
18+ 

Ja 
15A05 Ondersteuning Wonen outputgericht, midden inclusief 
wooncomponent 
  

Vanaf 01-01-2019 
OW 
18+ 

X 
15A06 Beschermd wonen outputgericht (zwaar) 
  

  
OW 
18+ 

Ja 
15A07 Beschermd Wonen, outputgericht 
  

Vanaf 01-01-2019 
OW 
18+ 

X 
15C03 Ondersteuning Wonen-plus, outputger, midden excl woon-
comp in een ouderinitiatie   

OW 
18+ 

X 
18997 BW Vervoer dagbesteding GGZ (PGB) 
  

  
OW 
18+ 

X 
38231 (Z993) Per dag ZZP VG/LG verblijfscomponent 
  

  OW 18- 

X 
43A00 Jeugdhulp verblijf (incl. beh.) 
  

  OW 18- 

X 
43A05 Logeren: outputgericht 
  

  OW 18- 

X 
43A11 Logeren: inspanningsgericht 
  

  OW 18- 

X 
43A16 Jeugdhulp verblijf: outputgericht (middel) 
  

  OW 18- 

X 
43A18 Jeugdhulp verblijf: outputgericht (zwaar) 
  

  OW 18- 

Ja 
43B03 Verblijf anders: outputgericht 
  

Vanaf 01-01-2019 OW 18- 

Ja 
43J11 Logeren: inspanningsgericht 
  

Vanaf 01-01-2019 OW 18- 

Ja 
43J36 Jeugdhulp Verblijf (middel) 
  

Vanaf 01-01-2019 OW 18- 

Ja 
43J37 Jeugdhulp Verblijf (middelzwaar) 
  

Vanaf 01-01-2019 OW 18- 

Ja 43J38 Jeugdhulp Verblijf (zwaar)   Vanaf 01-01-2019 OW 18- 

Ja 
43J39 Jeugdhulp Verblijf (extra zwaar) 
  

Vanaf 01-01-2019 OW 18- 

Ja 
43J40 Verblijf spoedhulp Jeugd 
  

Vanaf 01-01-2019 OW 18- 

    

Ja 07A03 Ondersteuning zelfstandig leven dagbesteding Vanaf 01-01-2019 MDW 
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  18+ 

ja 
08A03 Vervoer inspanningsgericht  
  

Vanaf 01-01-2019 
MDW 
18+ 

ja 
08A04 Vervoer inspanningsgericht rolstoel 
  

Vanaf 01-01-2019 
MDW 
18+ 

ja 
10A53 Ondersteuning maatschappelijke deelname en werk (mid-
den) 3 
  

Vanaf 01-01-2019 
MDW 
18+ 

x 
10A54 Ondersteuning maatschappelijke deelname en werk 
(zwaar) 3 
  

  
MDW 
18+ 

x 
18993 BW (H993) GGZ3c dagbesteding 
  

  
MDW 
18+ 

x 
7101 (F125) Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) 
  

  
MDW 
18+ 

x 
7103 (H533) Moduele clientkenmerk (PG) 
  

  
MDW 
18+ 

X (H803) Vervoer dagbesteding/dagbehandeling  
V enV 

 

 MDW 
18+ 

x (H895) Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ rol  
MDW 
18+ 

x 
8125 (Z902) Vervoer dagbesteding GGZ 
  

  
MDW 
18+ 

 

Toelichting Deeltaakvelden: 

In het overzicht hierboven zijn geel gearceerd de gecontracteerde producten uit de PDC per 01-01-2019 
of ingaande per de datum aangegeven in de kolom beheer. Ter volledigheid zijn ook opgenomen alle 
overige productcodes met lopende indicaties (overgangsrecht en/- of productcodes uit 2016/2017 met 
een sterfhuisconstructie, niet gecontracteerde zorg). Deze Productcodes zijn meegenomen bij de bepa-
ling van de hoogte van de budgetindicaties.  

 

C. Productcodes uit de PDC per 01-01-2019 die per 01-01-2019 niet ten dele vallen 
van de deeltaakvelden 

43A09 Pleegzorg 

46B01 Ambulante spoedhulp Jeugd 0-18 

46J00 Ambulante spoedhulp Jeugd 18-23 

46J05 Pleegzorg crisis 

16A05 Maatschappelijke Opvang 

10A47 Werk (middel) 

10A48 Werk (zwaar) 

10A50 Activering (middel) 

10A51 Activering (zwaar) 

43A04 Gezinshuis 
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Bijlage 14: Budgetindicatie Aanbieder 

 

Budgetindicatie worden per Aanbieder separaat toegestuurd ter ondertekening.  

De communicatie en het proces van uploaden verloopt via Negometrix.  


