
Notitie 2e OT Kwaliteit & Monitoring 11 september 2015 

Inleiding 

In de eerste op 11 juni gehouden Ontwikkeltafel (OT) Kwaliteit & Monitoring is in het kader van de 
voorbereiding van de inkoop 2016 gesproken over:  

1. Hoe zorgen we voor adequate en toetsbare eisen en monitoren we dat?  

2. Hoe kunnen we van meten van input naar meten van outcome overgaan?  

Daartoe zijn in drie subthema’s werkgroepen aan de slag gegaan om te komen tot voorstellen voor 

de tweede OT-ronde, te weten:  

1. Controleprotocol: aan deze groep dienen ook gemeentelijke accountants en accountants van 
aanbieders zitting te nemen  

2. Minimumeisen: wijze van toetsing, high trust – high penalty concept  
3. Resultaatmeting: hoe meet men resultaten? Op welke wijze kan een link worden gelegd 

tussen de doelen uit het leefzorgplan en de uiteindelijke resultaten? Hoe voert men de regie 

om plan-do-check-act op een individueel leefzorgplan uit te voeren?   

Proces 

De werkgroepen, waarin zowel gemeenten als zorgaanbieders hebben deelgenomen, hebben in de 
zomermaanden hard gewerkt aan de hieronder beschreven voorstellen. De voorstellen zijn ambtelijk 
besproken en op elkaar afgestemd. Ook zijn de relevante punten toegelicht aan de 
portefeuillehouders van de regiogemeenten. Deze input wordt tijdens de 2e OT Prijs-Prestatie met 

alle betrokken partijen besproken (fysiek op 11 september en virtueel van 16 t/m 30 september).  

Doel is om de uit de 2e OT voortvloeiende, gewijzigde afspraken over de inkoop in 2016 te 
implementeren via een uitvraag in oktober 2015. Voor aanbieders met raamcontracten wordt daarbij 
ingestoken op de wijzigingen in de raam- en ontwikkelovereenkomst en de bijlagen. Ook kunnen 
nieuwe aanbieders of reeds gecontracteerde aanbieders inschrijven op nog niet gecontracteerde 

domeinen. 

Resultaten werkgroepen 

Uit de besprekingen is duidelijk geworden dat het niet mogelijk is om te komen tot een herziening 
van de huidige werkwijze. Hoewel in 2014 de intentie is uitgesproken om te komen tot een nieuw 
kwaliteitssysteem met een compacte set indicatoren voor het monitoren van en sturen op de 
kwaliteit van zorg en ondersteuning, blijkt dit te ambitieus te zijn. Daarom is vooral gekeken naar het 

verbeteren van de set minimumeisen en een gezamenlijk opgesteld controleprotocol. 

 

 

 



1. Controleprotocol 
 

bijlagen: 

a) Concept controleprotocol 2016 

b) Toelichting concept controleprotocol 

Gemeenten moeten kunnen aantonen dat hun uitgaven op rechtmatige wijze tot stand zijn 
gekomen. Dat wil zeggen dat de uitgaven conform de geldende regelgeving zijn gedaan. Voor de 
uitgaven in het kader van het sociaal domein (exclusief participatiewet) bestaat die regelgeving uit de 
Jeugdwet, de wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de gemeentelijke verordeningen voor 
WMO en jeugd en de bepalingen uit de raamovereenkomst met bijlagen.  
 
Om aan te kunnen tonen dat de uitgaven rechtmatig tot stand zijn gekomen voeren gemeenten 
controlewerkzaamheden uit (bv. is de factuur conform opdracht, zijn de tarieven juist etc.). Bepaalde 
onderdelen kunnen echter niet door de gemeenten worden gecontroleerd (bv. is de gefactureerde 
zorg daadwerkelijk uitgevoerd). Daarom is in de raamovereenkomsten geregeld dat aanbieders 
jaarlijks vóór 1 april een controleverklaring afgeven over de juistheid en rechtmatigheid van de door 
hen verantwoorde bedragen en prestaties (artikel 19.3).  
 
De werkgroep heeft de wijze waarop de controleverklaring moet worden opgeleverd dan wel 
geïnterpreteerd uitgewerkt in een controleprotocol. Dit protocol heeft een tweeledig doel. Het geeft 
enerzijds voorschriften voor de verantwoording door de aanbieder en anderzijds aanwijzingen voor 
het onderzoek door de accountant van de aanbieder. 
 
Bij het opstellen van het controleprotocol is ernaar gestreefd om, vanuit de voordelen van de 
regionale samenwerking, de administratieve lasten voor de aanbieders zo beperkt mogelijk te 
houden. 
 
Aanbieders wordt gevraagd om een tabel in te vullen waarin ze de declaraties over het boekjaar 
2016 per productsoort en gemeente opgeven. Om zekerheid te geven over de juistheid en 
volledigheid van de tabel leveren aanbieders samen met de tabel een bestuursverklaring of een 
controleverklaring van hun accountant aan. Afhankelijk van de geleverde productie in 2015 kan een 
aanbieder volstaan met een bestuursverklaring (categorie A) of is een controleverklaring door de 
accountant van de aanbieder nodig (categorie B).  De grens tussen beide categorieën is gesteld op 
een productiewaarde van € 200.000 als totaal voor de gezamenlijke gemeenten in de regio Limburg 
Noord. Aanbieders bepalen in eerste instantie zelf tot welke categorie ze behoren. 
 
Er hoeft niet per individuele gemeente een controleverklaring te worden opgesteld. De controle kan 
op regionaal niveau plaatsvinden op basis van een representatieve steekproef voor de regio, waarin 
alle deelnemende gemeenten voorkomen. 
 
Als dat voor hun eigen rechtmatigheidscontroles van belang is, kunnen individuele gemeenten 
aanvullende (steekproefsgewijze) controles (laten) uitvoeren of toch een controleverklaring vragen 
van een specifieke aanbieder (bijv. wanneer de aanbieder weliswaar onder de € 200.000 op 
regioniveau blijft maar voor die gemeente toch een substantieel aandeel van de jaaromzet bepaalt).  
Wanneer dergelijke aanvullende verklaringen of controles nodig zijn, geven gemeenten dat uiterlijk 
vóór 1 november 2016 aan bij de betreffende aanbieders. 
 
Het controleprotocol is opgesteld voor het boekjaar 2016. De kennis en ervaring die met de 
uitvoering van dit protocol wordt opgedaan, gaat de input vormen om gezamenlijk het 
controleprotocol voor 2017 verder te verbeteren.  
 



2. Minimumeisen en high trust-high penalty 
 

Bijlagen: 

c) concept programma van Eisen en toelichting 

Minimumeisen 

De werkgroep heeft de huidige set minimumeisen getoetst op de volgende uitgangspunten: 

 geen onderscheid naar grote/kleine aanbieders, één set eisen die voor alle aanbieders geldt; 

 eisen zoveel mogelijk clusteren (algemene eisen, eisen per thema); 

 wet en branche-afspraken gelden als minimum, daarnaast alleen aanvullende eisen die we echt 

nodig vinden; 

Op basis van deze toets doet de werkgroep een voorzet voor een ‘nieuwe’ set eisen. Met betrekking 
tot deze set staan de volgende discussiepunten nog open:  
 
 A8: Wat is een werkend kwaliteitssysteem. Aantoonbaar hanteren van een PDCA-cyclus?  

 B: Heeft het meerwaarde om een gedragscode toe te voegen aan dit onderdeel? 

 B2: Is algemene eis over opleidingsniveau voldoende of willen/dienen wij per dienst apart de 

opleidingseisen te verwoorden? Vraag is ook of wij hierop dan gaan controleren.  

 D1: Wanneer spreken we van no-show bij de verschillende soorten van diensten? Niet thuis zijn 

bij hulp/ondersteuning thuis? Wat als iemand te laat komt? En wat betekent dit voor de 

facturatie? En wordt dit op moment al actief door aanbieders doorgegeven aan de 

gemeenten/regisseurs van het gezin? Vraagstuk dat bij meerdere gemeenten leeft.  

 D5: Vindt de melding plaats via een vast format? Of kan dit volgens een eigen format per 

aanbieder/gemeente? 

 D12: Een deel van de aanbieders geeft aan liever per maand te factureren. Echter, voor alle 

diensten in het kader van de Wmo is het verplicht per 4 weken aan het CAK de kosten door te 

geven per cliënt, facturatie per 4 weken is dan ook logisch. Nu is er een uitzondering opgenomen 

voor DBC’s. Is dit voldoende?  

 D13: Meer dan deze eis staat er op moment niet in over Social Return. Gebruikelijk is de 5% eis. 

Hoe gaan wij de invulling van Social Return vormgeven?  

 H1: Is er een nadere definiëring van “ruime ervaring” nodig? 

 
High trust, high penalty 
Vanuit de werkgroepen zijn nog geen voorstellen voortgekomen over het principe “high trust, high 
penalty”. Het onderwerp is dermate gewichtig dat dit niet in een werkgroep met 2 bijeenkomsten 
voldoende uitgewerkt kon worden. In de ontwikkeltafel van 11 september kan dit tevens als 
discussiepunt worden ingebracht. 



3. Resultaatmeting 

In 2014 is in de notitie ‘Kwaliteit, verantwoorden en motiveren in het sociaal domein: Balanceren 
tussen loslaten en verantwoorden’ door de regio-gemeenten de intentie aangegeven in een twee 

jaar durend proces te komen tot een nieuwe kwaliteitscyclus. Uitgangspunten daarbij zijn: 

 Vertrouwen in de beroepsbeoefenaar; 

 Overheid uit de controle-modus en regelreflex; 

 Een beperkte set betekenisvolle indicatoren; 

 Cijfers spreken niet voor zich, er moet over gesproken worden; 

 Meten is niet weten, het gaat om verbeteren. 

Omdat er geen nieuw kwaliteitssysteem was, werd in de overgangsfase gekozen voor de volgende 

afspraken:  

 We sluiten aan op bestaande kwaliteitssystemen en resultaatmetingen; 

 We zien verantwoordingseisen als onderwerp van gesprek met de aanbieder; 

 We stellen risicogericht en proportioneel verantwoordingseisen;  

 We voorkomen van een wirwar aan verantwoordingseisen. 

