BIJZONDERE MODULE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Wanneer is deze module van toepassing?
Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u zorg vanuit de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ontvangt van ons. Deze module is een aanvulling op de
Algemene module. In deze module staan voor u geldende Algemene Voorwaarden.
Kan deze overeenkomst worden gewijzigd, naast de wijzigingsgronden zoals opgenomen in de
Algemene module?
Ja, deze overeenkomst kan worden gewijzigd indien wij als zorgaanbieder en u als cliënt daar beide
mee instemmen.
Wij kunnen de overeenkomst eenzijdig wijzigen indien wijzigingen in wetgeving of wijzigingen in het
gemeentelijke beleid dan wel gewijzigde inkoopvoorwaarden van de gemeente hiertoe noodzaken.
Wanneer eindigt deze overeenkomst, naast de opzeggingsgronden zoals opgenomen in de
Algemene module?
De overeenkomst eindigt:
a. indien en voor zover de overeenkomst betrekking heeft op maatschappelijke ondersteuning die
verleend wordt op indicatie eindigt de overeenkomst op het moment waarop de indicatie eindigt;
b. indien het in uw ondersteuningsplan beschreven doel is bereikt.
Ondersteuningsplan
Wat is een ondersteuningsplan?
Het ondersteuningsplan beschrijft welke diensten wij aan u verlenen. Bij het opstellen van het
ondersteuningsplan kan uw persoonlijk plan worden betrokken. U ontvangt een exemplaar van het
ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan komt in de plaats van het zorgplan, zoals benoemd in de
Algemene module.
Hoe komt het ondersteuningsplan tot stand?
Wij stellen, zo spoedig mogelijk nadat u ons hebt laten weten ondersteuning van ons te willen
ontvangen, een ondersteuningsplan op.
Voorafgaand aan het opstellen van een ondersteuningsplan bespreken wij met u wat uw wensen zijn.
Wij wijzen u tijdig op de mogelijkheid om u te laten bijstaan door een door de gemeente aangewezen
cliëntondersteuner.
Wij bevorderen de betrokkenheid van mantelzorgers bij het maken van de afspraken die in het
ondersteuningsplan worden vastgelegd en bij de uitvoering van de werkzaamheden die in het
ondersteuningsplan genoemd worden. Indien u echter de mantelzorgers hierbij niet wil betrekken
respecteren wij dat.
Wat wordt er opgenomen in het ondersteuningsplan?
In het ondersteuningsplan staat wat het doel is van de ondersteuning en welke afspraken wij met u
hebben gemaakt om dat doel te bereiken. Tevens wordt in het ondersteuningsplan beschreven wat u
zelf doet en welke rol mantelzorgers en vrijwilligers eventueel hebben bij de in het ondersteuningsplan
beschreven werkzaamheden.
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In het ondersteuningsplan kan zowel ondersteuning worden opgenomen waarvoor de gemeente een
budget heeft toegekend als waarvoor dit niet het geval is. Als geen budget is toegekend, betaalt u de
kosten van de ondersteuning zelf.
Kan het ondersteuningsplan worden gewijzigd?
Het ondersteuningsplan kan in onderling overleg door ons worden aangepast. Het ondersteuningsplan
wordt eens per jaar geëvalueerd door ons samen met u.
Wat gebeurt er als u ook zorg of ondersteuning ontvangt van een andere zorgaanbieder?
Indien u tevens zorg of ondersteuning ontvangt van een andere zorgaanbieder of aanbieder van
maatschappelijke ondersteuning, streven wij naar goede onderlinge afstemming van de
werkzaamheden, mits u daarvoor toestemming geeft.

Zorgdossier
Is er een zorgdossier?
De zorgovereenkomst, het ondersteuningsplan en de andere gegevens ten behoeve van de uitvoering
daarvan vormen samen uw zorgdossier.
Wij kunnen zonder uw toestemming, uit eigen beweging of desgevraagd, gegevens verstrekken aan de
gemeente voor zover de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een van de volgende taken:
a. het bepalen van uw eigen bijdrage in de kosten van de maatwerkvoorziening;
b. het uitvoeren van onderzoek na de melding van u dat u behoefte heeft aan maatschappelijke
ondersteuning;
c. het periodiek onderzoeken of de maatwerkvoorziening nog toereikend is;
d. het herzien of intrekken van het besluit tot toekenning van maatwerkvoorziening;
e. het verhalen van kosten van maatschappelijke ondersteuning op degene die jegens u verplicht is
schade te vergoeden in verband met het feit dat aanleiding heeft gegeven voor het verstrekken van
de maatwerkvoorziening.
Wij kunnen zonder uw toestemming, uit eigen beweging of desgevraagd, gegevens over u verstrekken
aan het CAK voor zover deze noodzakelijk zijn voor het bepalen van uw eigen bijdrage of de bijdrage
van anderen dan u in de kosten van een maatwerkvoorziening.
Wij kunnen zonder uw toestemming, uit eigen beweging of desgevraagd, gegevens over u verstrekken
aan de Sociale verzekeringsbank, voor zover deze noodzakelijk zijn voor het beheer van uw persoonlijk
budget en het verrichten van betalingen ten laste daarvan.
Wij kunnen zonder uw toestemming, uit eigen beweging of desgevraagd, gegevens verstrekken aan
degene die door de gemeente is aangewezen als toezichthouder op de uitvoering van maatschappelijke
ondersteuning voor zover deze noodzakelijk zijn voor een goed uitoefening van het toezicht of het
nemen van maatregelen ter handhaving van wettelijke voorschriften. De toezichthouder is bovendien
bevoegd om uw dossier in te zien.
Budget
Indien u recht heeft op een persoonsvolgend budget, waarover informeren wij u dan?
Wij informeren u voorafgaand aan het eerste overleg over het ondersteuningsplan over de hoogte van
het budget dat de gemeente ter beschikking heeft gesteld voor uw ondersteuning. Wij informeren u
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tevens over de mogelijkheden om desgewenst voor eigen rekening meer ondersteuning in te kopen en
over de daarvoor geldende tarieven.
Wij maken inzichtelijk waarvoor het budget ingezet kan worden, zodat het u duidelijk is wat uw
keuzemogelijkheden zijn.
Wij informeren u regelmatig over het op dat moment nog beschikbare budget. Wij stellen u ervan op de
hoogte dat u het budget niet volledig hoeft te benutten. Wij informeren u over de eigen bijdrage regeling.
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