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Arbeidsmatige dagbesteding en taak hoofdaannemer

Sittard-Geleen, 29 april 2022

Beste aanbieder,
Met deze brief informeren wij u over twee wijzigingen op de overeenkomst “Begeleiding,
Groepsbegeleiding, Bereikbaarheid en beschikbaarheid, Intramuraal wonen, Kortdurend verblijf
met kenmerk 139778”.
Wat verandert er?
1. Toestemming voor vergoeding door Opdrachtnemer aan cliënten die deelnemen aan de
arbeidsmatige dagbesteding.
2. Opstellen en evalueren van het ondersteuningsplan door de onderaannemer is
toegestaan.
1. Arbeidsmatige dagbesteding
In afwijking van artikel 21 van de Uitvoeringsvoorwaarden en eis 2 van het Programma
van eisen Groepsbegeleiding gelden de volgende afspraken:

-

Het is per 1-1-2022 toegestaan aan cliënten met een Wmo indicatie voor
groepsbegeleiding een vergoeding te betalen onder de volgende voorwaarden:
Cliënt neemt deel aan arbeidsmatige dagbesteding en werkt aan opdrachten.
De vergoeding wordt betaald vanuit de middelen die de Opdrachtnemer ontvangt van
degene waarvoor hij de diensten uitvoert.
Het betalen van de vergoeding heeft geen invloed op de vaststelling van de reële prijs
van de groepsbegeleiding (AMvB)
De vergoeding bedraagt maximaal € 4,00 per dagdeel en maximaal € 16,00 per week.
De vergoeding op jaarbasis bedraagt hiermee maximaal € 832,00
De Opdrachtnemer meldt het uitbetalen van de vergoeding aan contractmanagement via
bijgesloten formulier
De gemeente beoordeelt het formulier en bevestigt schriftelijk aan de Opdrachtnemer
dat het uitbetalen van de vergoeding akkoord is.

:

2. Opstellen van het Ondersteuningsplan
In afwijking van artikel 8 van de Uitvoeringsvoorwaarden gelden de volgende afspraken:
Het opstellen en aanleveren van het Ondersteuningsplan, het uitvoeren van de evaluatie
en het bespreken van deze zaken met de cliënt kan en mag aan de Onderaannemer
gedelegeerd worden.
De Hoofdaannemer blijft verantwoordelijkheid voor het tijdig aanleveren van een
volledig, juist en door cliënt ondertekend Ondersteuningsplan. De Hoofdaannemer blijft
ook verantwoordelijk voor het uitvoeren en aanleveren van tussentijdse en
eindevaluaties.

Besluitvorming
Uit de ontwikkeltafel van 22 februari 2022 is de werkgroep “Arbeidsmatige dagbesteding”
voortgekomen. Voor deze werkgroep hebben Moveoo, Zuyderland Medisch Centrum en
Levanto zich aangemeld. Op 7 en 15 maart 2022 hebben de leden van de werkgroep onder
voorzitterschap van contractmanagent dit thema verder uitgewerkt.
In de praktijk is gebleken dat een aantal aanbieders aan cliënten een vergoeding toekennen
voor de werkzaamheden die bij de arbeidsmatige dagbesteding worden uitgevoerd.
Hiermee wordt niet aan de contracteisen voldaan.
In het contract staan 2 passages die in deze werkgroep besproken en uitgewerkt zijn.
In Eis 2 van het Programma van eisen Groepsbegeleiding staat het volgende:
“Opdrachtnemer betaalt Cliënt niet voor de aanwezigheid op de geleverde Groepsbegeleiding of voor
uitgevoerde werkzaamheden.”
Artikel 21 van de Uitvoeringsvoorwaarden “Aanvullende Producten” luidt:
“Opdrachtnemer is niet gerechtigd een bijdrage te betalen aan Cliënt voor deelname aan haar
Producten, tenzij hier vooraf door Opdrachtgever toestemming voor is verleend”
Deze bepaling geldt voor alle onderliggende producten als algemene eis.
Vanuit de werkgroep zijn een aantal kaders meegegeven waaruit contractmanagement een
advies heeft opgesteld. Het advies om onder voorwaarden een vergoeding toe te staan is
voorgelegd aan de wethouders van de 3 gemeenten. De wethouders hebben dit advies
overgenomen.
Verantwoordelijkheid Ondersteuningsplan
Op basis van de eerste ervaringen en vragen van aanbieders is gebleken dat het uitvoeren van
deze taak door de hoofdaannemer op praktische problemen stuit. In de praktijk is gebleken dat
het niet wenselijk is om de hoofdaannemer te laten aansluiten bij gesprekken met de cliënt of
zijn netwerk.
Opdrachtgever heeft daarom besloten om de Hoofdaannemer de mogelijkheid te geven om af
te wijken van Artikel 8 lid 3. Het opstellen van het Ondersteuningsplan en de bijbehorende
evaluaties kan de Hoofdaannemer bij de Onderaannemer beleggen.

:

Artikel 8 lid 3 van de Uitvoeringsvoorwaarden luidt:
“Dienstverlener voert de hierna genoemde Kritieke Taken zelfstandig uit en maakt hierbij geen gebruik
van enige Onderaannemer:
- Het in samenspraak met de Cliënt (en zijn Netwerk) opstellen van het Ondersteuningsplan met de
daarin beschreven hoe de geformuleerde resultaten worden behaald;
- Uitvoeren van de tussentijdse evaluaties die tot bijstelling van het Ondersteuningsplan kunnen leiden;
Het uitvoeren van de eindevaluatie met de Cliënt.
Deze uitwerking van de contractvoorwaarden wordt opgenomen in de volgende update van het
werkafsprakenboek. Het werkafsprakenboek is met alle aanbieders gedeeld en wordt
gepubliceerd op de website van de gemeente Sittard-Geleen.
Vragen
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met een van de contractmanagers of stuur een e-mail naar
contractmanagementwm@sittard-geleen.nl

Met vriendelijke groet,
De Burgemeesters van Sittard-Geleen, Stein en Beek
namens dezen,

Teammanager Zorg Gemeente Sittard-Geleen

Mevrouw Y.M.M Wilting - van der Sangen

Bijlage: toestemmingsformulier vergoeding arbeidsmatige dagbesteding

