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TOELATINGSPROCEDURE
Bij aanvragen om toelating als Leverancier van PGB-gefinancierde zorg hanteert de werkorganisatie Druten Wijchen
de navolgende toelatingsprocedure.
Aanvraag toelating
1. De Toegang wijst de kandidaat-Leverancier op de toelatingsprocedure voor PGB-leveranciers. De kandidaatLeveranciers kan de relevante informatieset vinden op de website van Rondom Wijchen op de pagina
Leveranciers PGB. De kandidaat-Leverancier vindt hier:
•
Het Toelatingskader;
•
Checklist aan te leveren stukken of verklaringen voor aanvraag toelating.
2. De kandidaat-Leverancier stuurt de voor toelating benodigde stukken of gevraagde verklaringen naar
pgb@drutenwijchen.nl.
3. Als de aanvraag niet compleet is, wordt conform artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht een redelijke termijn
geboden om de aanvraag aan te vullen. Wordt de aanvraag niet binnen deze termijn aangevuld, dan wordt de
aanvraag niet in behandeling genomen.
4. Als aan alle vereisten die staan in dit toelatingskader is voldaan, wordt de Kandidaat-Leverancier toegelaten
als Leverancier van PGB-gefinancierde zorg.
5. De aanvraag wordt door een toelatingscommissie getoetst, waarna de kandidaat-Leverancier en de Toegang
over de uitkomst worden geïnformeerd.
6. De toelatingscommissie draagt zorg voor het archiveren van de aanvraag en het toelatingsbesluit en neemt de
toegelaten Leverancier op in het PGB-Leveranciers-register dat op een voor de inwoners en Toegang
bereikbare site wordt gepubliceerd en bijgehouden.
De Toetsing1
De Toetsing wordt uitgevoerd binnen vijf werkdagen na het indienen van een compleet verzoek om toelating en
gedaan door de daartoe door de Uitvoeringsorganisatie Druten Wijchen ingestelde toelatingscommissie, bestaande
uit:
1. De gemeentelijke accounthouder;
2. De liaison officer van Rondom Wijchen;
3. Een vertegenwoordiging van de Toegang;
De Leverancier dient te voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in dit Toelatingskader en de daaraan ten
grondslag liggende “Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018 van de gemeenten Druten
en Wijchen.
Als een kandidaat-Leverancier niet voldoet aan de kwaliteitseisen, dan wordt toelating geweigerd en zal de Toegang
voor deze Leverancier geen PGB toewijzen aan de klant.
De toetsing bestaat uit:
1. Het door de Leverancier laten overleggen van schriftelijke bewijsstukken die aantonen dat hij aan de
geschiktheidseisen en/of kwaliteitseisen voldoet waaronder een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
7. Een administratieve toets o.b.v. harde gegevens ofwel basistoets. Deze omvat een toets op (een selectie van):
▪ Uitsluitingsgronden (VOG-jeugd, screening publieke informatie);
▪ Geschiktheidseisen (bijv. diploma’s & financieel-economische draagkracht);
▪ Wettelijke kwaliteitseisen (bijv. klachtenregeling);
▪ Lokale kwaliteitseisen (bijv. waarborg continuïteit in geval van zzp’er)
8. Een beoordeling van de werkwijze (bijv. beoordeling Ondersteuningsplan).

1

De kwaliteitstoets is beperkt tot een bureauonderzoek. Controle op de geleverde kwaliteit/rechtmatigheid van zorg blijft
noodzakelijk. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de budgethouder.
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Daarnaast kan de toetsing bestaan uit:
2. Het doen van onderzoek in open dan wel gesloten bronnen;
3. Het vragen van een Bibob-advies bij het Landelijk Bureau Bibob.
De kwaliteit van een Leverancier kunnen inwoner zowel als de Toelatingscommissie mede toetsen:
4. Via eigen contacten met de betreffende Leverancier door een toelichting te vragen op de mate waarin de
professional vakbekwaam is voor de gestelde hulpvraag; de mate waarin voorzien is in achtervang; hoe, indien
van toepassing, invulling wordt gegeven aan het werken in combinatie met een geregistreerd professional.
5. Via jaarverslagen van de betreffende Leverancier (www.jaarverslagenzorg.nl)
6. Via rapporten van een of meer inspecties die mogelijk zijn verschenen over de Leverancier. De
toezichtrapporten staan op de websites van de inspecties en kunnen worden ingezien en gedownload. Ook
staat daar of een Leverancier van jeugdhulp onder verscherpt toezicht staat. Mocht dat zo zijn, dan moet de
gemeente het rapport en het oordeel van de inspectie raadplegen.
Indien de toelatingscriteria bij een Leverancier zijn beoordeeld door de Toelatingscommissie en deze is van oordeel
dat Leverancier niet voldoet aan de kwaliteitstoets, kan de Leverancier geen PGB-gefinancierde zorg in de gemeente
leveren. Als een eerder afgewezen Leverancier meent dat de kwaliteit zodanig verbeterd is dat wel aan de
kwaliteitseisen wordt voldaan, kan Leverancier een nieuw verzoek om toelating indienen.
TOELICHTING
Ieder natuurlijk persoon of ieder rechtspersoon die hulp verleent en daartoe met de gemeente dan wel de door
de gemeente daartoe aangewezen uitvoeringsorganisaties een financiële relatie heeft (contract, subsidie of via een
pgb van de inwoner), valt onder de kwaliteitseisen van de Wmo 2015 dan wel de Jeugdwet en het toezicht van de
inspectie (jeugdhulp) resp. de GGD (Wmo). De gemeente resp. de door de gemeente aangewezen
uitvoeringsorganisatie heeft geen wettelijke taak om toezicht te houden op deze kwaliteitseisen. Wel kan de
gemeente aanvullende kwaliteitseisen stellen, ook als het gaat om zorg gefinancierd door middel van een pgb.
Voordat een PGB wordt toegekend, vergewist de Toegang zich ervan:
•
•
•