In de voorbereiding van de stukken voor de OT bleek dat er veel ideeën bestaan om invulling te 
geven aan een andere wijze van definiëren en monitoren van kwaliteit. Het bleek echter ook dat het 
niet mogelijk zou zijn om te komen tot een herziening van de huidige werkwijze. Redenen hiervoor 
zijn de grote diversiteit aan systemen, het feit dat de landelijke ontwikkelingen ook nog geen 
duidelijkheid hebben gegeven en het korte tijdsbestek. Wel is nadrukkelijk de wens uitgesproken om 
verder te gaan met de dialoog om te komen tot vaststellen en monitoren van op outcome gerichte 

kwaliteit. 

Verdere proces 

De voorstellen en aanpassingen/aanvullingen zullen in samenhang met de stukken uit de OT Prijs-
Prestatie worden verwerkt in een definitief voorstel voor de contractaanpassingen in 2016. Dit 
voorstel wordt ter besluitvorming aan de gemeenten voorgelegd. Het streven is om, na 
besluitvorming door de gemeenten, begin oktober een uitvraag te doen om tot gewijzigde raam- en 
ontwikkelovereenkomsten met bijlagen te komen. De wijzigingen treden op 1 januari 2016 in 

werking. 
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Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg Noord 
 
 
Dit protocol is bestemd voor aanbieders en hun accountants en betreft de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en Jeugdwet. 
Leveringen van diensten op basis van Persoonsgebonden budgetten vallen niet onder de werking van 
dit controleprotocol. 
 
Vragen met betrekking tot het controleprotocol kunnen worden gesteld via info@mgrsdln.nl. 

 
 
Datum:  20 augustus 2015 
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Deel 1: Algemeen 

1.1 Inleiding 
Met ingang van 1 januari 2015 zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de 
Jeugdwet van kracht. Genoemde wet- en regelgeving legt de verantwoordelijkheid voor het leveren van 
dienstverlening bij de gemeenten. De afzonderlijke gemeenten dienen zekerheid te verkrijgen over de 
rechtmatigheid van de bestedingen. Daarbij is gekeken hoe vanuit de voordelen van de regionale 
samenwerking ook de administratieve lasten voor de aanbieders zo beperkt mogelijk zijn. De 
gemeenten Beesel, Bergen, Horst aan de Maas, Gennep, Peel en Maas, Venlo, Venray , vallend onder 
de regio Limburg Noord, hebben besloten de krachten op het gebied van het Sociaal Domein te 
bundelen en samen te werken. Om aan de vraag hiernaar te kunnen voldoen hebben deze gemeenten 
(hierna te noemen de gemeente) bij zorgaanbieders (hierna te noemen de aanbieder) 
raamovereenkomsten gesloten voor de realisatie van de doelen en producten voortkomend uit de 
Jeugdwet en de Wmo.   
Samen met de regelgeving vormen deze bovengenoemde raamovereenkomsten de basis voor de 
vaststelling door de gemeente of de gefactureerde zorg en dienstverlening daadwerkelijk is geleverd. 
Voor de vaststelling hiervan biedt dit controleprotocol een leidraad. Het protocol heeft betrekking op 
verantwoordingsjaar 2016. 

1.2 Opbouw van dit document  
Het protocol is opgebouwd uit vijf delen: 

Deel 1: Algemeen.  
Dit onderdeel is bestemd voor de aanbieder en hun accountants. Het geeft een algemene 
inleiding, de doelstelling en relevante definities. Het protocol is afgeleid van het model dat 
wordt toegepast door de gemeente Rotterdam, dat als uitvoerbaar is aangemerkt door de 
Werkgroep Controleprotocollen (COPRO) van de NBA, Nederlandse Beroepsorganisatie van 
Accountants. 

 
Deel 2: Rechtmatigheidstoetsing.  
Dit onderdeel is bestemd voor de aanbieder. Het bespreekt de regelgeving, de te volgen 
procedures, onderverdeeld in categorie A en B en de verantwoordingseisen. 

 
Deel 3: Aanlevering informatie door de aanbieder (categorie A) 

 
Deel 4: Accountantsprotocol (categorie B) . 
Dit onderdeel is bestemd voor de accountants. Het vermeldt de uit te voeren werkzaamheden 
en de hierbij te hanteren criteria. De aanbieder dient zijn accountant van het protocol in kennis 
te stellen. 

 
Deel 5: Bijlagen    
Deze onderdelen bevatten de modelrapporten en tabellen voor de aanbieder en accountant 
en de verantwoordingstabel voor de aanbieder.  

 

1.3 Doelstelling 
Dit protocol heeft een tweeledig doel. Het geeft enerzijds voorschriften voor de verantwoording door 
de aanbieder en anderzijds aanwijzingen voor het onderzoek door de accountant.  
  



1.4 Van raamovereenkomst naar controleprotocol 
Volgens de raamovereenkomsten dient de aanbieder zich jaarlijks vóór 1 april van het jaar volgend op 
het verantwoordingsjaar te verantwoorden aan de gemeente. Om zekerheid te krijgen over de 
juistheid en financiële rechtmatigheid heeft de gemeente in de raamovereenkomsten een  
controleverklaring verplicht gesteld.   

 
In deze raamovereenkomsten wordt gesproken over een controleverklaring, gericht op juistheid en 
rechtmatigheid van verantwoorde bedragen en prestaties. De wijze waarop deze controleverklaring 
moet worden opgeleverd dan wel geïnterpreteerd is nader uitgewerkt in dit controleprotocol.  
Indien de accountant van de aanbieder geen goedkeurende verklaring kan overleggen kan de 
opdrachtgever overgaan tot; 

- het (laten) uitvoeren van nadere controlewerkzaamheden bij een verklaring met beperking 
- terugvordering van ten onrechte  betaalde vergoedingen bij een afkeurende verklaring 

Voor verantwoordingsinformatie is een tabel ontwikkeld. Deze is opgenomen in paragraaf 2.3. 

1.5 Definities 
In aanvulling op, dan wel conform de raamovereenkomsten gelden voor dit protocol de volgende 
definities:  

 Aanbieder: organisatie die producten en/of diensten levert op het gebied van WMO 2015 en 
jeugdwet volgens de afgesloten raamovereenkomst met de gemeenten uit de regio Limburg 
Noord. 

 Accountant: door de aanbieder aangestelde openbare accountant als bedoeld in artikel 393, 
eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.  

 Bestuursverklaring: verklaring van het  hoogste orgaan bij een aanbieder waarin wordt 
aangegeven dat de tabel verantwoording declaraties 2016 naar waarheid is ingevuld en dat 
de relevante bepalingen uit regelgeving en raamovereenkomst zijn nageleefd. 

 Burger: persoon, die jegens het College van Burgemeester en Wethouders aanspraak kan 
maken op dienstverlening binnen de kaders van de deelovereenkomst.  

 Controle: uitvoeren van controlewerkzaamheden volgens NBA Standaard 800.  

 Controleverklaring: accountantsverklaring over een door hem uitgevoerde controle op 
financiële rechtmatigheid.  

 Dienstverlening: hulp, zorg en dienstverlening in het kader van de Wmo 2015 en Jeugdwet.  

 Financiële rechtmatigheid: voldoen aan de voorwaarden van de raamovereenkomst, voor zover 
deze een financieel effect hebben op de tabel verantwoording declaraties 2016. Dat betekent dat 
de in de tabel genoemde bedragen tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de relevante 
artikelen van de raamovereenkomst en regelgeving. Concreet richt de financiële rechtmatigheid 
zich op de levering van de gedeclareerde dienstverlening conform de verstrekte opdracht.  

 Gemeente: gemeenten Beesel, Bergen, Horst aan de Maas, Gennep, Peel en Maas, Venlo, 
Venray.  

 Ondersteuningsplan: een met een inwoner opgesteld afsprakenkader over de inzet van 
inwoner, zijn sociaal netwerk, algemene voorzieningen en/of maatwerkvoorziening door 
partijen om inwoner zo zelfredzaam mogelijk te laten participeren. Hierin zijn de afspraken 
met de burger vermeld en de resultaten waarop dienstverlening wordt gericht.  

 Opdracht: door gemeente aan aanbieder verstrekte opdracht tot specifieke dienstverlening 
aan burgers in het kader van Wmo 2015 en/of Jeugdwet. 

 Productiewaarde: in geld uitgedrukte waarde van de geleverde zorg in een boekjaar. Dit is 

niet altijd gelijk aan de gefactureerde zorg omdat bijv. bij DBC-trajecten de facturatie in een 

ander boekjaar kan plaatsvinden dan de levering van de zorg.  

 Raamovereenkomst: de tussen de gemeente en de aanbieder gesloten overeenkomst waarin 
afspraken zijn vastgelegd over de in de toekomst toe te bedelen opdrachten. De 
raamovereenkomst vormt de basis voor de jaarlijkse verantwoording door de aanbieder aan 
de gemeente en voor de controle door de accountant, specifiek het artikel inzake de 
controleverklaring (artikel 19.3) 

 Regelgeving: de van toepassing zijnde bepalingen uit: 
- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015  
- Jeugdwet 
- Lokale verordeningen WMO en jeugdwet van de deelnemende gemeenten 

 Toekenningsbeschikking: besluit van het College van Burgemeester en Wethouders tot 
toekenning van recht op zorg aan een burger  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Accountantsverklaring


Deel 2: Rechtmatigheidstoetsing 

 

2.1 Inleiding 
De gemeente dient zich in haar publieke functie te verantwoorden over de rechtmatige besteding van 
gelden. De budgetten vanuit jeugdzorg en Wmo vallen ook hieronder. Dit betekent dat gemeenten de 
rechtmatige besteding van deze gelden dienen vast te stellen.  
In de regio Limburg Noord is m.b.t. het sociaal domein sprake van een gezamenlijke aanbesteding 
namens zeven gemeenten (Beesel, Bergen, Horst aan de Maas, Gennep, Peel en Maas, Venlo, 
Venray), Dit betekent dat de aanbesteding als één geheel wordt beschouwd en derhalve de 
verantwoording en rechtmatigheidstoetsing in principe ook per aanbieder op regionaal niveau wordt 
afgegeven en niet per individuele gemeente.  

