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Algemeen
Inleiding
De regio Amersfoort kiest voor Beheerste Innovatie als thema voor de inkoop 2016 – 2019.
Stond het thema 'continuïteit van zorg' centraal in de inkoop 2015, met de inkoop 2016 – 2019 wordt door de
regio Amersfoort nadrukkelijk een start gemaakt met de transformatie n.a.v. de decentralisaties in het kader
van WMO en Jeugdwet.
Met 'Beheerste Innovatie' kiest de regio Amersfoort ervoor om aanbieders en professionals de ruimte te geven
om de transformatie te realiseren binnen vastgestelde spelregels, en tegelijkertijd ruimte te creëren voor
volgende stappen in innovatie. Voor een aantal zorgpakketten, waaronder beschermd wonen en dagbesteding,
is wel nadrukkelijk gekozen voor een aanbesteding voor arrangementen per begin 2017. Een van de redenen is
dat zo nieuwe aanbieders kunnen toetreden en een noodzakelijke productvernieuwing kan plaatsvinden. Het
hiernavolgende inkoopdocument gaat over de aanbesteding < dagactiviteiten >.
Voorbehoud
Het college van B&W van de gemeente Amersfoort heeft formeel besloten om deze opdracht aan te besteden.
Het college beslist uiteindelijk ook over de gunning, en behoudt zich het recht voor om de aanbesteding in te
trekken als daar aanleiding voor zou zijn.
Regio Amersfoort
1
In de regio Amersfoort werken de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes (alleen voor jeugd),
Leusden, Nijkerk en Veenendaal (alleen voor Beschermd Wonen), Soest en Woudenberg samen in het Sociaal
Domein.

1

Met de in dit document genoemde 'Regio Amersfoort' wordt 'Regio Eemland' bedoeld.
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Informatie over de opdracht
Inleiding
Met het traject om te komen tot contracteren van dienstverlening voor 2017 beoogt Opdrachtgever
uitdrukkelijk niet het afsluiten van overeenkomsten tegen de laagste prijs. Wel beoogt Opdrachtgever de
kosten voor verantwoorde zorg en ondersteuning zo in te richten dat de kosten passen binnen het beschikbare
budget van Opdrachtgever.
Als Inschrijver diensten wil leveren binnen het Sociaal Domein in de regio Amersfoort, mag er geen
uitsluitingsgrond van toepassing zijn en moet Inschrijver voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder het
behalen van de “Basiserkenning regio Amersfoort” (hierna aangeduid als BerA). De uitsluitingsgronden en
voorwaarden voor 2017 zijn opgesteld op basis van de eisen zoals deze in de wetgeving staan gesteld en zoals
deze gehanteerd worden in de inkoopsystematiek van Opdrachtgever.
Voorafgaande aan het aangaan van een deelovereenkomst in het kader van deze opdracht dient inschrijver de
Basiserkenning regio Amersfoort (BeRA) te behalen, dan wel reeds in het bezit hiervan te zijn.
De daadwerkelijke levering van diensten vindt plaats na doorgeleiding vanuit de bevoegde instanties/sociale
teams. De doorgeleiding naar Opdrachtnemer vindt primair plaats op basis van voorkeur van een cliënt.
Contracttijd en looptijd
Opdrachtgever sluit een overeenkomst met een Opdrachtnemer. De looptijd van deze deelovereenkomst is
vier (4) jaar, Startdatum van de overeenkomst is 1 januari 2017 en de einddatum 31 december 2020.
De overeenkomst kan echter voortijdig worden beëindigd indien er sprake is van wijzigingen die een
hernieuwde aanbesteding noodzakelijk maken. Bij de overweging of de overeenkomst voortijdig wordt
beëindigd kunnen verschillende factoren meespelen zoals wijziging van wet en regelgeving en gemeentelijk
beleid, uitkomsten van de bestuurlijke overlegtafels, bij veranderingen in beschikbare budgetten.
Ook zullen de uitkomsten van evaluaties van invloed zijn bij de bepaling of de overeenkomst wordt verlengd.
Daarnaast geldt dat gemeente de intentie heeft om periodiek de overeenkomst via een openbare aankondiging
op Tenderned opnieuw open te stellen voor eventuele nieuwe toetreders. Het opnieuw publiceren
(openstellen) zal in dat geval in 2017, 2018, 2019 en 2020 eenmaal per jaar kunnen plaatsvinden. De gemeente
behoudt zich het recht voor om van (het aantal keren van) publicatie af te wijken, wanneer de situatie daarom
vraagt. Aanbieders die al een contract hebben met de gemeente hoeven niet opnieuw in te schrijven.
De overeenkomst biedt geen afnamegarantie voor Opdrachtnemers. Binnen de looptijd van de overeenkomst
kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer jaarlijks nieuwe afspraken over inhoud en prijs maken.
Voorbehouden
 Opdrachtgever behoudt zich tevens het recht voor om zonder tot enige schadevergoedingsplicht
gehouden te zijn:
o De inkoopprocedure tussentijds, tijdelijk of definitief, om redenen die voor Opdrachtgever
overtuigend zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen of op te schorten. Hieronder verstaat
Opdrachtgever mede externe omstandigheden als overheidsbeslissingen, gerechtelijke uitspraken
of interne en externe budgettaire kaders;
o De inkoopprocedure gedeeltelijk te stoppen en het overige deel voort te zetten;
o Wijzigingen aan te brengen in de inkoopprocedure of in de aard en de omvang van het aanbod
dat Opdrachtgever inkoopt;
o Besluiten te nemen of maatregelen te treffen voor situaties die tijdens voorbereiding van dit
document bij Opdrachtgever niet bekend waren of die Opdrachtgever niet kon voorzien;
o De tijdsplanning te wijzigen.
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De procedure
Deze Europese aanbesteding vindt plaats onder het verlicht regime Sociale en andere specifieke diensten
conform EG-Aanbestedingsrichtlijn 2014/24, de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit. Binnen
het aanbesteden van diensten onder het verlichte regime en andere specifieke diensten zijn de
aanbestedingstechnische voorschriften minimaal. De belangrijkste verplichtingen die voor deze diensten zijn
opgenomen in de aanbestedingswetgeving zijn Europese (voor)aankondiging van de opdracht en de Europese
publicatie van de resultaten van de procedure na gunning. Wel gelden de algemene aanbestedingsbeginselen
(non- discriminatie, proportionaliteit, objectiviteit en transparantie).
De planning
Belangrijke data die met deze aanbesteding verband houden zijn in onderstaand overzicht opgenomen. De
gemeente behoudt zich het recht voor om, indien nodig, wijzigingen in dit overzicht aan te brengen c.q. van dit
overzicht af te wijken. Geïnteresseerden zullen uiteraard per omgaande hiervan op de hoogte worden
gebracht.
Stadium aanbestedingsproces
Verzending aankondiging
e
1 vragenronde via Tenderned over offerteaanvraag, sluit:

Datum
30 september 2016
7 oktober 2016

Beantwoording uiterlijk op
e
2 vragenronde via Tenderned over offerteaanvraag, sluit:
Beantwoording uiterlijk op
Uiterste datum ontvangst inschrijvingen
Start beoordeling inschrijvingen
Bekendmaking (voorlopige) gunningbeslissing aan inschrijvers
Ingangsdatum raamovereenkomst(en)

14 oktober 2016
21 oktober 2016
28 oktober 2016
08 november 2016
08 november 2016
16 november 2016
1 januari 2017

Tijd
11.00
11:00
11:00
11:11

Deelnemende regiogemeenten aan de aanbesteding
Deelnemende regiogemeenten aan deze aanbesteding:
De publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE AMERSFOORT, zetelende te Amersfoort aan het Stadhuisplein
1 (postbus 1 3800 EA Amersfoort), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 32160938, mede namens de publiekrechtelijke rechtspersonen Gemeente Baarn, Eemnes (alleen voor
jeugd) Leusden, Woudenberg, Bunschoten, Soest en Nijkerk & Veenendaal (alleen beschermd wonen en 24uurs maatschappelijke opvang) te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Kuipers, manager
afdeling Samen Leven handelende krachtens de mandaatbesluiten en volmachtbesluiten door de colleges van
burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de samenwerkende Gemeenten, dan wel handelend
als centrumgemeente in het kader van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang,

Definities
1. Beschutte dagactiviteiten: dagactiviteiten voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder
aangepaste omstandigheden mogelijkheden hebben tot participatie
2. Begeleide dagactiviteiten: dagactiviteiten in de samenleving voor mensen die uitsluitend onder begeleiding
onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden hebben tot participatie
3. Algemene voorzieningen: aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de
behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op
maatschappelijke ondersteuning
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Regisseursmodel
De deelnemende gemeenten werken met het regisseursmodel. In het regisseursmodel is een onafhankelijke
regisseur verantwoordelijk om met zijn cliënt een bepaald resultaat te bereiken. Dat resultaat kan bereikt
worden door de eigen kracht van de cliënt te benutten, gebruik te maken van informele zorg en door algemene
voorzieningen of een maatwerkvoorziening in te zetten. Uitgangspunt daarbij is om de ondersteuning zo dicht
mogelijk bij de cliënt te organiseren.
De cliënt / ouder(s) (of zijn/haar sociale omgeving indien de cliënt hiertoe niet zelf in staat is) stellen samen
met de regisseur het ondersteuningsplan op. Het plan beschrijft het resultaat dat bereikt moet worden en de
elementen die de regisseur hiervoor wil inzetten. Na goedkeuring is het de taak van de regisseur om de
kwaliteit van de uitvoering van het ondersteuningsplan te bewaken, de tevredenheid van betrokkenen
periodiek te evalueren en het plan bij te stellen wanneer dit nodig is.
Iedere deelnemende gemeente maakt zijn eigen keuzes in het regisseursmodel, daarom kan er per gemeente
een verschillende invulling zijn van het regisseursmodel en de manier waarop de toeleiding naar voorzieningen
plaatsvindt. Hieronder worden een aantal uitgangspunten benoemd die in ieder geval gelden voor alle
deelnemende gemeenten:





Bij verandering van de situatie zal de regisseur opnieuw moeten beoordelen of en zo ja welke
maatwerkvoorziening moet worden verstrekt;
Opdrachtnemers dienen geen aanvragen in namens cliënten;
De verordening van de betreffende deelnemende gemeenten dient als basis bij de uitvoering van de Wmo
en de Jeugdwet;
Waar mogelijk past aanbestedende dienst een integrale benadering van beleidsterreinen toe. In dit bestek
is dat onder meer vormgegeven door het mogelijk te maken dat voor de onderhavige dienstverlening
werkzoekenden, die onder de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst vallen, waar mogelijk
worden ingeschakeld.
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Context van de opdracht
Uitgangspunten
A. Deze Programmabeschrijving ziet toe op de uitvoering van een verantwoorde transformatie van
Dagactiviteiten voor de drie te onderscheiden doelgroepen (kinderen/jeugdigen, volwassenen en
ouderen).
B. Onderdeel van de transformatie is dat Partijen, in samenspraak, komen tot een invulling van
Dagactiviteiten voor de drie te onderscheiden doelgroepen (kinderen/jeugdigen, volwassenen en
ouderen) in lijn met de visie van de Regio Amersfoort.
C. Een nieuwe invulling van de voorziening Dagactiviteiten moet voldoen aan de beleidskaders zoals
vastgesteld door de regiogemeenten waarbij de mogelijkheden van Inwoners centraal staan. Eigen
kracht van Inwoners en hun omgeving zijn het vertrekpunt. Participatie en zelfredzaamheid is het
doel. Partijen werken vraag- en resultaatgericht. Partijen hebben oog voor de totale context en niet
alleen voor individuen. Daarnaast dragen Partijen actief bij aan ontschotting en vermindering van
administratieve lasten en zoeken Partijen naar samenhang binnen het sociaal domein.
D. Partijen realiseren zich dat het verwerkelijken van het (nieuwe) beleid een groot beroep doet op:
a) het aanpassingsvermogen en de eigen verantwoordelijkheid van Inwoners,
b) het verandervermogen van Dienstverleners en hun medewerkers,
c) de faciliterende rol en het verandervermogen van Gemeente en
d) het incasseringsvermogen opdat Partijen met respect voor hun wederzijdse belangen en rollen
een intensief ontwikkelproces aangaan.
Dagactiviteiten voor de drie te onderscheiden doelgroepen (kinderen/jeugdigen, volwassenen en
ouderen) bevorderen, behouden of compenseren de zelfredzaamheid en participatie van een Inwoner
opdat deze zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven.
E.

Dagactiviteiten voor de drie te onderscheiden doelgroepen (kinderen/jeugdigen, volwassenen en
ouderen) worden ingezet als een Inwoner over onvoldoende eigen kracht bezit, het sociale netwerk
onvoldoende in staat is om te ondersteunen en er geen passende Algemene voorziening aanwezig is.

F.

Gaandeweg, gedurende de looptijd van de overeenkomst, zal er een ontwikkeling plaatsvinden naar
lokale algemene voorzieningen die voorliggend zijn op de maatwerkvoorzieningen.

G. Er dient een Lokale ondersteunings-Infrastructuur ontwikkeld te worden van algemene voorzieningen.
deze ontwikkeling zal per individuele gemeenten uitgevoerd en ingevuld kunnen gaan worden.
H. De wens (belangstelling) en mogelijkheden van de cliënt en eventuele mantelzorgers staan centraal.
I.

De participatievraag staat voorop (niet de behoefte aan begeleiding of behandeling van de beperking).

J.

Burgers moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen in de lokale samenleving.

K. De algemene uitgangspunten voor de vernieuwing van het aanbod zijn:
a) dicht bij de cliënt organiseren, zowel groepsgewijs als individueel;
b) samen met wijkbewoners of lokale organisaties/ bedrijven, bij scholen en (buurt)verenigingen;
c) het aanbod sluit aan bij de vraag van de cliënt en wordt waar mogelijk samen met de cliënt
vormgegeven;
d) verschillende cliëntvragen/doelgroepen waar mogelijk en wenselijk combineren en locaties zoveel
mogelijk voor verschillende soorten activiteiten gebruiken;
e) laagdrempelig en zonder indicatie indien mogelijk.
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Producten en omschrijvingen: Onderstaande product-omschrijvingen bevatten zowel de omschrijving alsook
de kwaliteitseisen
Product Begeleiding op de werkvloer Volwassenen
Omschrijving
Het bieden van ondersteuning aan personen die hun dagactiviteiten vervullen op de werkvloer bij reguliere bedrijven en instellingen
door het verrichten van additionele werkzaamheden. Het instrument wordt ingezet op het moment dat de werkgever die de plek
aanbiedt niet in staat is om de noodzakelijke begeleiding aan te bieden.
Toewijzigingscriteria
Volwassenen die geen verdiencapaciteit hebben en een verstandelijke beperking, zintuiglijke beperking, lichamelijke beperking en/of
psychische beperking met matige of zware beperkingen hebben op het terrein van:

Sociale zelfredzaamheid


Bewegen en verplaatsen



Psychisch functioneren



Geheugen en de oriëntatie



(probleem)gedrag

Inhoud
De activiteiten zijn gericht op de integratie in de maatschappij van inwoners met beperkingen zonder verdiencapaciteit door het
oefenen en aanleren van arbeidsmatige vaardigheden met als doel zinvolle dagactiviteiten.
Resultaatgebieden

Een ingevulde dag hebben


Structuur

Beschikbaarheid en planning
Begeleiding vindt over het algemeen planbaar plaats. De begeleiding zal op de werkvloer plaatsvinden.
Voorliggend: Regulier of aangepast werk of een re-integratietraject is voorliggend op begeleiding op de werkvloer bij dagactiviteiten.
Aanvullende eisen/ deskundigheidsniveau medewerkers

De begeleiding wordt uitgevoerd door een professional van minimaal HBO-niveau.


Opdrachtnemer zoekt actief samenwerking met de werkgever
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Product Begeleiding op afstand van dagactiviteiten
Omschrijving
Begeleide dagactiviteit in de lokale basisinfrastructuur bij een maatschappelijke organisatie of bedrijf.
Begeleide dagactiviteiten hebben tot doel dat mensen met een beperking meedoen op een plek in de lokale samenleving, dichtbij huis (in
wijk/buurt), waardoor de kans op inclusie vergroot.
De begeleiding is individueel of in kleine groepen.
Toewijzigingscriteria
Product kan worden toegewezen aan mensen met een verstandelijke beperking, zintuiglijke beperking, lichamelijke
beperking, niet-aangeboren hersenletsel
(NAH) en/of psychische aandoening die beperkingen hebben op het terrein van:
- Sociale zelfredzaamheid
- Bewegen en verplaatsen
- Psychisch functioneren
- Geheugen en de oriëntatie
- (probleem)gedrag
Het product is geschikt voor (jong)volwassenen met een beperking vanaf 16-17 jaar en ouder. De cliënt is in enige mate zelfstandig. In
principe kan de cliënt zelfstandig naar de locatie van de dagactiviteit komen, tenzij zijn/haar beperkingen dit niet toelaten. In dat geval is
een indicatie voor vervoer mogelijk.
Het betreft hier cliënten voor wie de continue aanwezigheid van professionele begeleiding bij dagactiviteiten niet nodig is,
maar bij wie het doen van dagactiviteiten zonder enige professionele begeleiding (nog) een brug te ver is. Het is een
tussenvorm/tussenstap. De inzet van dit product kan kortdurend of langdurend zijn, afhankelijk van de behoefte.
Resultaatgebieden
•
Participatie
•
Dagstructuur
•
Ontlasten mantelzorger
•
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen
In het ondersteuningsplan staan doelen geformuleerd die de cliënt op het gebied van dagactiviteiten nastreeft en de
afspraken betreffende de periode voor het bereiken van de doelstellingen en de evaluatiemomenten.
Afstemming hierover vindt zo nodig plaats met het sociaal team.
Inhoud
Dit product omvat de begeleiding op afstand door een dagbestedingscoach. Het proces van toeleiding kan ook tot dit product behoren. Dit
houdt in het samen
met de cliënt verkennen van wensen en mogelijkheden en het op zoek gaan naar een passende plek. Passende plaatsing
omvat ook de beoordeling of de plaats een voldoende veilige omgeving is in relatie tot de problematiek van de cliënt.
De gemeente ziet toe op onafhankelijkheid van de toeleiding. Hiernaast wordt de cliënt begeleid door de maatschappelijke organisatie of
het bedrijf waar de dagactiviteit plaatsvindt. Hiervoor is de aanbieder die de coaching biedt verantwoordelijk.
De coach zoekt in geval van een ontwikkeltraject actieve samenwerking met de toekomstige werkgever.
Dit product vereist een partnerschap en daarmee goede dialoog tussen gemeente, zorgaanbieder (coach op afstand) en
locatie (dagelijkse begeleiding).
De invulling is afhankelijk van iemands (ontwikkel)mogelijkheden, interesses en hobby’s.. De doelen zijn cliëntgebonden.
De begeleide dagactiviteit in de maatschappij kan zijn:

•
•

belevingsgericht, of
activeringsgericht, of arbeidsgericht, of
ontwikkeltraject naar participatie (betaald werk of zelfstandig vrijwilligerswerk)