Dat er geen wettelijke uitsluitingsgronden PGB van kracht zijn;
Dat de PGB-houder in staat is om zijn PGB-rechten op verantwoorde wijze te kunnen uitoefenen;
Dat er voldoende waarborgen zijn dat de kwaliteit van de ingekochte ondersteuning goed is.

Het toezien op naleving van de aanvullende gemeentelijke kwaliteitseisen is aan de gemeente of de door de
gemeente daarvoor aangewezen uitvoeringsorganisaties. De VNG en de Inspectie hebben vastgelegd dat
gemeenten Leveranciers van zorg die nieuw toetreden tot de markt, en die nog niet bekend zijn bij de inspecties,
melden via het Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd. Dit geldt ook voor Leveranciers die zorg verlenen via een
pgb.
Naast het toezicht van de inspecties heeft de gemeente een verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van
de zorg. De gemeente is op grond van de wet immers verantwoordelijk voor het feit dat een (kwantitatief en
kwalitatief) toereikend en passend aanbod van zorg beschikbaar is. Als daarbinnen wordt gekozen voor financiering
door middel van een pgb dient de gemeente of de door de gemeente daartoe aangewezen uitvoeringsorganisaties
te toetsen of de zorg die wordt geleverd door middel van dit pgb van goede kwaliteit is.
De gemeenten Druten en Wijchen hebben daarvoor dit toelatingskader voor Leveranciers die PGB-zorg leveren
opgesteld.
Dit toelatingskader heeft betrekking op de Leverancier die middels een pgb wordt gefinancierd en een eventuele
onderaannemer die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaamheden verricht. Het geeft inzicht in de eisen waaraan
deze Leveranciers moeten voldoen en beschrijft de (juridische) bevoegdheden die de gemeenten, dan wel de
2
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daarvoor door hen aangewezen personen of instanties hebben bij de beoordeling van de kwaliteit van de PGBzorg en ondersteuning2.
Begrippenkader
In dit toelatingskader wordt verstaan onder:
Cliënt: persoon die op grond van Jeugdwet of Wmo 2015 gebruik maakt van een algemene voorziening of aan wie
een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget is verstrekt of door of namens wie een melding is gedaan.
In de Jeugdwet wordt dit aangeduid als een jeugdige en zijn ouders;
Gemeente: De gemeente Wijchen en de gemeente Druten
Toegang3: Het onafhankelijke orgaan dat namens de gemeente voor de Inwoners de Toeleiding en Toewijzing naar
zorg en ondersteuning regelt.
Inwoner(s): De inwoners van gemeente Druten en de gemeente Wijchen.
Kanteling: Dat kwetsbare mensen hun eigen talenten en kwaliteiten inzetten in plaats van de zorg- en
welzijnsprofessional die alles regelt. Het gaat om het stimuleren van zelfredzaamheid en het inzetten van het eigen
netwerk.
Leverancier: de (kandidaat) leverancier die (nog) niet is toegelaten als PGB-leverancier.
Maatwerkvoorzieningen
Maatwerkvoorzieningen zijn een op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon
afgestemd geheel van diensten en andere maatregelen:
a. Wmo
1. Ten behoeve van zelfredzaamheid, daaronder begrepen kortdurend verblijf in een instelling ter ontlasting
van de mantelzorger, het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede andere maatregelen,
2. Ten behoeve van participatie, daaronder begrepen het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede andere
maatregelen,
b. Jeugd
1. Ondersteuning van en hulp en zorg, aan jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, behandelen
en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale
problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de
ouders of adoptie gerelateerde problemen;
2. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van
jeugdigen met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronische psychisch
probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en
3. Het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging gericht
op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijk of
zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of beperking, die de leeftijd van achttien
jaar nog niet hebben bereikt,
▪ Met dien verstande dat de leeftijdsgrens van achttien jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader van
jeugdstrafrecht.
PGB: persoonsgebonden budget dat de inwoner in staat stelt de maatwerkvoorziening, van derden te betrekken.