2.2  Relevante regelgeving 
Het protocol betreft de volgende wetgeving en raamovereenkomsten: 

 De van toepassing zijnde bepalingen van de: 
o Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
o Jeugdwet  
o Lokale verordeningen WMO en Jeugdwet van deelnemende gemeenten 

 Raamovereenkomsten met aanbieders met betrekking tot de uitvoering van de WMO 2015 en 
jeugdwet  

2.3 Categorie-indeling voor de rechtmatigheidstoetsing 
Dit controleprotocol bouwt voort op de uitgangspunten van de in 2014 afgesloten raamovereenkomsten 
waar sprake is van een verplichting voor de aanbieder voor het aanleveren van een controleverklaring. 
De categorie-indeling voor de wijze van het vaststellen van de rechtmatigheid wordt per aanbieder voor 
de totale geleverde productie aan de 7 deelnemende gemeente bepaald. Het uitgangspunt hierbij is dat 
de individuele gemeenten voldoende kunnen steunen op de verklaring en de werkzaamheden van de 
accountant van de aanbieder ter borging van de rechtmatige besteding van gelden.  
Om recht te doen aan de omvang en de verscheidenheid van aanbieders is een tweedeling (categorie A 
en B) gemaakt in de eisen die gesteld worden om de financiële rechtmatigheid aan te tonen.  
De categorie-indeling voor de rechtmatigheidstoetsing  (A of B,) wordt in eerste instantie door de 
aanbieder zelf bepaald op basis van de geleverde en gedeclareerde productiewaarde op regionaal 
niveau (dus het totaal van de geleverde productie aan de 7 deelnemende gemeenten) over het boekjaar 
2015. Aanbieders informeren gemeenten voor 1 april 2016 via het contactpunt van de MGR over de 
categorie-indeling. Indien aanbieder of gemeente twijfelt aan de juistheid van de categorie waarin men 
moet worden ingedeeld, vindt afstemming plaats tussen beide partijen. 
Nieuwe aanbieders worden, in overleg, op basis van een realistische prognose van de jaaromzet of 
productiewaarde ingedeeld in een categorie in het lopende verantwoordingsjaar. 
 
Aanvullende controle / werkzaamheden 
De individuele gemeenten kunnen zowel bij categorie A als categorie B een separate steekproefs-
gewijze materiële controle toepassen voor de toetsing van de rechtmatigheid.  
Daarnaast kunnen gemeenten ook overige aspecten (laten) controleren die voor de gemeenten van 
belang zijn voor hun eigen rechtmatigheidscontrole. Ook kunnen gemeenten om een individuele 
controleverklaring vragen bij specifieke aanbieders. Wanneer gemeenten van deze rechten gebruik 
willen maken wordt dat uiterlijk voor 1 november 2016  kenbaar gemaakt aan de betreffende 
aanbieder(s).   

Daarnaast kunnen gemeenten in incidentele gevallen ook overige aspecten (laten) controleren waarvan 
de gemeentelijke accountants aangeven dat die nodig zijn voor de rechtmatigheidscontrole. Ook 
kunnen gemeenten om een individuele controleverklaring vragen bij specifieke aanbieders als de 
gemeentelijke accountant aangeeft dat dit voor de rechtmatigheid noodzakelijk is. Wanneer gemeenten 
van deze rechten gebruik willen maken wordt dat uiterlijk voor 1 november 2016 kenbaar gemaakt aan 

de betreffende aanbieder(s).   

Van de aanbieder wordt, afhankelijk van de cumulatieve productiewaarde voor de zeven gemeenten 
in de regio Limburg Noord, gevraagd het volgende aan te leveren: 
 
Tabel: Scope van de rechtmatigheidstoetsing 
 



Categorie A  B 

Grensbedragen Totaalbedrag aan geleverde en 
gedeclareerde productiewaarde in 2015 
tot en met €  200.000 op jaarbasis  

 Totaalbedrag aan geleverde en gedeclareerde 
productiewaarde in 2015 boven de € 200.000 op 
jaarbasis  

Aan te leveren door de 
aanbieder 

- Tabel verantwoording declaraties 
2016 (bijlage 5.1) 

- Toelichting op tabel verantwoording 
declaraties 2016 (bijlage 5.2) 

 - Tabel verantwoording declaraties 2016 
(bijlage 5.1) 

Aan te leveren door 
aanbieder respectievelijk 
accountant 

- Bestuursverklaring  door de 
aanbieder (zie paragraaf 3.3) 

 

 - Controleverklaring door accountant  
(bijlage 5.3) 

Voor zover van toepassing: 
- Rapportage van geconstateerde 

afwijkingen  door de accountant         
(bijlage 5.4) 

Termijn voor aanlevering 

van informatie 

Vóór 1 april 2017   Vóór 1 april 2017  

Omschrijving  In de toelichting op de tabel 
verantwoording declaraties 2016  geeft de 
aanbieder een toelichting op:  
(1) de gehanteerde uitgangspunten bij het 

invullen van de tabel;  
(2) de wijze waarop in de organisatie is 
geborgd dat de ingediende declaraties 
juist zijn en financieel rechtmatig, dat wil 
zeggen dat de gedeclareerde dienst-
verlening ook daadwerkelijk is geleverd.  

(3) eventuele bijzonderheden die  van 
toepassing van. 
Middels de bestuursverklaring wordt 
verklaard dat de informatie in Tabel 
verantwoording declaraties 2016 naar 
waarheid is ingevuld en dat de toepassing 

zijnde regelgeving (zie paragraaf 2.2) en 
bepalingen uit de raamovereenkomst zijn 
nageleefd. 
De aanbieder stuurt de tabel 
verantwoording declaraties 2016 en de 
bijbehorende toelichting samen met de 

bestuursverklaring naar de Modulaire 
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal 
domein Limburg Noord.  

 Controleverklaring inclusief rechtmatigheid:  
Een controleverklaring over de juistheid en 
rechtmatigheid van geleverde producten en 
diensten o.b.v. de raamovereenkomsten in de 

regio Limburg Noord. 
De aanbieder stuurt de verantwoordingen 
voorzien van stempel en controleverklaring naar 
de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling 
Sociaal domein Limburg Noord. Indien de 
accountant ook een rapportage over 

geconstateerde afwijkingen heeft opgesteld 
zendt de aanbieder dit eveneens mee. 

Scope van de toetsing De categorie-indeling van de rechtmatigheidstoetsing  (A of B,) wordt door de aanbieder bepaald 
op basis van de geleverde en gedeclareerde productiewaarde op regionaal niveau (dus het totaal 
van de geleverde productie aan de 7 deelnemende gemeenten) over het boekjaar 2015. 

Aanbieders informeren gemeenten voor 1 april 2016 via het contactpunt van de MGR over de 
categorie-indeling. 
Nieuwe aanbieders worden, in overleg, op basis van een realistische prognose van de jaaromzet 
of productiewaarde ingedeeld in een categorie in het lopende verantwoordingsjaar. 

Steekproefsgewijze 
controle door individuele 

gemeente 

De individuele gemeenten kunnen zowel bij categorie A als categorie B een separate 
steekproefsgewijze materiële controle toepassen voor de toetsing van de rechtmatigheid. 

Daarnaast kunnen gemeenten ook overige aspecten (laten) controleren die voor de gemeenten 
van belang zijn voor hun eigen rechtmatigheidscontrole. 
Ook kunnen individuele gemeenten om een controleverklaring vragen bij specifieke aanbieders. 
Wanneer gemeenten van deze rechten gebruik willen maken wordt dat uiterlijk voor 1 november 
2016  kenbaar gemaakt aan de betreffende aanbieder(s).   

Deel 3: Categorie A: Aanlevering van informatie door aanbieder 

3.1  Financiële informatie in tabel verantwoording declaraties 2016 
Dit betreft verantwoording van geleverde diensten op het niveau van productcode.  De aanbieder 
levert financiële informatie aan conform de tabel verantwoording declaraties 2016 zoals opgenomen in 
bijlage 5.1.  

3.2  Toelichting op tabel verantwoording declaraties 2016 
De leiding van de organisatie geeft hierin een toelichting op:  



1.  de gehanteerde uitgangspunten bij het invullen van de tabel;  
2.  de wijze waarop in de organisatie is geborgd dat de ingediende declaraties juist zijn 

en financieel rechtmatig, dat wil zeggen dat de gedeclareerde dienstverlening is 
geleverd conform de opdracht en het ondersteuningsplan;  

3.  eventuele bijzonderheden. 
Het format voor deze toelichting is opgenomen als bijlage 5.2 
 
3.3 Bestuursverklaring 
Voor aanbieders die onder categorie A vallen geldt geen verplichting om een controleverklaring te 
laten opstellen door hun accountant. In plaats daarvan kan worden volstaan met een verklaring van 
het hoogste orgaan binnen de organisatie van de aanbieder (bijv. eigenaar, directie, bestuur). In die 
verklaring wordt aangegeven dat de gegevens  in de tabel verantwoording declaraties 2016 naar 
waarheid zijn ingevuld en dat de relevante regelgeving en bepalingen uit de raamovereenkomsten zijn 
nageleefd. 
Voorbeeld van bestuursverklaring: 

Algemene gegevens 
 
Naam Zorgaanbieder …………………………………………………………………………………………….. 
KVK-nummer: 
Correspondentieadres ………………………………………………………………………………………. 
Postcode ……………………………………………………………………………………………………… 
Woonplaats …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Wij verklaren dat de bijgevoegde tabel verantwoording declaraties 2016 en de toelichting daarop 
naar waarheid is ingevuld en dat de hierbij van toepassing zijnde regelgeving en bepalingen uit de 
raamovereenkomst zijn nageleefd. 
 