1. belevingsgericht
Activiteiten gericht op het resultaat “een zinvolle daginvulling”. De dagactiviteit richt zich op belevingsgerichte activiteiten op een
eenvoudig niveau die aansluiten bij de talenten, mogelijkheden en interesses van de cliënt. Er is extra aandacht voor sfeer,
geborgenheid, veiligheid, ritme en regelmaat.
2. activeringsgericht
Activiteiten gericht op het resultaat “een zinvolle daginvulling”. De dagactiviteit richt zich op (het ontwikkelen van) de talenten,
mogelijkheden en interesses van de cliënt, waaronder, expressie, sociale vaardigheden en praktische vaardigheden en handelingen. De
dagactiviteit kan ook gericht zijn op het leren van vaardigheden die noodzakelijk zijn om zelfstandig te kunnen wonen.
3. arbeidsgericht (geen verdiencapaciteit)
Activiteiten met een zelfstandig karakter waarbij het resultaat is het tot stand brengen van ontwikkeling, gericht op (het ontwikkelen
van) de talenten, mogelijkheden en interesses van de cliënt.
4.ontwikkeltraject naar participatie (betaald werk of zelfstandig vrijwilligerswerk)
De activiteiten bestaan uit additionele werkzaamheden in een bedrijf of maatschappelijke organisatie. Het doel is het aanleren van
vaardigheden of werkzaamheden die nodig zijn om betaald werk te kunnen verrichten.
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Als een cliënt is aangewezen op vervoer en hiervoor een indicatie toegekend heeft gekregen dan dient de opdrachtnemer het vervoer
naar en van de begeleide dagactiviteitenlocatie te organiseren. Het budget voor begeleide dagactiviteiten en vervoer wordt als één
budget gezien dat vrij ingezet kan worden om de resultaten van de dagactiviteit en het noodzakelijke vervoer te realiseren.
Lichte ondersteuning bij de ADL kan onderdeel deel uitmaken van de begeleide dagactiviteit.
Beschikbaarheid en planning
De begeleide dagactiviteit is planbaar. De begeleiding kan kortdurend (traject) of langdurend zijn.
Begeleiding vindt plaats op werkdagen, in principe overdag.
Voorliggend
•
Regulier of aangepast werk of een re-integratietraject is voorliggend op begeleide dagactiviteiten.
Aanvullende eisen
De begeleiding door de dagbestedingscoach wordt uitgevoerd door een professional van HBO werk en denk niveau VVT,
WMD, GGZ of een vergelijkbare richting. Aan de dagelijkse begeleiding op locatie van de dagactiviteit worden geen specifieke professionele
eisen gesteld.
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Product begeleide (groeps)activiteiten in organisatie of bedrijf
Omschrijving
De begeleide dagactiviteiten hebben tot doel dat mensen met een beperking meedoen op een plek in de maatschappij door
een begeleide activiteit in een lokale maatschappelijke organisatie of in een bedrijf. Daarmee krijgt de deelnemer een plek in
de samenleving, dichtbij huis (in wijk/buurt).
De activiteiten zijn voor (jong)volwassenen en ouderen met een beperking, vanaf de leeftijd van 16-17. Voor de deelnemers
is continue aanwezigheid van professionele begeleiding bij dagactiviteiten nodig.
In verband met de benodigde continue begeleiding zullen de activiteiten voornamelijk in groepsverband plaatsvinden.
Toewijzigingscriteria
Het product is bedoeld voor (jong)volwassenen en ouderen, die niet in staat zijn tot (aangepast) werk of vrijwilligerswerk en
niet zelfstandig kunnen voorzien in een zinvolle daginvulling.
Het betreft mensen met een verstandelijke beperking, zintuiglijke beperking, lichamelijke beperking, niet-aangeboren
hersenletsel (NAH) en/of psychische aandoening die beperkingen hebben op het terrein van:
- Sociale zelfredzaamheid
- Bewegen en verplaatsen
- Psychisch functioneren
- Geheugen en de oriëntatie
- (probleem)gedrag
Er wordt aangesloten bij de mogelijkheden van de deelnemers, deze zijn voldoende om in de betreffende organisatie
dagactiviteiten te kunnen uitvoeren.
Inhoud
Dit product betreft professionele begeleiding van dagactiviteiten in een maatschappelijke organisatie of bedrijf. De
begeleiding van de cliënt gebeurt ter plekke op locatie. De organisatie die de begeleiding biedt is verantwoordelijk voor de
eisen aan kwaliteit en veiligheid. De aanbieder zoekt actief samenwerking met de toekomstige werkgever.
De invulling is afhankelijk van de (ontwikkel)mogelijkheden, interesses en hobby’s van de deelnemer.
De begeleide dagactiviteit in de maatschappij kan zijn:

belevingsgericht, of
•
activeringsgericht, of arbeidsgericht, of
•
ontwikkeltraject naar participatie (betaald werk of zelfstandig vrijwilligerswerk)
1. belevingsgericht
Activiteiten gericht op het resultaat “een zinvolle daginvulling”. De dagactiviteit richt zich op belevingsgerichte activiteiten op
een eenvoudig niveau die aansluiten bij de talenten, mogelijkheden en interesses van de cliënt. Er is extra aandacht voor
sfeer, geborgenheid, veiligheid, ritme en regelmaat.
2. activeringsgericht
Activiteiten gericht op het resultaat “een zinvolle daginvulling”. De dagactiviteit richt zich op (het ontwikkelen van) de
talenten, mogelijkheden en interesses van de cliënt, waaronder, expressie, sociale vaardigheden en praktische vaardigheden
en handelingen. De dagactiviteit kan ook gericht zijn op het leren van vaardigheden die noodzakelijk zijn om zelfstandig te
kunnen wonen.
3. arbeidsgericht (geen verdiencapaciteit)
Activiteiten met een zelfstandig karakter waarbij het resultaat is het tot stand brengen van ontwikkeling, gericht op (het
ontwikkelen van) de talenten, mogelijkheden en interesses van de cliënt.
4.ontwikkeltraject naar participatie (betaald werk of zelfstandig vrijwilligerswerk)
De activiteiten bestaan uit additionele werkzaamheden in een bedrijf of maatschappelijke organisatie. Het doel is het
aanleren van vaardigheden of werkzaamheden die nodig zijn om betaald werk te kunnen verrichten.
Als een cliënt is aangewezen op vervoer en hiervoor een indicatie toegekend heeft gekregen dan dient de opdrachtnemer
het vervoer naar en van de begeleide dagactiviteitenlocatie te organiseren.
Lichte ondersteuning bij de ADL kan onderdeel deel uitmaken van de begeleide dagactiviteit.
Resultaatgebieden
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•
Participatie
•
Dagstructuur
•
Ontlasten van de mantelzorger
•
Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen
De activiteiten maken onderdeel uit van het ondersteuningsplan van een cliënt. In het ondersteuningsplan staan doelen
geformuleerd die de cliënt op het gebied van dagactiviteiten nastreeft en de afspraken betreffende de periode voor het
bereiken van de doelstellingen en de evaluatiemomenten. Afstemming hierover vindt zo nodig plaats met het sociaal team.
Beschikbaarheid en planning
De dagactiviteiten zijn planbaar. Afhankelijk van de soort activiteit en organisatie/bedrijf vindt de planning plaats.
Activiteiten vinden ook plaats in vakantieperioden.
Voorliggend
•
Regulier of aangepast werk of een re-integratietraject is voorliggend op begeleide dagactiviteiten.
Aanvullende eisen
•
De begeleiding wordt uitgevoerd door een professional van minimaal MBO-3 niveau VVT, WMD, GGZ of een
vergelijkbare richting.
•
De locatie dient toegankelijk te zijn voor de deelnemers. Er zijn relatief geringe aanpassingen nodig (vergeleken
met het product groepsactiviteiten in dagcentrum (beschut). De beperkingen van de cliënt zijn niet dusdanig dat
grote aanpassingen van de locatie nodig zijn.
•
Geen zorgcertificering van de locatie vereist.
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Product Groepsactiviteit dagcentrum Basis Volwassenen
Omschrijving
Dagactiviteiten voor (jong)volwassenen hebben tot doel om mensen met beperkingen te kunnen laten participeren. Zij zijn gericht op het
bieden van dagstructuur. Doorstroom naar betaalde arbeid is mogelijk door het aanbieden van een ontwikkelingsgericht traject.
De dagactiviteiten vinden plaats in een beschutte omgeving/dagactiviteitencentrum.
Toewijzigingscriteria
Een dagactiviteit is bedoeld voor (jong)volwassenen tot de pensioengerechtigde leeftijd die niet in staat zijn tot (aangepast) werk of
zelfstandig vrijwilligerswerk en niet zelfstandig kunnen voorzien in een zinvolle daginvulling. Het betreft vooral mensen met een
verstandelijke beperking, zintuiglijke beperking, lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en/of psychische aandoening
die beperkingen hebben op het terrein van:
- Sociale zelfredzaamheid
- Bewegen en verplaatsen
- Psychisch functioneren
- Geheugen en de oriëntatie
- (probleem)gedrag
Inhoud
Dit product betreft professionele begeleiding van dagactiviteiten in een dagcentrum. De activiteiten vinden overdag plaats, buiten de
woonsituatie en in groepsverband. Er wordt professionele begeleiding geboden tijdens de activiteiten.
Er zijn vier hoofdvormen van dagactiviteiten:
1. belevingsgerichte dagactiviteit
2. activeringsgerichte dagactiviteit
3. arbeidsmatige dagactiviteit
4. ontwikkeltraject naar participatie (betaald werk of zelfstandig vrijwilligerswerk)
1. belevingsgerichte dagactiviteit
Activiteiten gericht op het resultaat “een zinvolle daginvulling”. De dagactiviteit richt zich op belevingsgerichte activiteiten op een
eenvoudig niveau die aansluiten bij de talenten, mogelijkheden en interesses van de cliënt. Er is extra aandacht voor sfeer, geborgenheid,
veiligheid, ritme en regelmaat.
2. activering gerichte dagactiviteit
Activiteiten gericht op het resultaat “een zinvolle daginvulling”. De dagactiviteit richt zich op (het ontwikkelen van) de talenten,
mogelijkheden en interesses van de cliënt, waaronder, expressie, sociale vaardigheden en praktische vaardigheden en handelingen. De
dagactiviteit kan ook gericht zijn op in het groep leren van vaardigheden die noodzakelijk zijn om zelfstandig te kunnen wonen.
3. arbeidsmatige dagactiviteit
Activiteiten met een zelfstandig karakter waarbij het resultaat is het tot stand brengen van educatieve ontwikkeling, gericht op (het
ontwikkelen van) de talenten, mogelijkheden en interesses van de cliënt.
4. ontwikkeltraject naar participatie (betaald werk of zelfstandig vrijwilligerswerk)
Het bieden van ondersteuning aan personen die hun dagactiviteiten vervullen op de werkvloer bij reguliere bedrijven en instellingen door
het verrichten van additionele werkzaamheden. Het instrument wordt ingezet op het moment dat de werkgever die de plek aanbiedt niet
in staat is om de noodzakelijke begeleiding aan te bieden. De opdrachtnemer zoekt actief samenwerking met de toekomstige werkgever.
Als een cliënt is aangewezen op vervoer en hiervoor een toeslag toegekend heeft gekregen dan dient de opdrachtnemer het vervoer naar
en van de dagactiviteitenlocatie te organiseren.
Lichte ondersteuning bij de ADL maakt onderdeel uit van de dagactiviteit.
Resultaatgebieden

Ontwikkeling en training van dagelijks noodzakelijke activiteiten.

Participatie

Dagstructuur

Ontlasten mantelzorg
De activiteiten maken onderdeel uit van het ondersteuningsplan van een cliënt. Daarin staan doelen geformuleerd die de cliënt nastreeft
en de evaluatiemomenten. Afstemming hierover vindt zo nodig plaats met het sociaal team.
Beschikbaarheid en planning
Dagactiviteiten zijn planbaar en vinden plaats op werkdagen.
Activiteiten vinden ook doorgang tijdens vakantieperioden. Indien dit in uitzonderingsgevallen niet mogelijk is, moet de cliënt tijdig een
aanvaardbaar alternatief worden geboden.
Voorliggend
Regulier of aangepast werk of een re-integratietraject is voorliggend op dagactiviteiten.
Activiteiten in de basisinfrastructuur.
Aanvullende eisen

De begeleiding wordt uitgevoerd door een professional van minimaal mbo 3 werk en denkniveau VVT, WMD, GGZ of een
vergelijkbare richting.