Datum: 
 
Ondertekening: 
 
 
 
 
Naam en voorletter(s) tekenbevoegde bestuurder(s) ………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

Deel 4: Categorie B:  Accountantsprotocol 

 

4.1  Relevante regelgeving 
Het onderzoek van de accountant richt zich de juistheid en financiële rechtmatigheid van de bedragen 
die zijn opgenomen in de tabel verantwoording declaraties 2016 (zie bijlage 5.1). De basis hiervoor 
wordt gevormd door artikel 19.3 van de raamovereenkomst . Volgens dit artikel is de aanbieder 
verplicht om jaarlijks vóór 1 april een controleverklaring te overleggen aan de gemeente.  
In de controleverklaring worden de bevindingen van de accountant opgenomen over de volgende 
twee toetsingscriteria: 

1. Het recht op het verkrijgen van ondersteuning conform de opdracht van de gemeente; ‘recht’. 
 

2. De hoogte van de door de opdrachtnemer ingediende declaraties; ‘hoogte’. 
 

4.2 Reikwijdte werkzaamheden en materialiteit 
De accountant moet zijn onderzoek naar de bedragen in de tabellen zodanig plannen en uitvoeren dat 
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat deze informatie geen afwijkingen (fouten en 



onzekerheden) van materieel belang bevat. Indien het begrip redelijke mate van zekerheid voor het 
gebruik van statistische technieken gekwantificeerd moet worden, betekent dit een betrouwbaarheid 
van 95 %. Een oordeel met een goedkeurende strekking impliceert, dat, gegeven bovengenoemde 
betrouwbaarheid, in de bedragen geen afwijkingen (fouten en onzekerheden) voorkomen die groter 
zijn dan de percentages in de hieronder opgenomen materialiteitstabel. Hierbij geldt als omvangsbasis 
het totaal bedrag dat is gedeclareerd volgens de tabel verantwoording declaraties 2016 (volgens 
bijlage 5.1 op jaarrekeningbasis) 
Tabel : Materialiteitstabel  

Soort oordeel Goedkeurend Met beperking Oordeel-
onthouding 

afkeurend 

Fouten in de 
verantwoording 

< 1% >1% <3% N.v.t. > 3% 

Onzekerheden in 
de controle 

< 3% >3% <10% > 10% n.v.t. 

 
4.3 Rapportagetolerantie 
Voor de uit te voeren werkzaamheden geldt een rapportagetolerantie. Deze geeft aan vanaf welke 
omvang de door de aanbieder niet-gecorrigeerde afwijkingen gemeld moeten worden. Het protocol 
hanteert hierbij als uitgangspunt dat geconstateerde fouten zoveel mogelijk door de aanbieder 
gecorrigeerd moeten worden. De rapportage door de accountant heeft daarom het karakter van een 
uitzonderingsrapportage.  
De accountant hoeft de rapportage over geconstateerde afwijkingen (bijlage 6.2) alleen uit te brengen 
als sprake is van niet-gecorrigeerde afwijkingen boven de rapportagetolerantie. In dat geval verwijst hij 
hiernaar in zijn controleverklaring. De aanbieder is dan verplicht om ook deze rapportage naar de 
gemeente te sturen. 
Voor de twee toetspunten geldt een rapportagetolerantie die gelijk is aan de percentages in de 
materialiteitstabel (fouten >= 1 procent en/of onzekerheden >= 3 procent). Niet-gecorrigeerde 
afwijkingen beneden deze grens hoeven niet gerapporteerd te worden.  
De accountant dient medewerking te verlenen aan een mogelijke review uitgevoerd door of namens 
de gemeente. De review vindt plaats bij de accountant aan de hand van het door de accountant 
opgebouwde dossier. De gemeente stelt de aanbieder en de accountant vooraf schriftelijk op de 
hoogte. 

 
  



4.4 Werkzaamheden m.b.t. Verantwoording declaraties 2016 
Bij het onderzoek naar Tabel ‘Verantwoording declaraties 2016’  gelden de volgende toetsingscriteria 
voor de accountant.  

1. Het ‘recht’ op het verkrijgen van ondersteuning conform de opdracht van de gemeente. 
Specifiek moet de accountant van de opdrachtnemer het volgende vaststellen: 
1.1. de toekenningsbeschikking aan de cliënt (of geldige AWBZ indicatie, danwel 

generieke accordering , danwel verwijzing van een daartoe gerechtigde 
functionaris of instantie welk feit vooraf met de gemeente is gedeeld ) is gekoppeld 
in de administratie van de opdrachtnemer. 

1.2. Er is  een terugmeldingsbericht aan de cliënt gemeente (of geldige AWBZ 
indicatie, danwel generieke accordering,  danwel verwijzing van een daartoe 
gerechtigde functionaris of instantie welk feit vooraf met de gemeente is gedeeld) 
gekoppeld in de administratie van de opdrachtnemer. 

1.3 De geleverde diensten / producten komen overeen met de producten /diensten uit 
de toekenningsbeschikking. 

 
2. De ‘hoogte’ van de door de opdrachtnemer ingediende declaraties. Specifiek moet de 

accountant van de opdrachtnemer het volgende vaststellen:  
2.1. De tabel verantwoording declaraties 2016 is rekenkundig juist.  
2.2. Het gedeclareerde tarief is gelijk aan het in de overeenkomst opgenomen tarief. 
2.3. De tabel verantwoording declaraties 2016 sluit aan op de administratie van de 

opdrachtnemer. 
2.4. De gedeclareerde hoeveelheid ondersteuning past binnen de toewijzing volgens 

de overeenkomst. 
2.5. De gedeclareerde hoeveelheid ondersteuning past binnen het toewijzings- en 

terugmeldingsbericht (of geldige AWBZ indicatie, danwel generieke accordering, 
danwel verwijzing van een daartoe gerechtigde functionaris of instantie, welk feit 
vooraf met de gemeente is gedeeld). 

Werkzaamheden accountant 
Object van de controle door de accountant is de tabel ‘Verantwoording declaraties 2016’  (zie bijlage 
5.1) 
Om vast te stellen of de aanbieder aan hierboven genoemde toetsingscriteria 1.1,  1.2 en 2.1 t/m 2.5 
heeft voldaan, zal de accountant de toelichting van de aanbieder toetsen aan de realiteit. Hiervoor zal 
hij zich primair richten op opzet, bestaan en werking van de administratieve organisatie en de interne 
controle (AO/IC) rondom de planning, registratie en declaratie van dienstverlening. 
Het wordt aan de accountant van de opdrachtnemer overgelaten op welke wijze hij zijn verdere 
controleaanpak inricht, hoe hij zijn controlewerkzaamheden uitvoert en hoe hij op grond daarvan 
voldoende controle-informatie verkrijgt. Het gaat er in essentie om, dat hij voldoende controle-
informatie verzamelt om met een redelijke mate van zekerheid vast te kunnen stellen dat de tabel 
verantwoording declaraties 2016 de opgenomen aantallen en bedragen in alle van materieel belang 
zijnde aspecten juist weergeeft in overeenstemming met de overeenkomst en dit protocol.  
Hiermee wordt tevens voldaan aan de eisen van financiële rechtmatigheid.  
Er moet sprake zijn van een representatieve steekproef waarin alle deelnemende gemeenten zijn 
vertegenwoordigd. 
Geconstateerde afwijkingen 
Voor geconstateerde afwijkingen gelden de rapportagetoleranties die  in paragraaf 4.3 zijn 
opgenomen. 
Gedeclareerde uren en tarief 
Centraal staat het behalen van een overeengekomen resultaat zoals vastgelegd in het 
ondersteuningsplan. Het behalen van dat resultaat zal door de gemeente op een andere wijze dan 
middels dit controleprotocol getoetst worden. De aanbieder vermeldt in de tabellen een cumulatief 
gedeclareerde bedrag per product. De accountant controleert aan de hand van de toelichting van de 
aanbieder of de gedeclareerde dienstverlening past binnen de interne planning, budgettering en 
verantwoording en of bij de totstandkoming van de verantwoorde cumulatieve bedragen de juiste 
tarieven volgens de aan de raamovereenkomst  verbonden  prijs- en bekostigingstabellen zijn 
gehanteerd.  



5 Bijlagen 

5.1  Tabel verantwoording declaraties 2016 

 

Gegevens aanbieder 
 
Naam:………………………………………………………….. 
Adres:…………………………………………………............. 
Postcode:………………… 
Plaats: …………………………………………………………… 
Contactpersoon:………………………………………............ 
Telefoon:…………………………… 
E-mail:……………………………………………………………… 

 

1. Beschermd wonen 

Gemeente iWMO Code Product Aantal Prijs/ tarief Totaal 

      

      

      

    TOTAAL  

 
        2  WMO (exclusief beschermd wonen) 
Gemeente iWMO Code Product Aantal Prijs/ tarief Totaal 

      

      

      

    TOTAAL  

3  JEUGD  
3A: Jeugd: 

Gemeente iJw Code Product Aantal Prijs/ tarief Totaal 

      

      

      

    TOTAAL  

3B: Jeugd , Geleverde, nog te vorderen ondersteuning : 

Gemeente iJw Code Product Aantal Prijs/ tarief Totaal 

      

      

      

    TOTAAL  

 
 
  



 
4  BOVENREGIONAAL INGEZOCHTE JEUGDZORG  
Gemeente iJw Code Product Aantal Prijs/ tarief Totaal 

      

      

      

    TOTAAL  

 
5. LANDELIJKE JEUGDZORG 
Gemeente iJw Code Product Aantal Prijs/ tarief Totaal 

      

      

      

    TOTAAL  

 
6. JEUGDBESCHERMING / JEUGDRECLASSERING 
Gemeente iJw Code Product Aantal Prijs/ tarief Totaal 

      

      

      
    TOTAAL  

 
 
CUMULATIEF 
(totaal 1A t/m 6) 

           TOTAAL  

 
  



 

5.2 Toelichting tabel verantwoording declaraties 2016 voor aanbieders uit categorie A: 
 
Hierbij geven wij de volgende toelichting op de tabel verantwoording declaraties 2016: 
 

1. Gehanteerde uitgangspunten: 
o ……… 
o ……… 
o ……… 

 
2. Borging van juistheid en levering: 

.......................................................................................................... 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 
  

3. Eventuele bijzonderheden: 
.......................................................................................................... 
………………………………………………………………………………. 

 
Datum: ……………………  
 
Ondertekening:  
 
 
……………………………………………………………….. 
 
 
Namens de instelling:   …………………………………….. 
 
  



5.3  Model goedkeurende controleverklaring   

 
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
Afgegeven ten behoeve van de gemeenten aangesloten bij de Modulaire 
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal domein Limburg Noord 
Aan: Naam instelling  
Opdracht  
Wij hebben de bijgevoegde en gewaarmerkte de tabel verantwoording declaraties 2016 
van …. (naam instelling) te ... (vestigingsplaats) gecontroleerd.  
Verantwoordelijkheid van het bestuur  
Het bestuur van de instelling is verantwoordelijk voor het opstellen van de tabel 
verantwoording declaraties 2016 in overeenstemming met de raamovereenkomst sociaal 
domein1 … (referentie en datum) en het Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 
en jeugdwet en lokale verordeningen WMO en Jeugdwet van de deelnemende gemeenten in 
de regio Limburg Noord. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de tabel verantwoording 
declaraties 2016 mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fraude of fouten.  
Verantwoordelijkheid van de accountant  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de tabel verantwoording 
declaraties 2016 op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in 
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden 
en het Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en jeugdwet in de regio Limburg 
Noord en lokale verordeningen WMO en Jeugdwet van de deelnemende gemeenten. Dit 
vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze 
controle zodanig dienen te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid 
wordt verkregen dat de tabel verantwoording declaraties 2016 geen afwijkingen van 
materieel belang bevat.  
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de tabel verantwoording declaraties 
2016. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de tabel 
verantwoording declaraties 2016 afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van 
fraude of fouten.  
Bij het maken van deze risico-inschatting neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de tabel verantwoording declaraties 
2016 door de instelling, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend 
zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een 
oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
instelling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor het opstellen van de tabel verantwoording declaraties 2016, alsmede een 
evaluatie van het algehele beeld van de tabel verantwoording declaraties 2016.  
  