Bij dagactiviteiten op een boerderij branchecertificering zorgboerderijen nodig.

Pagina 12

Product Groepsactiviteit dagcentrum Plus Volwassenen
Omschrijving
Product is qua inhoud gelijk aan het product Dagactiviteit volwassenen in een dagcentrum. Een cliënt wordt aanvullend extra
ondersteuning geboden tijdens dagactiviteiten. De extra ondersteuning kan betrekking hebben op:
1. algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL), met als doel het opheffen van een tekort aan of het bevorderen en behouden van
zelfredzaamheid bij activiteiten op het gebied van ADL tijdens de
dagactiviteit.
2. gedrag, met als doel het ondersteunen bij tekortschietende zelfregie over het dagelijkse leven. Het is bedoeld voor cliënten die tijdens
de dagactiviteit geregeld 1 op 1 begeleiding nodig hebben door
probleemgedrag.
Toewijzigingscriteria
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning bij ADL voor Volwassenen dient te zijn vastgesteld dat de cliënt:

De vaardigheden/kennis mist om de ADL zelfstandig uit te voeren en deze vaardigheden/ kennis ook niet kan aanleren, of;

de vaardigheden/kennis mist om de ADL zelfstandig uit te voeren, maar wel leerbaar/ trainbaar is om de handelingen rondom
de persoonlijke zorg aan te leren.

De beperkingen op het gebied van persoonlijke zorg en de daaruit voortkomende behoefte aan ondersteuning bij dagelijkse
levensverrichtingen geen verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg, of een hoog risico daarop.

Ondersteuning bij gedrag is bedoeld voor cliënten die beperkingen hebben die (langdurig) gepaard gaan met matig of zwaar
regieverlies, of met een matige of zware, invaliderende aandoening of beperking (fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele
beperkingen). Deze beperkingen hebben een tekortschietend zelfregelend vermogen tot gevolg.
Inhoud
De dagactiviteit is gericht op:
- handhaven en bevorderen van zo zelfstandig mogelijk functioneren;
- voorkomen van achteruitgang in fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden.
- het bieden van een veilige prikkelarme omgeving
- het bieden van structuur doordat de activiteiten ritme en regelmaat bieden voor de cliënt activering en integratie in de maatschappij
waar mogelijk
- het in beeld houden en het monitoren van kwetsbare cliënten en het voorkomen dat escalatie plaatsvindt
Resultaatgebieden

Ontwikkeling en training van dagelijks noodzakelijke activiteiten

Leren omgaan met (matige tot ernstige) probleemgedrag

Participatie

Dagstructuur

Ontlasten mantelzorg
De activiteiten maken onderdeel uit van het ondersteuningsplan van een cliënt. Daarin staan doelen geformuleerd die de cliënt nastreeft.
Afstemming hierover vindt zo nodig plaats met het sociaal team.
Beschikbaarheid en planning
Dagactiviteiten zijn planbaar en vinden plaats op werkdagen.
Activiteiten vinden ook doorgang tijdens vakantieperioden. Indien dit in uitzonderingsgevallen niet
mogelijk is, moet de cliënt tijdig een aanvaardbaar alternatief worden geboden.
Voorliggend
Regulier of aangepast werk of een re-integratietraject is voorliggend op dagactiviteiten.
Aanvullende eisen

De begeleiding bij gedrag wordt uitgevoerd door een professional van minimaal MBO-3 werk en denkniveau VVT, WMD,
GGZ of een vergelijkbare richting.

Ondersteuning bij ADL-volwassenen wordt uitgevoerd door een professional van minimaal mbo-niveau 3 of 4 werk en
denkniveau VVT, WMD, GGZ of een vergelijkbare richting.

Voor het verrichten van de tijdens de ondersteuning noodzakelijke voorbehouden handelingen en verpleegtechnische
handelingen dient de professional bekwaam te zijn en te beschikken over de juiste certificering volgens de daarvoor
geldende wetgeving in de zorg

De dagactiviteiten locatie moet volledig zijn aangepast aan de beperkingen en/ of handicap van de cliënt. Denk hierbij aan
rolstoeltoegankelijkheid van de ruimte en een gehandicapten toilet.

Op de locatie moeten de noodzakelijke hulpmiddelen voor ondersteuning bij de ADL beschikbaar zijn
zoals (geen limitatieve opsomming), tilliften en andere transferhulpmiddelen en hulpmiddelen voor aankleden en
uitkleden, persoonlijke hygiëne, verzorging bij incontinentie, stoma en tracheostoma en het meten van fysieke en
fysiologische eigenschappen van mensen.
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Product Groepsactiviteit Dagcentrm Basis Ouderen
Omschrijving
Dagactiviteiten voor ouderen hebben tot doel het bieden van dagstructuur, het aanleren van vaardigheden of het ontlasten van
mantelzorgers. Het zijn groepsgerichte activiteiten. De dagactiviteiten vinden plaats op een daarvoor geschikte locatie in de wijk, in een
beschutte omgeving. Vervoer naar de activiteiten kan geboden worden (zie vervoer).
Toewijzigingscriteria
Dagactiviteiten zijn bedoeld voor ouderen die niet zelfstandig kunnen voorzien in een zinvolle daginvulling en bij wie sprake is van een
geleidelijke achteruitgang van het functioneren (ouderenproblematiek). De ouderen hebben beperkingen op het gebied van:
- Sociale zelfredzaamheid
- Bewegen en verplaatsen
- Psychisch functioneren
- Geheugen en de oriëntatie
- (probleem)gedrag
Inhoud
De activiteiten vinden overdag plaats, buiten de woonsituatie en in groepsverband. Er wordt professionele begeleiding geboden tijdens de
activiteiten.
1. belevingsgerichte dagactiviteit
Betreft activiteiten gericht op “een zinvolle daginvulling”. De dagactiviteit richt zich op belevingsgerichte activiteiten op een eenvoudig
niveau die aansluiten bij de talenten, mogelijkheden en interesses van de cliënt. Er is extra aandacht voor sfeer, geborgenheid, veiligheid,
ritme en regelmaat.
2. activering gerichte dagactiviteit
De dagactiviteiten zijn gericht zijn op in het groep leren van vaardigheden die noodzakelijk zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Als een cliënt is aangewezen op vervoer en hiervoor een toeslag toegekend heeft gekregen dan dient de opdrachtnemer het vervoer naar
en van de dagactiviteitenlocatie te organiseren.
Lichte ondersteuning bij de ADL maakt onderdeel uit van de dagactiviteit.
Resultaatgebieden

Ontwikkeling en training van dagelijks noodzakelijke activiteiten.

Dagstructuur

Ontlasten mantelzorg
De activiteiten maken onderdeel uit van het ondersteuningsplan van een cliënt. Daarin staan doelen geformuleerd die de cliënt nastreeft
en de evaluatiemomenten. Afstemming hierover vindt zo nodig plaats met het sociaal team.
Beschikbaarheid en planning
Dagactiviteiten zijn planbaar en vinden plaats op werkdagen.
Activiteiten vinden ook doorgang tijdens vakantieperioden.
Aanvullende eisen

De begeleiding wordt uitgevoerd door een professional van minimaal mbo 3 werk en denkniveau VVT, WMD, GGZ of een
vergelijkbare richting.

De dagactiviteiten locatie moet aangepast zijn aan de beperkingen en/ of handicap van de cliënt. Denk hierbij aan
rolstoeltoegankelijkheid van de ruimte en een gehandicapten toilet.
Voorliggend
Activiteiten in de basisinfrastructuur.
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Product Groepsactiviteit Dagcentrum Plus Ouderen
Omschrijving
Product is qua inhoud gelijk aan het product Dagactiviteit ouderen in een dagcentrum. Een cliënt wordt aanvullend extra ondersteuning
geboden tijdens dagactiviteiten. De extra ondersteuning kan betrekking hebben op:
-algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL), met als doel het opheffen van een tekort aan of het bevorderen en behouden van
zelfredzaamheid bij activiteiten op het gebied van ADL tijdens de dagactiviteit.
- gedrag, met als doel het ondersteunen bij tekortschietende zelfregie over het dagelijkse leven. Het is bedoeld voor cliënten die tijdens
de dagactiviteit geregeld 1 op 1 begeleiding nodig hebben door probleemgedrag.
Toewijzigingscriteria
Dit product is bedoeld voor ouderen met ernstige somatische beperkingen of matige/zware dementie. Om in aanmerking te komen voor
aanvullende ondersteuning dient te zijn vastgesteld dat de cliënt:

de vaardigheden/kennis mist om dagelijks noodzakelijke activiteiten zelfstandig uit te voeren en deze vaardigheden/ kennis
ook niet kan aanleren, of;

de vaardigheden/kennis mist om dagelijks noodzakelijke activiteiten uit te voeren, maar wel leerbaar/trainbaar is om de
handelingen aan te leren.

De beperkingen op het gebied van persoonlijke zorg en de daaruit voortkomende behoefte aan ondersteuning bij dagelijkse
levensverrichtingen geen verband houdt met de behoefte aan
geneeskundige zorg, of een hoog risico daarop.

Ondersteuning bij dementie is bedoeld voor cliënten die beperkingen hebben die gepaard gaan met matig of zwaar
regieverlies, of met een matige fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele beperkingen. Deze beperkingen hebben een
tekortschietend zelfregelend vermogen tot gevolg.
Inhoud
De dagactiviteiten zijn gericht op:
- handhaven en bevorderen van zo zelfstandig mogelijk functioneren;
- voorkomen van achteruitgang in fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden.
- het bieden van een veilige omgeving
- het bieden van structuur doordat de activiteiten ritme en regelmaat bieden voor de cliënt
- activering
- het in beeld houden en het monitoren van kwetsbare cliënten en het voorkomen dat escalatie plaatsvindt.
Resultaatgebieden

Ontwikkeling en training van dagelijks noodzakelijke activiteiten

Leren omgaan met (matige tot ernstige) probleemgedrag

Dagstructuur

Ontlasten en ondersteunen van mantelzorg

De mantelzorger of leden van het huishouden handvatten geven voor het omgaan met het (matige tot
ernstige) probleemgedrag van de cliënt.
Beschikbaarheid en planning
Dagactiviteiten zijn planbaar en vinden plaats op werkdagen.
Activiteiten vinden ook doorgang tijdens vakantieperioden.
Voorliggend
Dagactiviteit basis voor ouderen in een dagcentrum.
Aanvullende eisen

De begeleiding bij gedrag wordt uitgevoerd door een professional van minimaal mbo 3 werk en denkniveau VVT, WMD, GGZ of
een vergelijkbare richting.