                                                   
1 inclusief meegeleverde tarievenlijst en eventuele addenda. Geldt voor alle plaatsen in deze verklaring waarin de raamovereenkomst sociaal domein is 
vermeld  



Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 
is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.  
Oordeel  
Naar ons oordeel geeft de tabel verantwoording declaraties 2016 van ... (naam instelling) 
de hierin opgenomen aantallen en bedragen in alle van materieel belang zijnde aspecten 
juist weer in overeenstemming met de raamovereenkomst … (referentie en datum) en het 
Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en jeugdwet en lokale verordeningen 
WMO en Jeugdwet van de deelnemende gemeenten in de regio Limburg Noord  
 
Overige aangelegenheden (optioneel) 
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel merken wij op dat wij naast deze 
controleverklaring een aparte rapportage hebben uitgebracht over geconstateerde 
afwijkingen boven de rapportagetolerantie volgens hoofdstuk 4.3 van het Controleprotocol 
2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en jeugdwet in de regio Limburg Noord2 
 
Overige aspecten – beperking in het gebruik en verspreidingskring  
De tabel verantwoording declaraties 2016 is opgesteld voor de gemeenten aangesloten bij 
de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal domein Limburg Noord met als doel ... 
(naam instelling) in staat te stellen te voldoen aan de voorwaarden van de 
raamovereenkomst … (referentie en datum). Hierdoor is de tabel verantwoording 
declaraties 2016 mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is 
derhalve uitsluitend bestemd voor... (naam instelling) en de gemeenten aangesloten bij de 
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal domein Limburg Noord en dient niet te 
worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.  
 
Plaats, datum 
 
Naam accountantspraktijk 
 
Naam accountant 
 
 
 
 
 
  

                                                   
2 alleen opnemen als een rapportage over geconstateerde afwijkingen is uitgebracht.  



5.4  Model rapportage geconstateerde afwijkingen  
 

RAPPORTAGE GECONSTATEERDE AFWIJKINGEN  
Afgegeven ten behoeve van de gemeenten aangesloten bij de Modulaire 
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal domein Limburg Noord 
Aan: Naam instelling  
Opdracht  
Wij hebben op .. (datum) een controleverklaring3 afgegeven bij de tabel verantwoording 
declaraties 2016, van …. (naam instelling) te ... (vestigingsplaats). 
Overeenkomstig het Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en jeugdwet en 
lokale verordeningen WMO en Jeugdwet van de deelnemende gemeenten in de regio 
Limburg Noord dienen wij naast de verklaring een afzonderlijke rapportage uit te brengen 
over tijdens onze controle vastgestelde, niet-gecorrigeerde afwijkingen. Met dit rapport 
wordt uitvoering gegeven aan deze verplichting.  
Aard en Reikwijdte verrichte werkzaamheden  
Voor de aard en reikwijdte van onze werkzaamheden verwijzen wij u naar bovengenoemde 
controleverklaring. Deze rapportage betreft uitsluitend de afwijkingen die wij tijdens onze 
controle hebben vastgesteld, wij hebben hiervoor geen aparte werkzaamheden verricht. 
Dit betekent dat deze rapportage geen volledig beeld hoeft te geven van alle afwijkingen.  
Overeenkomstig Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en jeugdwet in de regio 
Limburg Noord betreffen de te rapporteren afwijkingen voor de toetsingscriteria:  
 

 voor het toetsingscriterium juistheid: niet-gecorrigeerde afwijkingen boven de 
goedkeuringstolerantie (fouten > 1 procent en/of onzekerheden > 3 procent). 
 

 voor het toetsingscriterium rechtmatigheid: alle niet-gecorrigeerde afwijkingen, ongeacht 
hun omvang en effect op ons oordeel in de controleverklaring 

Beschrijving geconstateerde afwijkingen  
Tijdens de controle van de tabel verantwoording declaraties 2016 zijn de volgende 
afwijkingen geconstateerd die door de opdrachtnemer niet zijn gecorrigeerd:  
1. Inzake de juistheid van de door de aanbieder ingediende declaraties: 
[ … ] 
2. Inzake de rechtmatigheid van de gedeclareerde dienstverlening conform de opdracht en 
het ondersteuningsplan: 
[ … ] 
 
  

                                                   
3  vermeld het type verklaring: goedkeurend, met beperking, oordeelonthouding of afkeuring.   

 



Overige aspecten – beperking in het gebruik en verspreidingskring  
Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor... (naam instelling) en de gemeenten 
aangesloten bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal domein Limburg Noord  
aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van onze controleopdracht de 
resultaten onjuist kunnen interpreteren. Wij verzoeken u derhalve deze rapportage niet 
aan anderen te verstrekken zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf.  
 
Plaats, datum  
 
 
Naam accountantspraktijk     
 
 
 
Naam accountant



 

 
 

Bijlage B 
 

Toelichting  
concept 

Controleprotocol 
  



Werkgroep controleprotocol: 
Leden werkgroep: 
Namens aanbieders   Namens gemeenten: 
Martien Barten (Vincent van Gogh) Gerlie Reemers (Horst aan de Maas)  
Roger Even (SGL)   Frank van Bergen (Venray) 
Jos Hoebink (Limburgse zorgboeren) Fred Rovers (Venlo) 
Yvonne Haenen (Proteion)  Frans Stultiens (Venray) 
Marjolein Dijs (Vincent van Gogh) Pascal Timmers (Horst aan de Maas) 
Boy Janssen (SGL)   John Mulder (Peel en Maas), 
Willem van Zutphen (Mutsaersstichting)  
 
Resultaat: 
Met ingang van 1 januari 2015 zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de 
Jeugdwet van kracht. Genoemde wet- en regelgeving legt de verantwoordelijkheid voor het leveren 
van dienstverlening bij de gemeenten. De afzonderlijke gemeenten dienen zekerheid te verkrijgen 
over de rechtmatigheid van de bestedingen. Daarbij is gekeken hoe vanuit de voordelen van de 
regionale samenwerking ook de administratieve lasten voor de aanbieders zo beperkt mogelijk zijn. 
Volgens de raamovereenkomsten dient de aanbieder zich jaarlijks vóór 1 april van het jaar volgend op 
het verantwoordingsjaar te verantwoorden aan de gemeente. Om zekerheid te krijgen over de 
juistheid en financiële rechtmatigheid heeft de gemeente in de raamovereenkomsten een  
controleverklaring verplicht gesteld (artikel 19.3). In deze raamovereenkomsten wordt gesproken over 
een controleverklaring, gericht op juistheid en rechtmatigheid van verantwoorde bedragen en 
prestaties. De wijze waarop deze controleverklaring moet worden opgeleverd dan wel geïnterpreteerd 
is nader uitgewerkt in dit controleprotocol. Dit protocol heeft een tweeledig doel. Het geeft enerzijds 
voorschriften voor de verantwoording door de aanbieder en anderzijds aanwijzingen voor het 
onderzoek door de accountant van de aanbieder. 
 
Gemeenten moeten kunnen aantonen dat de uitgaven op rechtmatige wijze tot stand zijn gekomen. 
Dat wil zeggen dat de uitgaven conform de geldende regelgeving zijn gedaan. Voor de uitgaven in het 
kader van het sociaal domein (exclusief participatiewet) bestaat die regelgeving uit de Jeugdwet, de 
wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de gemeentelijke verordeningen voor WMO en jeugd en 
de bepalingen uit de raamovereenkomst. Om aantoonbaar te maken dat de uitgaven rechtmatig tot 
stand zijn gekomen voeren gemeenten al hun eigen controlewerkzaamheden uit(is de factuur conform 
opdracht, zijn de tarieven juist etc., etc.).  
Bepaalde onderdelen kunnen echter niet door de gemeenten (op afstand) worden gecontroleerd en in 
die gevallen voorziet het controleprotocol. Aanbieders wordt gevraagd om een tabel in te vullen waarin 
ze de declaraties over het boekjaar 2016 per productsoort en gemeente opgeven. Die tabel wordt 
door de gemeenten gebruikt om aan te tonen dat de gefactureerde zorg ook dor de aanbieders is 
geleverd. Om zekerheid te verkrijgen over de juistheid en volledigheid van de tabel leveren 
aanbieders gezamenlijk met de tabel een bestuursverklaring of een controleverklaring van hun 
accountant aan. Afhankelijk van de geleverde productie in 2015 wordt bepaald of een aanbieder kan 
volstaan met een bestuursverklaring (categorie A) of dat een controleverklaring door de accountant 
van de aanbieder nodig is (categorie B).  De grens tussen beide categorieën is nu gesteld op een 
productiewaarde van € 200.000 als totaal voor de gezamenlijke gemeenten in de regio Limburg 
Noord. 
 
Er hoeft niet per individuele gemeente een controleverklaring te worden opgesteld. Als er sprake is 
van een representatieve steekproef waarin alle deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd dan 
kan de controle op regionaal niveau plaatsvinden. 
 
Individuele gemeenten hebben daarnaast de mogelijkheid om aanvullende (steekproefsgewijze) 
controles (te laten) uitvoeren op aspecten die voor hun eigen rechtmatigheidscontroles van belang  

noodzakelijk zijn. Ook kan een individuele gemeente toch een controleverklaring vragen van een 
specifieke aanbieder (bijv. wanneer de aanbieder weliswaar onder de € 200.000 op regioniveau blijft 
maar voor die gemeente toch een substantieel aandeel van de jaaromzet bepaalt).  Wanneer 
dergelijke aanvullende verklaringen of controles nodig zijn geven gemeenten dat uiterlijk vóór 1 
november 2016 aan bij de betreffende aanbieders. 
 
Het controleprotocol is nu opgesteld voor het boekjaar 2016. De kennis en ervaring die we opdoen 
met de uitvoering van dit protocol willen we gebruiken om gezamenlijk met de aanbieders het 
controleprotocol voor 2017 verder te verbeteren.  



 
 
Mogelijke aandachtspunten / beslispunten: 
 

 Grensbedrag voor categorie-indeling: productiewaarde van € 200.000 op regioniveau; 

 Uiterlijke datum voor eventueel aanvullende controle / controleverklaring door individuele 

gemeente: 1 november 2016 

 Uiterlijke datum aanlevering tabel verantwoording declaraties inclusief controleverklaring resp. 

bestuursverklaring: 1 april 2017 

 Zelf bepalen categorie-indeling door aanbieders op basis van productiewaarde 2015 vóór 1 

april 2016.  
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Toelichting bij concept Programma van Eisen 
 
Aanleiding 
Een van de werkgroepen die voortgekomen is uit de ontwikkeltafel “Kwaliteit en 
Monitoring” betrof de werkgroep “Minimumeisen + high trust, high penalty”. Deze 
werkgroep is in de maanden juli en augustus tweemaal bijeengekomen en hieruit is een 
concept PvE als resultaat voortgekomen. 
 
Op dit concept zijn nog enkele toevoegingen geweest door de andere werkgroepen. Dit 
heeft geresulteerd in bijgaand concept. 
 
Vastgestelde uitgangspunten 
Bij de eerste werkgroep zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld: 
 
 geen onderscheid naar grote/kleine aanbieders, één set eisen die voor alle aanbieders geldt;  

 eisen zoveel mogelijk clusteren (algemene eisen, eisen per thema); 

 wet en branche-afspraken gelden als minimum, daarnaast alleen aanvullende eisen die we 

echt nodig vinden; 

 de ‘waarde’ van de nieuwe set zal in de praktijk moeten worden getoetst met aanbieders (bv 

begin 2016). 

Aan de hand van deze uitgangspunten heeft ieder lid van de werkgroep de huidige set 

van minimumeisen doorgelopen en wijzigingen voorgesteld. 

De 2e werkgroep zijn alle wijzigingen besproken en zijn een deel van de openstaande 

discussiepunten aan bod gekomen. 

Openstaande discussiepunten t.b.v. ontwikkeltafel 3: 
Onderstaand een opsomming van nog openstaande discussiepunten waar in de 
ontwikkeltafel nog over gesproken kan worden: 
 
A8: Wat is een werkend kwaliteitssysteem. Aantoonbaar hanteren van een PDCA-cyclus?  

Discussiepunt voor de werkgroep Resultaatmeting die los van de ontwikkeltafels acteert? 

Nader uit te werken. OT:  voorbeelden toegevoegd 

 
B: Heeft het meerwaarde om een gedragscode toe te voegen aan dit onderdeel? OT: nee 
 
B2: Is deel algemene eis over opleidingsniveau voldoende of willen/dienen wij per 
dienst apart de opleidingseisen te verwoorden? Vraag is ook of wij hierop dan gaan 
controleren. OT: algemene eis is voldoende 
 
D1: Wanneer spreken we van no-show bij de verschillende soorten van diensten? Niet 
thuis zijn bij hulp/ondersteuning thuis? Wat als iemand te laat komt? En wat betekent 
dit voor de facturatie? En wordt dit op moment al actief door aanbieders doorgegeven 
aan de gemeenten/regisseurs van het gezin? Vraagstuk dat bij meerdere gemeenten 
leeft. 

OT: De inhoudelijke analyse van de no-show moet aan de orde komen tijdens de 
(half)jaarlijkse gesprekken tussen aanbieders en gemeenten. 

 
 



D5: Vindt de melding plaats via een vast format? Of kan dit volgens een eigen format per 
aanbieder/gemeente? OT: zie eisen 
 
D12: Een deel van de aanbieders geeft aan liever per maand te factureren. Echter, voor 
alle diensten in het kader van de Wmo is het verplicht per 4 weken aan het CAK de 
kosten door te geven per cliënt, facturatie per 4 weken is dan ook logisch. Nu is er een 
uitzondering opgenomen voor DBC’s. Is dit voldoende?  

OT: deze eis vervalt, hij staat al in de raamovereenkomst. De factuurtermijn bedraagt 
voor alle diensten vier weken. 

 
D13: Meer dan deze eis staat er op moment niet in over Social Return. Gebruikelijk is de 
5% eis. Hoe gaan wij de invulling van Social Return vormgeven?  

OT: deze eis wordt in 2016 nader uitgewerkt. 

 
H1: Is er een nadere definiëring van “ruime ervaring” nodig? OT: eis vervalt 
 
High trust, high penalty 
Vanuit de werkgroepen zijn nog geen voorstellen voortgekomen over het principe “high 
trust, high penalty”. Het onderwerp is dermate gewichtig dat dit niet in een werkgroep 
met 2 bijeenkomst voldoende uitgewerkt kon worden. In de ontwikkeltafel van 11 
september kan dit tevens als discussiepunt worden ingebracht.  
 

  



Concept ter bespreking 11 september 
 
Deel 1: Programma van Eisen algemeen 
 

A. Algemene eisen 

B. Eisen mbt werkwijze en deskundig personeel 

C. Eisen mbt bereidheid, beschikbaarheid en voorwaardenscheppende items  

D. Eisen mbt randvoorwaarden (werkafspraken en facturatieprotocol etc.) 

E. Eisen mbt ketensamenwerking 

 
Deel 2: Programma van Eisen Toegang 
Deel 3: Programma van Eisen aanbieders Eetstoornissen 
Deel 4: Programma van Eisen aanbieders Verslavingszorg 
Deel 5: Programma van Eisen aanbieders Dyslexie 
Deel 6: Programma van Eisen aanbieders Pleegzorg 
Deel 7: Programma van Eisen aanbieders Huishoudelijke hulp 
Deel 8: Programma van Eisen aanbieders Logeren 
 

A. Algemene eisen 

Eis Omschrijving Domein/

Perceel 

A1 Opdrachtnemer is per 1 januari 2016 in staat de gevraagde diensten te 
leveren. 

 

A7  Opdrachtnemer stelt één persoon aan als contactpersoon voor de 

opdrachtgever. Deze persoon is beschikbaar om op verzoek periodiek, 

minimaal halfjaarlijks te overleggen over o.a. ‘no-shows’. De persoon is 

deskundig en op de hoogte van de gang van zaken binnen de organisatie 

van opdrachtnemer. Bij afwezigheid is er één vaste vervanger als 

contactpersoon beschikbaar. 

 

A2 Opdrachtnemer handelt, voor zover van toepassing op zijn 

dienstverlening, in overeenstemming met alle vigerende wettelijke 

bepalingen. 

 

A3 Opdrachtnemer voldoet aan alle eisen zoals gesteld in het programma 

van eisen. 

 

A4 Opdrachtnemer neemt bij het verlenen van zorg/ondersteuning de eisen in 

acht die volgens de algemeen aanvaarde professionele standaarden 

redelijkerwijs aan de zorgverlener mogen worden gesteld en/of wettelijk 

bepaald zijn.  

 

A5 Opdrachtnemer is verplicht mee te werken aan het inzichtelijk maken van 

behaalde resultaten. Opdrachtnemer draagt zorg voor een volledige en 

tijdige bewijsvoering van door opdrachtnemer behaalde resultaten. 

Opdrachtnemer archiveert voornoemde bewijsvoering en houdt deze 

inzichtelijk voor gemeente.  

 

A6 Opdrachtnemer levert managementinformatie aan opdrachtgever aan in, 

indien aanwezig, daarvoor door de opdrachtgever aangereikt format en 

 



 

  

conform de overeengekomen momenten. 

A8 Opdrachtnemer werkt mee aan de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering 

van de raamovereenkomst. 

 

A9 Opdrachtnemer beschikt over een werkend kwaliteitssysteem (de meest 

gangbare zijn HKZ, ISO 9001 voor de zorg, NIAZ kwaliteitszorg, INK-

managementmodel en Prezo) waarin resultaten worden vastgelegd en 

waarbij deze resultaten worden ingezet om te komen tot verbeteringen in 

de werkwijze en op grond waarvan mogelijk innovatieve manieren van 

werken kunnen worden ontwikkeld. 

 

A10 Opdrachtnemer levert, volgens een nader te bepalen frequentie, maar 

minimaal 2 keer per jaar, opdrachtgever informatie zoals aangegeven in 

de wet en nadere regelgeving, waarbij opdrachtgever zich gebonden weet 

door de privacywetgeving. Opdrachtnemer garandeert dat registratie 

betrouwbaar en sluitend is. 

 

A11 Opdrachtnemers moeten na de opdrachtverlening de ondersteuning 

leveren waarvoor zij gecontracteerd zijn. Weigeren is alleen van 

toepassing als hiervoor gegronde redenen zijn. 

 

A12 Akkoordverklaring opdrachtnemer dat bij aanvang van de ondersteuning 

de burger in ieder geval de volgende informatie ter beschikking wordt 

gesteld: 

- de wijze van uitvoering van de ondersteuning 

- de wijze van het afzeggen van de ondersteuning 

- de wijze van het weigeren en stopzetten van de hulp 

- klachtenprocedure 

- privacyreglement 

- contactgegevens  

- openingstijden / telefonisch bereikbaarheid 

 



B. Eisen m.b.t. methodes en technieken van werken / individueel handelen (inclusief 

veiligheid) en deskundig personeel (met de kwalificaties behorende bij het product).  
 

Eis Omschrijving Domein/

Perceel 

B1 De bij de opdrachtnemer in dienst zijnde professionals houden zich aan de 

voor hen geldende beroepscode. 

 

B2 Het opleidingsniveau en de werkervaring van het in te zetten personeel en 

medewerkers passen bij het gedane aanbod qua soort, intensiteit en 

complexiteit en zijn gericht op een structurele verbetering van de 

zelfredzaamheid en participatie van burgers. 

 

B3 Ten behoeve van de begeleiding van de betrokken vrijwilligers en/of 

ervaringsdeskundigen dient de opdrachtnemer een aantoonbaar niveau van 

opleiding en/of ervaring te leveren in het begeleiden van vrijwilligers en 

kennis van de omstandigheden van specifieke doelgroepen 

 

B4 Opdrachtnemer stemt in met het beschreven beleid en de visie in de 

(regionale) beleidsstukken, de genoemde speerpunten en uitgangspunten, 

zoals te vinden op de website van de betreffende gemeente. 