Voor het verrichten van de tijdens de ondersteuning noodzakelijke voorbehouden handelingen en verpleegtechnische
handelingen dient de professional bekwaam te zijn en te beschikken over de juiste certificering volgens de daarvoor geldende
wetgeving in de zorg;

De dagactiviteiten locatie moet volledig aangepast zijn aan de beperkingen en/ of handicap van de cliënt. Denk hierbij aan
rolstoeltoegankelijkheid van de ruimte en een gehandicapten toilet.

Op de locatie moeten de noodzakelijke hulpmiddelen voor ondersteuning bij de ADL beschikbaar zijn zoals (geen limitatieve
opsomming), tilliften en andere transferhulpmiddelen en hulpmiddelen voor aankleden en uitkleden, persoonlijke hygiëne,
verzorging bij incontinentie, stoma en tracheostoma en het meten van fysieke en fysiologische eigenschappen van mensen.

De activiteiten maken onderdeel uit van het ondersteuningsplan van een cliënt. Daarin staan doelen geformuleerd die de cliënt
nastreeft en de evaluatiemomenten. Afstemming hierover vindt plaats met het sociaal team.
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Product dagactiviteit Basis Jeugd
Omschrijving
Dagactiviteit Jeugd is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van participatie én zelfredzaamheid. Jeugdigen (4-17
jaar) gaan normaliter naar school. Dagactiviteiten zijn primair gericht op het bieden van dagstructuur en een zinvolle daginvulling buiten
schooltijd aan de jeugdige en ter ontlasting van het gezin. De ondersteuning is gericht op educatie, ontwikkeling en op het aanleren van
praktische vaardigheden. De dagactiviteit kan ook ingezet worden ter vervanging van onderwijs bij jeugdigen met een leerplichtontheffing.
Toewijzigingscriteria
Dagactiviteiten zijn bedoeld voor jeugdigen met een verstandelijke beperking, zintuiglijke beperking, lichamelijke beperking en/of
psychische beperking die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van:

Sociale zelfredzaamheid;

Bewegen en verplaatsen;

Psychisch functioneren;

Geheugen en de oriëntatie;

(Probleem)gedrag.
Inhoud
De activiteiten vinden overdag plaats, buiten de woonsituatie en in groepsverband. Dagactiviteiten zijn een integrale voorziening en
bevatten ook alle persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding individueel die tijdens de dagactiviteit moet worden gegeven aan een
jeugdige.
Er zijn drie hoofdvormen van dagactiviteiten:
1.
ontwikkelingsgerichte dagactiviteit
2.
activeringsgerichte dagactiviteit
3.
belevingsgerichte dagactiviteit
1. ontwikkelingsgerichte dagactiviteit
Activiteiten met een zelfstandig karakter waarbij het resultaat vaak is het tot stand brengen van educatieve ontwikkeling, gericht op (het
ontwikkelen van) de talenten, mogelijkheden en interesses van de jeugdige.
2. activeringsgerichte dagactiviteit
Activiteiten gericht op het resultaat “een zinvolle daginvulling”. De dagactiviteit richt zich op (het ontwikkelen en behouden van) de
talenten, mogelijkheden en interesses van de jeugdige, waaronder, expressie, sociale vaardigheden en praktische vaardigheden en
handelingen. De dagactiviteit kan ook gericht zijn op het in een groep leren van vaardigheden die noodzakelijk zijn om zelfstandig te
kunnen wonen.
3. belevingsgerichte dagactiviteit
Activiteiten gericht op het resultaat “een zinvolle daginvulling”. De dagactiviteit richt zich op belevingsgerichte activiteiten op een
eenvoudig niveau die aansluiten bij de talenten, mogelijkheden en interesses van de jeugdige. Er is extra aandacht voor sfeer,
geborgenheid, veiligheid, ritme en regelmaat.
Als een cliënt is aangewezen op vervoer en hiervoor een toeslag toegekend heeft gekregen dan dient de opdrachtnemer het vervoer naar
en van de dagactiviteitenlocatie te organiseren. Het budget voor dagactiviteiten en vervoer wordt als één budget gezien dat vrij ingezet
kan worden om de resultaten van de dagactiviteit en het noodzakelijke vervoer te realiseren.
Lichte ondersteuning bij de ADL maakt onderdeel uit van de dagactiviteit.
Bij een boven gebruikelijke behoefte aan ondersteuning bij ADL of gedragsondersteuning kan de voorziening worden aangevuld met de
module gedrag en/of ondersteuning bij ADL.
Resultaatgebieden
 Het kunnen verrichten van de dagelijks noodzakelijke activiteiten.
 De mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze
activiteiten.
 Een ingevulde dag hebben.
 Een eigen (spirituele/ seksuele) identiteit ontwikkelen
 Vergroten van eigenwaarde en zelfvertrouwen in maatschappij
Dagactiviteiten kunnen ook ingezet worden om de mantelzorger of opvoeder(s) te ondersteunen, bijvoorbeeld het thuis kunnen zorgen
voor andere kinderen die tot het gezin behoren.
De activiteiten maken onderdeel uit van het ondersteuningsplan van een cliënt. Daarin staan doelen geformuleerd die de cliënt nastreeft.
Afstemming hierover vindt zo nodig plaats met het sociaal team.

Beschikbaarheid en planning
Dagactiviteiten zijn over het algemeen planbaar. Voor de beschikbaarheid van dagactiviteiten tijdens vakantieperiodes en officiële
feestdagen geldt het volgende:
 voor algemeen erkende feestdagen dient de opdrachtnemer na overleg met de jeugdige en diens ouder(s)/ verzorger(s) tijdig aan de
jeugdige kenbaar te maken of de dagactiviteit wordt gesloten, of dat er alternatieve dagactiviteiten beschikbaar zijn waarvan de
jeugdige gebruik kan maken; en
 voor vakantieperiodes geldt dat uitgangspunt is dat de regulier gevolgde dagactiviteit beschikbaar moet zijn; indien dit in
uitzonderingsgevallen niet mogelijk is, moet de jeugdige tijdig een aanvaardbaar alternatief worden geboden.
Voorliggend
Dagactiviteit kan alleen worden ingezet wanneer een algemene voorziening niet (voldoende) passend is voor het bereiken van het
beoogde resultaat of wanneer onderwijs voorliggend is.
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Aanvullende eisen

De begeleiding wordt uitgevoerd door een professional van minimaal MBO 3 werk en denk niveau Jeugdzorg, VVT, WMD, GGZ of
een vergelijkbare richting.

Product Dagactiviteit Plus Jeugd
Omschrijving
Product is qua inhoud gelijk aan het product Dagactiviteit jeugdigen in een dagcentrum. Een cliënt wordt aanvullend extra ondersteuning
geboden tijdens dagactiviteiten. De extra ondersteuning kan betrekking hebben op:
1. algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL), met als doel het opheffen van een tekort aan of het bevorderen en behouden
van zelfredzaamheid bij activiteiten op het gebied van ADL tijdens de dagactiviteit.
2.
gedrag, met als doel het ondersteunen bij tekortschietende zelfregie over het dagelijkse leven. Het is bedoeld voor cliënten die
tijdens de dagactiviteit geregeld 1 op 1 begeleiding nodig hebben door probleemgedrag.
Toewijzigingscriteria
De jeugdige heeft een meer dan gebruikelijke behoefte aan (complexe) ondersteuning bij de ADL of verpleging tijdens de dagactiviteit. De
aanvullende ondersteuning bij gedrag is specifiek bedoeld voor jeugdigen die beperkingen hebben die (langdurig) gepaard gaan met matig
of zwaar regieverlies, of met een matige of zware, invaliderende aandoening of beperking (fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele
beperkingen). Deze beperkingen hebben een tekortschietend zelfregelend vermogen tot gevolg. De integratie in de samenleving door de
beperking of aandoening kan zeer moeilijk zijn. Hieronder vallen ook sterk ‘ontregelde’ gezinnen waar niet volstaan kan worden met
planbare zorg op vaste tijdstippen.
Inhoud
De dagactiviteit met aanvullende ondersteuning draagt vaak bij tot vermindering van belasting van mantelzorgers, gebruikelijke zorgers en
het gezin en richt zich erop dat de jeugdige thuis kan blijven wonen. De dagactiviteit is gericht op:

het leren omgaan met beperkingen;

bijhouden en aanleren van praktische vaardigheden en handelingen op het gebied van de ADL;

ontwikkelen en handhaven van zo zelfstandig mogelijk functioneren;

ontwikkelen en handhaven van fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden.

het bieden van een veilige prikkelarme omgeving (door middel van een rustige (aangepaste) accommodatie en/ of kleine
groepen)

het bieden van structuur doordat de activiteiten ritme en regelmaat bieden voor de jeugdige

activering en toegroeien naar zelfstandigheid en integratie in de maatschappij
Resultaatgebieden
Als bij Dagactiviteiten Basis Jeugd met de volgende aanvulling:

Leren omgaan met (matige tot ernstige) probleemgedrag

Het gezin handvatten geven voor het omgaan met het (matige tot ernstige) probleemgedrag van de jeugdige.
De activiteiten maken onderdeel uit van het ondersteuningsplan van een cliënt. Daarin staan doelen geformuleerd die de cliënt nastreeft.
Afstemming hierover vindt zo nodig plaats met het sociaal team.
Beschikbaarheid en planning
Dagactiviteiten zijn over het algemeen planbaar. Voor de beschikbaarheid van dagactiviteiten tijdens vakantieperiodes en officiële
feestdagen geldt het volgende:

v
oor algemeen erkende feestdagen dient de opdrachtnemer na overleg met de jeugdige en diens ouder(s)/ verzorger(s) tijdig
aan de jeugdige kenbaar te maken of de dagactiviteit wordt gesloten, of dat er alternatieve dagactiviteiten beschikbaar zijn
waarvan de jeugdige gebruik kan maken; en

voor vakantieperiodes geldt dat uitgangspunt is dat de regulier gevolgde dagactiviteit beschikbaar moet zijn; indien dit in
uitzonderingsgevallen niet mogelijk is, moet de jeugdige tijdig een aanvaardbaar alternatief worden geboden.
Voorliggend
Dagactiviteit kan alleen worden ingezet wanneer een algemene voorziening niet (voldoende) passend is voor het bereiken van het
beoogde resultaat of wanneer onderwijs voorliggend is.
Aanvullende eisen

De begeleiding bij gedrag wordt uitgevoerd door een professional van minimaal mbo 3 werk en denkniveau Jeugdzorg, VVT, WMD,
GGZ of een vergelijkbare richting.

Ondersteuning bij ADL wordt uitgevoerd door een professional van mbo-niveau 3 of 4 werk en denkniveau Jeugdzorg, VVT, WMD,
GGZ of een vergelijkbare richting.