 

B5 De specialistische ondersteuning zoals geformuleerd op blz. 14 en 15 dient 

zo snel als mogelijk doch uiterlijk binnen 2 werkdagen 1 werkdag (afhankelijk 

van het type specialistische ondersteuning te kunnen worden ingezet (eerste 

consultatie). Het is de opdrachtgever bekend dat nadere analyses en 

uitvoering van werkzaamheden in een aantal gevallen meer tijd in beslag kan 

nemen. 

spec.ggz. 

spec.ond. 

B6 Opdrachtnemer informeert burger, voor aanvang zorgverlening, over diens 

rechten en plichten. 

 

B7 (Medewerker van) opdrachtnemer is een geregistreerd (zoals de wet 

voorschrijft) hulpverlener voor de betreffende specialisatie. Dit geldt niet voor 

de gehandicaptenzorg. 

Een geregistreerd hulpverlener houdt in dit kader in dat de professional en/of 

diens organisatie zich dient te houden aan de wet (denk hierbij bijvoorbeeld 

aan een BIG-registratie of registratie als jeugdzorgwerker bij Beroepsregister 

BAMw) de regelgeving/registraties voor het uitvoeren van de relevante 

diensten. 

 

B8 Opdrachtnemer zorgt voor opvolging (nazorg) en een warme overdracht na 

een (crisis)interventie. 

 

B9 Opdrachtnemer koppelt het resultaat, in geval van behandeling, tussentijds 

en na afloop terug aan de verwijzer. 

 

B10 Akkoordverklaring opdrachtnemer dat, in het kader van veiligheid, de 

ondersteuner zich kan legitimeren als zijnde in dienst van de aanbieder. 

 

B11 Opdrachtnemer heeft Aanbieders jeugdhulp hebben het ‘welzijn van de 

jeugdige’ aantoonbaar opgenomen in de ondersteuningsmethodiek en heeft 

medewerkers geschoold in het oplossen van welzijnsvraagstukken van 

 



Eis Omschrijving Domein/

Perceel 

jeugdigen. 

B12 Opdrachtnemer werkt volgens geldende (en toekomstige herzieningen) 

standaarden, (CBO)richtlijnen, best practice, veelbelovende of evidence 

based methodes en implementeert deze in zijn werkwijze. Opdrachtnemer 

zorgt voor kwalitatief goede, gevalideerde en zo mogelijk wetenschappelijk 

onderbouwde interventiemethoden. Indien noodzakelijk kan hier beredeneerd 

en transparant van worden afgeweken. 

 

B13 Opdrachtnemer werkt volgens het 1Gezin, 1Plan, 1Regisseursmodel.  

B14 Medewerker van opdrachtnemer werkt systeemgericht en is in staat om 

ondersteuningsvragen van burgers vanuit een breed perspectief te bekijken 

en in samenhang met zijn sociaal/professioneel netwerk hetgeen blijkt uit 

kennis en/of ervaring.  

 

B15 Medewerker van opdrachtnemer stelt een behandelplan op waarbij de 

ouder(s)  en/of jeugdige(n) worden betrokken. Daarbij wordt rekening 

gehouden met de leeftijd van de jeugdige: als de jeugdige jonger is dan 12 

jaar, worden in ieder geval de ouders betrokken. Als de jeugdige 12 tot 16 

jaar is, worden jeugdige en zijn ouders betrokken. Als de jeugdige 16 of 

ouder is, wordt in ieder geval de jeugdige betrokken. Mocht de jeugdige van 

16 of ouder onvoldoende zijn belangen kunnen behartigen, dan worden ook 

de ouders betrokken. 

In het geval van een maatregel betrekt opdrachtnemer ook de gecertificeerde 

instelling bij het opstellen van het behandelplan.  

 

B16 Indien er sprake is van een reeds opgesteld gezinsplan, sluit het 

behandelplan hierop aan of maakt daar onderdeel van uit. 

 

 

C. Eisen m.b.t. bereidheid en beschikbaarheid en voorwaardenscheppende items als 

protocollen en meldcodes, klachten, melding incidenten en doorlooptijden 
 

Eis Omschrijving Domein/

Perceel 

C1 Opdrachtnemer dient de gevraagde zorg binnen 6 weken na 

opdrachtverlening te leveren. Als start van de zorg wordt het eerste 

behandelmoment gezien. Het intakegesprek is dus niet de start van de zorg. 

 

C2 Opdrachtnemer verklaart zich bereid om medewerking te verlenen aan het 

opzetten en vervolmaken van een 

cliënttevredenheidsonderzoek/cliëntervaringsonderzoek en werkt vervolgens 

mee aan de uitvoer daarvan conform de afgesproken periodiciteit. De 

gemeente stelt uiteindelijk de methode om cliënttevredenheid te meten vast. 

 

C3 Opdrachtnemer werkt mee met inspecties en geeft opvolging aan 

aanbevelingen die hieruit naar voren komen. 

 

C4 Opdrachtnemer heeft veiligheidsbeleid vastgelegd en procedures op het  



Eis Omschrijving Domein/

Perceel 

gebied van veiligheid, calamiteiten en incidenten. Opdrachtnemer meldt iedere 

calamiteit en ieder geweldsincident dat zich heeft voorgedaan bij de 

verstrekking van een voorziening onverwijld aan de gemeente. 

C5 Opdrachtnemer beschikt over een werkend klachtenregistratiesysteem.  

C6 Opdrachtnemer stelt een regeling vast voor de medezeggenschap van 

cliënten over voorgenomen besluiten van de aanbieder welke voor de 

gebruikers van belang. 

 

C7 Opdrachtnemer beschikt over een vastgelegd privacybeleid en handelt 

daarnaar. 

 

C8 Akkoordverklaring opdrachtnemer dat deze aan de burger ARBO richtlijnen 

ter beschikking stelt voor de inzet van ondersteuners. 

h.h. 

C9 Het in te zetten personeel van opdrachtnemer houdt zich aan de meldplicht 

voor calamiteiten en de meldcode huiselijk geweld/ kindermishandeling. 

 

C10 Opdrachtnemer is Aanbieders crisishulp zijn bij crisis 7 X 24 uur bereikbaar 

en beschikbaar voor zowel cliënten als ketenpartners om de veiligheid in te 

schatten en crisisinterventie te verlenen. 

 

C11 Opdrachtnemer is Aanbieders crisishulp zijn bij crisis binnen 2 uur ter plekke 

voor het verlenen van een crisisinterventie. 

 

C12 Aanbieders die zelf geen crisiszorg bieden, zijn – indien (tijdelijk) terugval van 

de cliënt plaatsvindt- verantwoordelijk voor het maken van afspraken met 

andere specialistische zorgaanbieders die hierin voorzien. Hetzelfde geldt 

voor crisisbedden. 

 

C13 Aanbieders Beschermd Wonen oefenen bij beschermd woonvoorzieningen 

24 uurs- toezicht uit. 

 

C14 Aanbieders Maatschappelijke Opvang beschikken over passende fysieke 

voorzieningen gericht op de problematiek van de burgers die van de 

maatschappelijke opvang gebruik maken en die een veilige toegang en een 

veilige opvang bieden. 

 

 

D. Eisen m.b.t. randvoorwaarden (werkafspraken en facturatieprotocol o.a.) 
 

Eis Omschrijving Domein/

Perceel 

D1 Opdrachtnemer is verplicht binnen 24 uur melding te maken bij de 

opdrachtgever in geval van no-show. 

 

D2 Opdrachtnemer levert mensen die minimaal één hele dag per week 

beschikbaar zijn. 

 

D3 Opdrachtnemer registreert de wachttijd en doorlooptijden van cliënten op 

hulp en ondersteuning en stelt desgevraagd beschikbaar aan Opdrachtgever. 

 



Eis Omschrijving Domein/

Perceel 

Onder wachttijd verstaan wij hier de tijd tussen de opdrachtverlening en de 

start van de zorg, als beschreven onder C1. 

D4 Opdrachtnemer levert Aanbieders jeugdhulp leveren alleen zorg aan 

jeugdigen op basis van een door de gemeente afgegeven beschikking of 

opdracht of een verwijsbrief van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts of 

gecertificeerde instelling. Zonder geldige beschikking of opdracht of 

verwijsbrief kan er geen zorg gedeclareerd worden bij opdrachtgever en dient 

de jeugdige terug verwezen te worden naar de verwijzer en/ of het 

wijkteam/loket/gezinscoach team. Zonder beschikking en/of opdracht of 

verwijsbrief wordt de hulp door opdrachtgever niet betaald. Uitzondering 

hierop is de hulp die wordt ingezet door partijen zoals bedoeld onder artikel 

2.4 lid 2 onder b van de Jeugdwet. Uitzondering hierop is een crisis- of 

spoedsituatie. 

 

D5 Opdrachtnemer (bij GGZ in de persoon van de hoofdbehandelaar, of eerst 

verantwoordelijk begeleidende instantie), rapporteert na afsluiting van de 

behandeling aan de verwijzer. De backoffice van de gemeente wordt 

geïnformeerd middels het format afsluiting zorg. In ieder geval dient er altijd 

een melding afsluiting zorg en wijziging zorg gedaan te worden aan het 

betrokken lokale team. 

 

D6 Opdrachtnemer zorgt Aanbieders jeugdhulp zorgen voor een tijdige 

beschikbaarheid van voorzieningen en expertise die voor de diagnose en de 

hulp aan de jeugdige en ouders, noodzakelijk zijn.  

 

D7 Opdrachtnemer zorgt Aanbieders jeugdhulp zorgen bij terugplaatsing van 

een kind in het eigen gezin voor een warme overdracht naar de 

gezinscoach/betrokkenen in het lokale veld, zodat deze nazorg aan het gezin 

kan bieden. 

 

D8 Het begeleidingsteam is aantoonbaar (via beschreven profielen) 

multidisciplinair, met specifieke deskundigheid met betrekking tot de 

doelgroep, in staat ‘te kantelen’ (zoeken van samenwerking met 0e en 

eerstelijns voorzieningen in de wijk, slim gebruik maken van reeds bestaande 

gemeentelijke accommodaties, samenwerken met partners etc.), kan sturen 

op rehabilitatie en budgettering en is bij voorkeur aangevuld met 

ervaringsdeskundigheid. 