Voor het verrichten van de tijdens de ondersteuning noodzakelijke voorbehouden handelingen en verpleegtechnische handelingen
dient de professional bekwaam te zijn en te beschikken over de juiste certificering volgens de daarvoor geldende wetgeving in de
zorg

De dagactiviteitenlocatie moet aangepast zijn aan de beperkingen en/ of handicap van de jeugdige. Denk hierbij aan
rolstoeltoegankelijkheid van de ruimte en een gehandicapten toilet.


Op de locatie moeten de noodzakelijke hulpmiddelen voor ondersteuning bij de ADL beschikbaar zijn zoals (geen limitatieve
opsomming), tilliften en andere transferhulpmiddelen en hulpmiddelen voor aankleden en uitkleden, persoonlijke hygiëne,
verzorging bij incontinentie, stoma en tracheostoma en het meten van fysieke en fysiologische eigenschappen van mensen.
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Product Vervoer Wmo zonder rolstoel
Korte omschrijving
Vervoer zonder rolstoel betreft een vergoeding per aanwezigheidsdag voor het noodzakelijke vervoer van een cliënt naar
en van de
locatie waar de dagactiviteit plaatsvindt. Het is bedoeld voor cliënten die niet zelfstandig in staat zijn om te reizen van en
naar een dagactiviteiten locatie.
Toewijzingscriteria
Als de cliënt is aangewezen op dagactiviteiten dan omvat de ondersteuning ook het vervoer naar en van de locatie waar
de
dagactiviteit plaatsvindt wanneer dit medisch noodzakelijk is. Uitgangspunt bij het beoordelen van de ‘medische
noodzaak’, is het gebrek aan zelfredzaamheid bij de cliënt waardoor de cliënt niet zelfstandig (of met behulp van een
mantelzorger of informele zorger) van de woonsituatie naar de dagactiviteit kan reizen.
Inhoud
Het vervoer dient aangepast zijn aan de beperkingen van de cliënt en omvat ook het noodzakelijke toezicht tijdens het
vervoer.
Beschikbaarheid en planning
De planning en beschikbaarheid van vervoer zijn afgestemd op de aanvang –en sluitingstijden van de dagactiviteiten.
Voorliggend
Wanneer voor de cliënt mantelzorg of informele zorg vrijwillig beschikbaar is om het vervoer van en naar de dagactiviteit
te verzorgen voor een deel of voor de volledige vervoersbewegingen dan kan dit in plaats komen van het vervoer door
een aanbieder.
Wanneer een cliënt via training/ coaching zelfstandig (fiets, lopend, scootmobiel, openbaar vervoer) van en naar de
dagactiviteit kan reizen, dan kan dit in plaats komen van het vervoer door een aanbieder. Betreffende training/ coaching
kan worden opgenomen als te behalen resultaat van individuele begeleiding of dagactiviteit.
Aanvullende eisen
De voertuigen die ingezet worden voor het vervoer naar en van de dagactiviteiten locatie voldoen aan de voorschriften
van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de Wet Personenvervoer 2000 en alle overige van toepassing zijnde wettelijke
bepalingen.
De vervoerder moet voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:
Kennis hebben van en affiniteit hebben met de doelgroep;
het hebben van kwalitatief geschikte chauffeurs;
de chauffeur moet in bezit zijn van een EHBO-certificaat
de maximale duur van de rit voor een cliënt, van thuissituatie naar dagactiviteit, bedraagt één uur;
het op tijd vertrekken van het voertuig en het op tijd aankomen op de bestemming: maximaal een half uur voor
afgesproken vertrektijd en half uur na afgesproken aankomsttijd;
het bieden van veilig en comfortabel vervoer.
Indien van belang voor de cliënt moet de vervoerder daarnaast voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:
het bieden van vastigheid (chauffeurs en route) aan de cliënt;
de chauffeur moet in bezit zijn van een certificaat voor omgaan met epilepsie
de chauffeur moet weten om te gaan met cliënten met gedragsproblemen
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Product Vervoer Wmo met rolstoel
Korte omschrijving
Vervoer met rolstoel is gelijk aan vervoer basis met de volgende aanvulling:
Het is bedoeld voor cliënten die extra toezicht nodig hebben tijdens de rit en rolstoelgebonden cliënten die niet
zelfstandig
in staat zijn om te reizen van en naar een dagactiviteiten locatie.
Toewijzingscriteria
Gelijk aan vervoer basis met de volgende toevoeging:
Vervoer plus is bedoeld voor cliënten die rolstoelgebonden zijn of cliënten die tijdens de rit extra toezicht nodig hebben
door probleemgedrag. De opslag is ook bedoeld voor cliënten die een specialistische ondersteuningsbehoefte hebben die
niet beschikbaar is op korte afstand van de woonsituatie, waardoor een hogere opslag voor vervoer noodzakelijk is.
Inhoud
Het vervoer dient aangepast zijn aan de beperkingen van de cliënt en omvat ook het noodzakelijke toezicht tijdens het
vervoer.
Beschikbaarheid en planning
De planning en beschikbaarheid van vervoer zijn afgestemd op de aanvang –en sluitingstijden van de dagactiviteiten.
Voorliggend
Wanneer voor de cliënt mantelzorg of informele zorg vrijwillig beschikbaar is om het vervoer van en naar de dagactiviteit
te verzorgen voor een deel of voor de volledige vervoersbewegingen dan kan dit in plaats komen van het vervoer door
een aanbieder.
Wanneer een cliënt via training/ coaching zelfstandig (fiets, lopend, scootmobiel, openbaar vervoer) van en naar de
dagactiviteit kan reizen, dan kan dit in plaats komen van het vervoer door een aanbieder. Betreffende training/ coaching
kan worden opgenomen als te behalen resultaat van individuele begeleiding of dagactiviteit.
Aanvullende eisen
De voertuigen die ingezet worden voor het vervoer naar en van de dagactiviteiten locatie voldoen aan de voorschriften
van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de Wet Personenvervoer 2000 en alle overige van toepassing zijnde wettelijke
bepalingen.
De vervoerder moet voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:
Kennis hebben van en affiniteit hebben met de doelgroep;
het hebben van kwalitatief geschikte chauffeurs;
de chauffeur moet in bezit zijn van een EHBO-certificaat
de maximale duur van de rit voor een cliënt, van thuissituatie naar dagactiviteit, bedraagt één uur;
het op tijd vertrekken van het voertuig en het op tijd aankomen op de bestemming: maximaal een half uur voor
afgesproken vertrektijd en half uur na afgesproken aankomsttijd;
het bieden van veilig en comfortabel vervoer.
Indien van belang voor de cliënt moet de vervoerder daarnaast voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:
het bieden van vastigheid (chauffeurs en route) aan de cliënt;
de chauffeur moet in bezit zijn van een certificaat voor omgaan met epilepsie
de chauffeur moet weten om te gaan met cliënten met gedragsproblemen

Product Vervoer Jeugd zonder rolstoel
Korte omschrijving
Vervoer zonder rolstoel betreft een vergoeding per aanwezigheidsdag voor het noodzakelijke vervoer van een cliënt naar
en van de
locatie waar de dagactiviteit plaatsvindt. Het is bedoeld voor cliënten die niet zelfstandig in staat zijn om te reizen van en
naar een dagactiviteiten locatie.
Toewijzingscriteria
Als de cliënt is aangewezen op dagactiviteiten dan omvat de ondersteuning ook het vervoer naar en van de locatie waar de
dagactiviteit plaatsvindt wanneer dit medisch noodzakelijk is. Uitgangspunt bij het beoordelen van de ‘medische
noodzaak’, is het gebrek aan zelfredzaamheid bij de cliënt waardoor de cliënt niet zelfstandig (of met behulp van een
mantelzorger of informele zorger) van de woonsituatie naar de dagactiviteit kan reizen.
Inhoud
Het vervoer dient aangepast zijn aan de beperkingen van de cliënt en omvat ook het noodzakelijke toezicht tijdens het
vervoer.
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Beschikbaarheid en planning
De planning en beschikbaarheid van vervoer zijn afgestemd op de aanvang –en sluitingstijden van de dagactiviteiten.
Voorliggend
Vervoer naar school en van school naar huis, inclusief de noodzakelijke begeleiding en het toezicht gedurende de rit, valt
onder het leerlingen vervoer.
Wanneer voor de cliënt mantelzorg of informele zorg vrijwillig beschikbaar is om het vervoer van en naar de dagactiviteit
te verzorgen voor een deel of voor de volledige vervoersbewegingen dan kan dit in plaats komen van het vervoer door een
aanbieder.
Wanneer een cliënt via training/ coaching zelfstandig (fiets, lopend, scootmobiel, openbaar vervoer) van en naar de
dagactiviteit kan reizen, dan kan dit in plaats komen van het vervoer door een aanbieder. Betreffende training/ coaching
kan worden opgenomen als te behalen resultaat van individuele begeleiding of dagactiviteit.
Aanvullende eisen
De voertuigen die ingezet worden voor het vervoer naar en van de dagactiviteiten locatie voldoen aan de voorschriften
van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de Wet Personenvervoer 2000 en alle overige van toepassing zijnde wettelijke
bepalingen.
De vervoerder moet voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:
Kennis hebben van en affiniteit hebben met de doelgroep;
het hebben van kwalitatief geschikte chauffeurs;
de chauffeur moet in bezit zijn van een EHBO-certificaat
de maximale duur van de rit voor een cliënt, van thuissituatie naar dagactiviteit, bedraagt één uur;
het op tijd vertrekken van het voertuig en het op tijd aankomen op de bestemming: maximaal een half uur voor
afgesproken vertrektijd en half uur na afgesproken aankomsttijd;
het bieden van veilig en comfortabel vervoer.
Indien van belang voor de cliënt moet de vervoerder daarnaast voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:
het bieden van vastigheid (chauffeurs en route) aan de cliënt;
de chauffeur moet in bezit zijn van een certificaat voor omgaan met epilepsie
de chauffeur moet weten om te gaan met cliënten met gedragsproblemen