 

D9 De aanbieder wendt zich direct tot de gemeenten om aan te geven indien de 

cliënt geen ondersteuning meer wenst te ontvangen. Dit kan ook bij 

ontevredenheid over de ondersteuning. Er wordt een opzegtermijn van 4 

weken in acht genomen. 

 

D10 Opdrachtnemer garandeert dat alleen activiteiten worden gedeclareerd 

waarvoor hij opdracht heeft gekregen en die daadwerkelijk zijn uitgevoerd. 

Daarbij verplicht de opdrachtnemer zich om het Controleprotocol 2016 t.b.v. 

uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg-Noord te volgen en 

aan de daarin gestelde verplichtingen te voldoen. 

 

D11 Declaratie van geleverde zorg en ondersteuning is gekoppeld aan de 

opdrachtverstrekking zoals die uit het ondersteuningsplan blijkt.  

 



Eis Omschrijving Domein/

Perceel 

D12 Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat deze steeds factureert per vier 

weken, achteraf, op basis van de daadwerkelijk geleverde uren.  

Voor DBC’s geldt een uitzondering, die mogen ook na afloop van het DBC 

worden gefactureerd, mits de opdrachtnemer desgevraagd een periodiek 

overzicht van het onder handen werk verstrekt. Opdrachtnemer mag uren niet 

afronden. Tegelijk met de facturen levert de opdrachtnemer, indien van 

toepassing, gegevens aan bij het CAK voor de vaststelling van de eigen 

bijdrage.  

Facturen vergezeld van een databestand over de ondersteuningsperiode 

moeten binnen 4 weken na afloop van een ondersteuningsperiode van 4 

weken worden ingediend. Na controle op juistheid worden de facturen binnen 

10 dagen betaald. Onjuist aangeleverde facturen, onvolledige databestanden 

worden geretourneerd en pas betaalbaar gesteld als deze juist worden 

aangeleverd. Facturen die later dan 12 weken na afloop van een 

ondersteuningsperiode worden hoeven niet meer in behandeling genomen te 

worden tenzij  om moverende redenen hiervan wordt afgeweken. Voor alle 

facturen/databestanden geldt dat deze altijd per ondersteuningsperiode 

moeten worden aangeleverd. De ondersteuningsperiodes bestaan uit 

achtereenvolgende periodes van 4 weken, startend op 1 januari van het 

kalenderjaar, 13 in totaal per kalenderjaar. 

 

D13 Akkoordverklaring opdrachtnemer dat deze de mogelijkheid moet bieden voor 

maatschappelijke stages, werkervarings- en stage trajecten voor jongeren. 

Hiermee levert opdrachtnemer tevens een bijdrage aan het regionale en het 

lokale werkgelegenheidsbeleid. 

 

D14 Opdrachtnemer maakt geen voorbehoud ten aanzien van BTW.  

D15 Opdrachtnemer werkt mee aan de totstandkoming van een doelmatig en 

doeltreffend systeem voor gegevensoverdracht tussen opdrachtnemer en 

gemeente, waarbij ernaar wordt gestreefd om deze overdracht zoveel 

mogelijk digitaal te laten plaatsvinden.  

Het streven van opdrachtgever en opdrachtnemer is om voor de 

gegevensoverdracht gebruik te maken van het landelijk ontwikkelde 

standaardberichtenverkeer via VECOZO en het Gegevensknooppunt.  

 

 

E. Eisen m.b.t. ketensamenwerking: 
 

Eis Omschrijving Domein/
Perceel 

E1 Opdrachtnemer betrekt nadrukkelijk de gezinscoaches of het wijkteam van 
betreffende gemeente bij alle ondersteuning die verleend wordt en draagt zorg 
voor een goede samenwerking met alle actoren. Onder goede samenwerking 
wordt in ieder geval verstaan onderlinge afstemming tussen eigen personeel 
van opdrachtnemer en de professionals in de lokale teams, de huisarts en 
medisch specialist van de cliënt. 

 

E2 Opdrachtnemer zet zich in voor interdisciplinaire professionele samenwerking 
met andere opdrachtnemers. 

 



E3 Opdrachtnemer zet zich in voor goede samenwerking met vrijwilligers, 
mantelzorgers, omgeving (bijvoorbeeld buurt of wijk) en opdrachtgevers van 
algemene voorzieningen. 

 

E4 Opdrachtnemer stimuleert eigen medewerkers in het overdragen van hun 
specialistische kennis aan andere professionals in de lokale teams, en aan 
beroepsopvoeders, ten behoeve van een sterke pedagogische en 
professionele infrastructuur. 

 

E5 Opdrachtnemer zorgt voor een naadloze aansluiting tussen de beëindiging 
van de (jeugd)hulp en het traject dat daarop volgt. Als sprake is van een 
behandelprogramma dan  bevat dit tevens nazorg gericht op herstel en het 
voorkomen van recidive. 

 

 
  



Deel 2: Programma van Eisen Toegang 
 

F1 Opdrachtnemer levert specifiek voor de toegang mensen die deskundig zijn 
op (ten minste) HBO niveau op één of meer van de volgende terreinen (niet 
limitatief): GGZ, (jeugd)psychiatrie, Veiligheid (huiselijk geweld; 
kindermishandeling; etc), Verslavingsproblematiek/-zorg, Wonen, Werken, 
(Jeugd)zorg, Welzijn, Financiën. Elke andere deskundigheid die dienstig is 
aan de opdracht van het sociaal wijkteam (kernteam) dan wel het stedelijk/ 
regionaal team.   

 
Deel 3: Programma van Eisen Aanbieders eetstoornissen 
 

G1 Opdrachtnemer is bij de behandeling van patiënten met een op eetstoornis , 
niet alleen gericht op het behandelen van de eetstoornis, maar behandelt 
ook de onderliggende problematiek. Opdrachtnemer voldoet aan de eisen 
van multidisciplinair werken en past behandelrichtlijnen toe. 

G2 Het behandelteam van opdrachtnemer is multidisciplinair samengesteld en 
het team heeft een ruime kennis en ervaring met het behandelen van 
jeugdigen met een eetstoornis. 

G3 Opdrachtnemer heeft blijkend uit de realisatieverantwoording, in 2013 ten 
minste 50 jeugdigen behandeld op het gebied van eetstoornissen. 

 
Deel 4: Programma van Eisen Aanbieders verslavingszorg 
 

H1 Opdrachtnemer heeft een aantoonbare ruime ervaring in het behandelen 
van verslavingen  en heeft een beschrijving van de bevoegdheid en 
bekwaamheid, ervaring en zorgprogrammering aan de offerte toegevoegd. 

 
Deel 5: Programma van Eisen Aanbieders dyslexie 
 

I1 Opdrachtnemer handelt in overeenstemming met de richtlijnen van het 
Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) en/of het Kwaliteitsinstituut 
Dyslexie  (KD). 

I2 Opdrachtnemer conformeert zich aan geldende kwaliteitsstandaarden zoals 
het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 2.0 . Het gemiddeld aantal 
behandelingen  is 45 tot 65. 

 
Deel 6: Programma van Eisen Pleegzorg 
 

J1 Opdrachtnemer draagt zorg voor werving en selectie van pleegouders  
binnen de regio van de opdrachtgever. 

J2 Opdrachtnemer hanteert het kwaliteitskader “Voorbereiding en screening 
aspirant pleegouders”. 

J3 Opdrachtnemer zorgt voor een crisispleegzorg plaatsing binnen 12 uur na 
aanmelding door de verwijzer en heeft daarvoor voldoende 
pleegzorgplekken. 

J4 Opdrachtnemer werkt volgens de methodiek Pleegzorg  Limburg. 

J5 Opdrachtnemer heeft maatregelen getroffen om ongewenste uitval van 
pleegouders  tegen te gaan. 

J6 Opdrachtnemer hanteert de samenwerkingsafspraken ‘Pleegzorg : een 
gezamenlijke zorg’. 

J7 Opdrachtnemer heeft maatregelen getroffen om (extra) kosten bij 
onderhoudsplichtige ouders te verhalen, voordat opdrachtnemer over gaat 
tot het vergoeden van bijzondere kosten aan pleeggezin. 

J8 Opdrachtnemer doet periodiek, maar minimaal 1x per jaar, verslag van de 
ontwikkelingen rondom de pleegzorgplaatsing  aan 
gezinscoach/betrokkenen in het lokale veld en/of jeugdbeschermer. 

J9 Opdrachtnemer conformeert zich aan de afspraken tussen opdrachtnemer 



en opdrachtgever met betrekking tot de vergoeding van bijzondere kosten 
aan pleegouders. 

 

Deel 7: Programma van Eisen Aanbieders huishoudelijke hulp 
 

K1 Gedurende een verlofperiode van de ondersteuner wordt geen 
schoonmaakwerk  verstrekt indien het gaat om een periode die voorzien en 
te plannen is en in redelijkheid kan worden opgevangen door de burger zelf 
en/of hulp uit sociale netwerk 

K2 Akkoordverklaring opdrachtnemer met een uurtarief  van minimaal € 19,43 
en maximaal € 20,93 incl. reis- en verblijfskosten voor schoonmaakwerk, 
indien opdrachtnemer deze dienst wenst aan te bieden. Op de tariefstelling 
zal jaarlijks, voor het eerst per 1 januari 2016, een inflatiecorrectie van 
toepassing zijn gebaseerd op basis van de overheidsbijdrage in de 
arbeidsontwikkeling (OVA) zoals de Nederlandse zorgautoriteit die vaststelt. 

K3 Opdrachtnemer realiseert zich en verklaart zich akkoord met de verplichting 
om binnen het gehele werkgebied van de gemeente schoonmaakwerk  te 
bieden aan de cliënt. 

 
Deel 8: Programma van Eisen Aanbieders logeren 
 

L1 Als logeren  wordt verzorgd door vrijwilligers is er altijd een professional als 
achterwacht beschikbaar. 

L2 Vrijwilligers die ingezet worden zijn voldoende toegerust om met de 
personen die logeren om te gaan en begeleiding te bieden, en kunnen in 
noodsituaties handelen of een beroep doen op de beschikbare professional. 

L3 De ruimten, voorzieningen en de hulpmiddelen zijn toegerust voor verblijf  
van personen uit de doelgroep. 

 
 

 