Product Vervoer Jeugd met rolstoel
Korte omschrijving
Vervoer met rolstoel is gelijk aan vervoer basis met de volgende aanvulling:
Het is bedoeld voor cliënten die extra toezicht nodig hebben tijdens de rit en rolstoelgebonden cliënten die niet
zelfstandig
in staat zijn om te reizen van en naar een dagactiviteiten locatie.
Toewijzingscriteria
Gelijk aan vervoer basis met de volgende toevoeging:
Vervoer plus is bedoeld voor cliënten die rolstoelgebonden zijn of cliënten die tijdens de rit extra toezicht nodig hebben
door probleemgedrag. De opslag is ook bedoeld voor cliënten die een specialistische ondersteuningsbehoefte hebben die
niet beschikbaar is op korte afstand van de woonsituatie, waardoor een hogere opslag voor vervoer noodzakelijk is.
Inhoud
Het vervoer dient aangepast zijn aan de beperkingen van de cliënt en omvat ook het noodzakelijke toezicht tijdens het
vervoer.
Beschikbaarheid en planning
De planning en beschikbaarheid van vervoer zijn afgestemd op de aanvang –en sluitingstijden van de dagactiviteiten.
Voorliggend
Vervoer naar school en van school naar huis, inclusief de noodzakelijke begeleiding en het toezicht gedurende de rit, valt
onder het leerlingen vervoer.
Wanneer voor de cliënt mantelzorg of informele zorg vrijwillig beschikbaar is om het vervoer van en naar de dagactiviteit
te verzorgen voor een deel of voor de volledige vervoersbewegingen dan kan dit in plaats komen van het vervoer door
een aanbieder.
Wanneer een cliënt via training/ coaching zelfstandig (fiets, lopend, scootmobiel, openbaar vervoer) van en naar de
dagactiviteit kan reizen, dan kan dit in plaats komen van het vervoer door een aanbieder. Betreffende training/ coaching
kan worden opgenomen als te behalen resultaat van individuele begeleiding of dagactiviteit.
Aanvullende eisen
De voertuigen die ingezet worden voor het vervoer naar en van de dagactiviteiten locatie voldoen aan de voorschriften
van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de Wet Personenvervoer 2000 en alle overige van toepassing zijnde wettelijke
bepalingen.
De vervoerder moet voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:
Kennis hebben van en affiniteit hebben met de doelgroep;
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het hebben van kwalitatief geschikte chauffeurs;
de chauffeur moet in bezit zijn van een EHBO-certificaat
de maximale duur van de rit voor een cliënt, van thuissituatie naar dagactiviteit, bedraagt één uur;
het op tijd vertrekken van het voertuig en het op tijd aankomen op de bestemming: maximaal een half uur voor
afgesproken vertrektijd en half uur na afgesproken aankomsttijd;
het bieden van veilig en comfortabel vervoer.
Indien van belang voor de cliënt moet de vervoerder daarnaast voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:
het bieden van vastigheid (chauffeurs en route) aan de cliënt;
de chauffeur moet in bezit zijn van een certificaat voor omgaan met epilepsie
de chauffeur moet weten om te gaan met cliënten met gedragsproblemen

Beprijzing
Onderstaande tarieven zijn all-in tarieven voor het product dagactiviteiten en (haal en breng) vervoer.
Onderstaande tarieven zijn gebaseerd op 1 dagdeel of 1 uur. Klanten krijgen een beschikking op basis van het
aantal dagdelen per week en het aantal maanden per jaar. Zodat Partijen flexibiliteit hebben om de
ondersteuning gedurende een jaar te leveren. Een dagdeel bestaat uit minmaal 2 en maximaal 4 uur.
Alleen declaraties vinden plaats in minuten.
Product

inkooptarief17

Eenheid

640 - Dagactiviteiten WMO (18plus)
07A03 - Dagactiviteit Basis Volwassenen
07A04 - Dagactiviteit Plus Volwassenen
07A12 - Dagactiviteit Basis Ouderen
07A13 - Dagactiviteit Plus Ouderen
07A51 - Begeleiding op de werkvloer
02B03 - Begeleiding op afstand van dagactiviteiten
02C03 - Begeleide (groeps)activiteit in organisatie/bedrijf
08A03 - Vervoer zonder rolstoel < 15km (brengen+halen)
08B03 - Vervoer zonder rolstoel >= 15km (brengen+halen)
08A04 - Vervoer met rolstoel < 15km (brengen+halen)
08B04 - Vervoer met rolstoel >=15km (brengen+halen)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

40,66
50,82
29,82
50,82
0,84
0,71
37,43
6,71
13,42
19,31
38,62

dagdeel
dagdeel
dagdeel
dagdeel
minuut (**)
minuut (**)
dagdeel
etmaal
etmaal
etmaal
etmaal

641 - Dagactiviteiten Jeugd (18min)
42A01 - Vervoer Jeugd (brengen+halen)
45A49 - Dagactiviteit Basis Jeugd
45A54 - Dagactiviteit Plus Jeugd

€
€
€

17,20
35,70
62,46

etmaal
dagdeel
dagdeel

opmerking

€ 50,40 / uur
€ 42,60 /uur

(**) administratie is in minuten; in de dagelijkse praktijk kan prima over uren en uurtarieven worden gesproken.

Ontwikkelagenda
De regio Amersfoort heeft de ambitie om op basis van dialoog met aanbieders die dagactiviteiten bieden de
zorg en ondersteuning voor haar burgers verder door te ontwikkelen. Hiervoor heeft zij een aantal thema’s
aan de bestuurlijke tafel besproken die onderdeel worden van deze doorontwikkeling.
1. Alle thema’s uit de ontwikkelagenda worden in werkgroepen ondergebracht
2. Indien een werkgroep vindt dat een ontwikkeling binnen zijn thema invloed heeft op de
Deelovereenkomst, zal de werkgroep een voorstel indienen via de bestuurlijke tafel dagactiviteiten.
3. Werkgroepen kunnen variëren in tijd en komen op afroep samen
4. De lijst kan op basis van toekomstige ontwikkelingen aangevuld worden en is niet-limitatief
De onderstaande thema’s worden middels werkgroepen en onderstaande planning verder uitgewerkt:
- Monitoring inzet nieuwe producten (kunnen we er in de praktijk mee uit de voeten, is het onderscheidend
genoeg)
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Informatie over de aanbestedingsprocedure
Deze aanbesteding verloopt volledig via Tenderned, te bereiken via www.tenderned.nl. Na kosteloze registratie
op Tenderned zult u de benodigde toegang krijgen tot relevantie informatie van deze aanbesteding.
Onjuistheden of onduidelijkheden
Opdrachtgever heeft deze programmabeschrijving en de bijbehorende stukken met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid opgesteld. Mochten er desondanks tegenstrijdigheden, onjuistheden, onrechtmatigheden,
onvolkomenheden en/of andere omissies in voorkomen, dan vragen wij u dit schriftelijk en per omgaande,
doch uiterlijk op de in het planningsschema opgenomen laatste datum voor het indienen van vragen, zie
planning hiervoor, kenbaar te maken via vraag & antwoord. Opdrachtgever zal aan het uitblijven van klachten
het vertrouwen ontlenen dat de contracteringsprocedure zonder bezwaar kan worden voortgezet. Gegadigden
die voorafgaand aan de datum van Inschrijving niet klagen over tegenstrijdigheden, onjuistheden,
onrechtmatigheden, onvolkomenheden en/of andere omissies, doen afstand van hun recht om tegen die
onregelmatigheden op te komen.
Wijzigingen, blijven voldoen aan eisen en voorbehouden
Inschrijver kan zijn Inschrijving na het uiterste tijdstip van indienen niet meer wijzigen, aanvullen of herroepen.
Wel dient Inschrijver antwoord te geven op een verzoek om verduidelijking, indien Opdrachtgever een dergelijk
verzoek doet. Indien Inschrijver op enig moment gedurende het verloop van de contracteringsprocedure niet
meer aan de in deze aanbesteding en bijbehorende documenten genoemde voorwaarden voldoet, kan dit
alsnog leiden tot uitsluiting van de betreffende Inschrijver van de contracteringsprocedure. Indien aan een
Inschrijving "voorwaarden" zijn verbonden, wordt deze Inschrijving terzijde gelegd.
Wijze van Inschrijven
Deze aanbesteding verloopt volledig via Tenderned te bereiken via www.tenderned.nl. Op Tenderned is te
vinden hoe u een digitale inschrijving kunt doen.
Samenwerkingsverbanden
Het is mogelijk om als samenwerkingsverband in te schrijven op deze aanbesteding. Ten aanzien van
samenwerkingsverbanden worden de volgende eisen gesteld:
 Indien u met betrekking tot deze aanbesteding een samenwerkingsverband vormt met anderen, omschrijf
dan de taakverdeling tussen de deelnemers en de betreffende werkzaamheden.
 Iedere deelnemer in het samenwerkingsverband is hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van het
werk.
 Geef in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) aan welke deelnemers deel uitmaken van
het samenwerkingsverband en welke deelnemer als penvoerder zal fungeren voor Opdrachtgever.
Hiervoor geldt dat Opdrachtgever slechts één aanspreekpunt wenst. Deze penvoerder dient gedurende de
aanbesteding en gedurende de gehele uitvoering van de opdracht alle deelnemers aan het
samenwerkingsverband rechtsgeldig te vertegenwoordigen.
 Indien een Inschrijving wordt ingezonden door een samenwerkingsverband, dient iedere deelnemer de
UEA in, ingevolge welke tot dat samenwerkingsverband behorende ondernemingen gezamenlijke
verantwoordelijkheid en hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de Opdracht.
 Geef in het UEA aan voor welke geschiktheidseisen een beroep op de onderneming van de betreffende
deelnemer wordt gedaan.
 Een samenwerkingsverband dient als één Inschrijver één Inschrijving in.
 In het geval van Inschrijving door een samenwerkingsverband is het niet toegestaan dat deelnemers zich
naast de Inschrijving door het samenwerkingsverband afzonderlijk of met een ander
samenwerkingsverband inschrijven op deze aanbesteding.
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Beroep op derde m.b.t. de technische of beroepsbekwaamheid
Indien Inschrijver een beroep doet op een derde voor het voldoen aan (één van de) eisen uit dit
Aanbestedingsdocument met betrekking tot de technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid, worden de
volgende eisen gesteld:
 Inschrijver is bij opdrachtverlening jegens Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de uitvoering van de
opdracht, dat wil zeggen ook voor de werkzaamheden die hij in onderaanneming laat verrichten. Hij
verstrekt alle gegevens die nodig zijn voor de selectie en gunning, dat wil zeggen het toesturen van
gevraagde documenten en het invullen van genoemde Bijlagen.
 Indien u met betrekking tot deze aanbesteding voornemens bent om voor delen van de gevraagde
diensten een beroep op een derde te doen, omschrijf in dat geval dan duidelijk in punt 8.2 van de UEA op
welk deel van de diensten dit betrekking heeft en waarbij de taakverdeling en de betreffende
werkzaamheden worden omschreven. Inschrijver dient desgevraagd na voorlopige gunning aan te tonen
dat hij over de bekwaamheden van de derde(n) kan beschikken. De betreffende derde dient daadwerkelijk
dienovereenkomstig te worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht.
Beroep op derde m.b.t. financiële en economische draagkracht
Indien Inschrijver een beroep doet op een derde voor het voldoen aan (één van de) eisen uit dit
Aanbestedingsdocument met betrekking tot financiële en economische draagkracht, omschrijf dat in dat geval
dan duidelijk in de desbetreffende sectie van het UEA. Inschrijver dient desgevraagd na voorlopige gunning aan
te tonen dat hij zodanig over de middelen van de derde(n) kan beschikken dat deze middelen een
verhaalsmogelijkheid bieden voor Opdrachtgever.
Eenmaal aanmelden
Rechtspersonen en vennootschappen kunnen zich slechts eenmaal zelfstandig (c.q. als hoofdopdrachtnemer)
òf als deelnemer in een samenwerkingsverband inschrijven.
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor Inschrijvers uit te sluiten, indien Inschrijvers niet aannemelijk
kunnen maken dat de mededinging niet wordt vervalst door hun deelname. Van vervalsing van de mededinging
wordt bijvoorbeeld vermoed sprake te zijn bij verschillende Inschrijvers die onderdeel uitmaken van dezelfde
groep in de zin van artikel 2:24b BW. Ook wordt vermoed van vervalsing van de mededinging sprake te zijn bij
een organisatie of onderneming die zich zelfstandig of als lid van een samenwerkingsverband, heeft aangemeld
en tevens als onderopdrachtnemer bij een andere inschrijver zich heeft aangemeld.
Uitgangspunten en voorbehouden bij de procedure
•
•
•
•
•
•

•

Voorafgaande, dan wel gelijktijdig dient u een BerA te hebben verkregen, om in overeenstemming met
deze offerte aanvraag een deelovereenkomst te kunnen aangaan met de gemeente Amersfoort.
U mag de gegevens die Opdrachtgever in deze procedure ter beschikking stelt, alleen gebruiken voor het
doel waarvoor ze zijn verstrekt;
Communicatie vindt plaats in de Nederlandse taal; zowel de Inschrijving als alle overige correspondentie;
U kunt zich slechts eenmaal, al dan niet in Combinatie of als hoofd- c.q. Onderaannemer, aanmelden voor
deze contracteringsprocedure;
Voor het indienen van de Inschrijving hebben Inschrijvers geen recht op vergoeding van enigerlei kosten,
gemaakt in het kader van deze contracteringsprocedure;
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de planning om haar moverende redenen aan te passen. Aan
de planning kunnen geen rechten worden ontleend. Geïnteresseerden worden tijdig geïnformeerd indien
de planning wijzigt;
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om een correctie in de contractering en/of de bijbehorende
procedure toe te passen, of in de aard en de omvang van het aanbod dat Opdrachtgever contracteert
indien na bekendmaking hiervan (extra) maatregelen door de overheid worden getroffen die van invloed
zijn of voortschrijdend inzicht opleveren.
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•

•
•

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om, zonder tot enige schadevergoedingsplicht gehouden te
zijn
o Inschrijvingen op juistheid te controleren;
o Inschrijvingen die onjuiste gegevens bevatten uit te sluiten van contractering;
o Om, voor zover van toepassing, het voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring van dit Offerte
Aanvraag Document bij de betreffende gemeenten te effectueren;
o De contractering om moverende redenen geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te staken c.q.
te beëindigen. Hieronder verstaat Opdrachtgever mede externe omstandigheden als
overheidsbeslissingen of gerechtelijke uitspraken;
o Besluiten te nemen of maatregelen te treffen voor situaties die tijdens voorbereiding van dit
document bij Opdrachtgever niet bekend waren of die opdrachtgever niet kon voorzien;
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor alle gevraagde gegevens op hun juistheid te controleren en zo
nodig referenties op te vragen;
Er wordt met nadruk op gewezen dat het verstrekken van onjuiste gegevens tot uitsluiting kan leiden.
Indien blijkt dat in het verleden op onoorbare wijze opdrachten zijn verworven of dat u zich schuldig maakt
aan concurrentiebeperkende afspraken, zal dit eveneens leiden tot uitsluiting.

Basiserkenning regio Amersfoort
Van toepassing op de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn alle vereisten, voorwaarden en
verplichtingen zoals deze voortkomen uit de aanvraag BerA, gedurende de toekenningtermijn van uw BerA.
NB: Indien u al een BeRa aanvraag heeft ingediend, dan kunt u volstaan met alleen de inschrijvingsvereisten
zonder de BeRa bijlagen; het vermelden van het u toegekende BeRa erkenningsnummer is dan toereikend.
Aanpassingen in het budget
1. Opdrachtgever heeft voor de Programmabeschrijving naar beste kunnen en op basis van de gegevens die
Opdrachtgever op dat moment ter beschikking had, een inschatting gemaakt van het budget van ieder
Pakket. Het definitieve budget kan Opdrachtgever pas op een later moment vaststellen. Het budget is
bijvoorbeeld afhankelijk van eventuele veranderingen in de rijksbijdrage. Daarnaast kan het budget hoger
of lager uitvallen als gevolg van besluitvorming van één of meer (gemeentelijke) bestuursorganen. Met
andere woorden: de uiteindelijke contractwaarde is mede afhankelijk van de door de deelnemende
gemeenten ter beschikking te stellen budgetten. Zorgaanbieder gaat ermee akkoord dat Opdrachtgever
bevoegd is om het budget naar boven of naar beneden bij te stellen.
2. Als algemeen financieel uitgangspunt geldt het budgetplafond voor Dagactiviteiten voor Amersfoort in
2017-2020.
3. De inschatting voor het programma <dagactiviteiten > is dat het budget voor 2017 ca.€ € 7.293.830
bedraagt. Het definitieve budget kan pas op een later moment worden vastgesteld. Dit is bijvoorbeeld
afhankelijk van eventuele veranderingen in de rijksbijdrage of de uitkomst van het vraagstuk en verkenning
in hoeverre aan jeugdigen met het label “zwaar”onder arrangement 3 wel of niet de zorg verleend kan
worden.
4. Te verlenen Zorg in aanvulling op het gesloten contract zal door Partijen voorafgaand, Schriftelijk en
expliciet worden overeengekomen. Op deze aanvullingen is de Overeenkomst van overeenkomstige
toepassing.
5. Er worden financiële middelen Dagactiviteiten verschoven naar de algemene voorzieningen. Dit wordt per
gemeente bepaald
Verzekering Zorgaanbieder
Zorgaanbieder verplicht zich adequaat te verzekeren tegen schade(s) en/of aanspraken voorvloeiende uit deze
Overeenkomst. Zorgaanbieder houdt deze verzekering in ieder geval gedurende de looptijd van de
Overeenkomst in stand.
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Vertrouwelijkheid en auteursrecht
• Alle documentatie en informatie die in het kader van het traject tot contractering verstrekt wordt, is
vertrouwelijk.
• Inschrijver verzekert geheimhouding met betrekking tot alle documentatie en informatie.
• Inschrijver erkent dat de relatie met Opdrachtgever in het kader van deze contractering een vertrouwelijk
karakter draagt.
• Inschrijver maakt het bestaan en de inhoud van deze relatie niet aan derden bekend. Inschrijver legt de
verplichtingen inzake vertrouwelijkheid ook op aan de door hen eventueel in te schakelen medewerkers,
onderaannemers en adviseurs. Inschrijvers dragen ervoor zorg, dat alleen personen kennis van de
documentatie en informatie krijgen voor wie dit noodzakelijk is om een Inschrijving uit te brengen.
• Opdrachtgever heeft het auteursrecht op de documentatie. Openbaarmaking van de documentatie is altijd
voorbehouden aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is niet verplicht interne documenten, zoals resultaten
van evaluaties, adviezen aangaande kwalificatie en gunning, aan Inschrijvers bekend te maken.
• Opdrachtgever behandelt alle informatie van Inschrijver vertrouwelijk. Het is Inschrijver bekend dat
Opdrachtgever gehouden is aan verplichtingen die voortvloeien uit de (Wet) openbaarheid van bestuur.
Nakoming van één of meer van deze verplichtingen houdt in geen geval schending van geheimhouding of
vertrouwelijkheid in.
Mededinging
Inschrijver onthoudt zich van gedragingen die de mededinging tussen inschrijvers beperken. In het bijzonder zal
Inschrijver Opdrachtgever niet belemmeren in zijn streven met een andere inschrijver of een derde tot
overeenstemming te komen over het sluiten van een overeenkomst van de opdracht.
Afhandelingen geschillen over procedure
Op de procedure tot het sluiten van de overeenkomst en eventuele geschillen is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. Geschillen tussen de bij deze procedure betrokken partijen die ontstaan naar aanleiding van de
onderhavige contracteringsprocedure, dienen alvorens te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement te Utrecht onderling te worden besproken en bij voorkeur in den minne te worden opgelost.
Inschrijver verliest zijn recht om geschillen voor te leggen wanneer een geschil later dan 20 kalenderdagen na
de datum van de verzending van het besluit (om de overeenkomst, c.q. afwijzingsbesluit, het besluit een
inschrijver buiten beschouwing te laten, of een aanbieding uit te sluiten) bij de bevoegde rechter aanhangig
wordt gemaakt, tenzij het geschil voortvloeit uit een omstandigheid die na het verloop van deze termijn is
gebleken.
In dit laatste geval gaat de termijn van twintig (20) kalenderdagen in op de dag dat de desbetreffende
omstandigheid is gebleken. Genoemde termijn wordt niet verlengd doordat eventueel aan Opdrachtgever
wordt verzocht om het geven van een toelichting. Elke partij draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit het
gestelde hierboven en voor zover de rechter hieromtrent geen uitspraak heeft gedaan.
Gestandsdoeningstermijn
De gestanddoeningstermijn voor de in te dienen offerte is 6 maanden na uiterste datum indienen aanbieding.
Tijdens die periode is de aanbieding van onherroepelijke aard. In geval van gunning maken de ingediende
stukken deel uit van de overeenkomst en behouden daarmee hun geldigheid gedurende de looptijd van deze
overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. In het geval een kort geding binnen twintig (20)
kalenderdagen na verzending van de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, zal deze termijn worden
verlengd tot na de opdrachtverlening.
Gunning
Inschrijvers die voldoen aan alle eisen en met wie Opdrachtgever op basis van de inschrijving succesvol tot een
afspraak is gekomen, zullen worden gecontracteerd als Opdrachtnemer voor de zorg, waarvoor is
ingeschreven.
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Bijlagen



Bijlage 1 - “Concept Deelovereenkomst”
Bijlage 2 – Tekenbladen
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