2

Daar waar in dit toelatingskader wordt gesproken over PGB-zorg of –ondersteuning of -voorziening wordt bedoeld de door de
PGB-houder ingekochte diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening
behoren, die hij van derden betrekt conform art. 2.3.6. lid 1 Wmo 2015.
3
In de gemeente Druten is dit het Sociaal Team. In de gemeente Wijchen is dit de Integraal Deskundige Toeleiding.
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PGB-Leverancier: Een leverancier die, daadwerkelijk zorg levert op basis van een PGB.
Toetlatingskader voor Leveranciers die PGB-zorg leveren
Het door de gemeente goedgekeurde toelatingskader waarin staat beschreven aan welke eisen en voorwaarden
een PGB-Leverancier moet voldoen om als PGB-Leverancier te kunnen worden toegelaten.

Wettelijk kader
De Wmo 2015 bevat de mogelijkheid voor de gemeenten om kwaliteitseisen aan de PGB-ondersteuning te stellen.
Artikel 2.3.6 van de Wmo 2015 vormt de wettelijke basis voor de toekenning van een PGB. In het tweede en derde
lid van dit artikel zijn de voorwaarden voor de toekenning genoemd:

2. Een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, indien:
a. de inwoner naar het oordeel van het college op eigen kracht voldoende in staat is te achten tot een
redelijke waardering van zijn belangen ter zake dan wel met hulp uit zijn sociale netwerk of van zijn
vertegenwoordiger, in staat is te achten de aan een persoonsgebonden budget verbonden taken op
verantwoorde wijze uit te voeren;
b. de cliënt zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat hij de maatwerkvoorziening als persoonsgebonden
budget wenst geleverd te krijgen;
c. naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en
andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, veilig, doeltreffend en cliëntgericht
worden verstrekt.
d. Bij het beoordelen van de kwaliteit als bedoeld onder c, weegt het college mee of de diensten,
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen in redelijkheid geschikt zijn voor het doel
waarvoor het persoonsgebonden budget wordt verstrekt.
Kwaliteitseisen
Namens de gemeenten toetst een daartoe door de Uitvoeringsorganisatie Druten-Wijchen ingestelde
toelatingscommissie vooraf of bij de professionele Leverancier de veiligheid, doeltreffendheid en cliëntgerichtheid
voldoende is gegarandeerd.
Voor diensten die geboden worden door het sociale netwerk van een inwoner toetst de medewerker Toegang dit.
Bij deze toetsing van de kwaliteit wordt meegewogen of de diensten en andere maatregelen in redelijkheid geschikt
zijn voor het doel waarvoor het PGB wordt verstrekt.
De met het PGB in te kopen maatwerkvoorziening moet veilig, doeltreffend en cliëntgericht zijn. Dit zijn dezelfde
kwaliteitseisen uit artikel 3.1, tweede lid, onderdeel a, Wmo 2015 en Jeugdwet 8.1.1 lid 3c.
TOELATINGSKADER
De gemeente is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg aan burgers.
Voor de leverancier van PGB-gefinancierde zorg gelden dezelfde kwaliteitscriteria als voor Leveranciers van zorg in
natura (ZIN). Ook als de ondersteuning wordt geboden via een PGB of een onderaannemer.
1. Geschiktheidseisen
Het gaat om de geschiktheid van de Leverancier om de opdracht uit te voeren.
•
Daarvoor moet er bij de Leverancier voldoende financieel economische draagkracht zijn en;
•
De Leverancier moet voldoen aan de beroepsbekwaamheidseisen, waaronder diploma-eisen, afhankelijk van
de te leveren ondersteuning: een bewijs als geregistreerd professional jeugd of certificering Wmo;
•
Ervaring, blijkend uit 2 – 5 geanonimiseerde cliënt referenties, uitgevoerd in de laatste 3 jaren.
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o Ingeval er geen of niet voldoende eigen referenties kunnen worden overlegd, dan kan een
hoofdaannemer een schriftelijke verklaring afgeven, waarmee hij aangeeft in te staan voor de uitvoering
van de opdracht door de Leverancier als onderaannemer.

De Leverancier dient te werken met deskundig personeel en kwalitatief goede zorg te bieden, waarin de cliënt en
zijn netwerk centraal staan. In geval van onderaannemerschap staat een hoofdaannemer garant voor de
kwaliteitsonderdelen waarop de onderaannemer (nog) te kortschiet. De onderaannemer dient in ieder geval
zelfstandig te voldoen aan de wettelijke kwaliteitskaders (zie onder kwaliteitseisen).
2. Uitsluitingsgronden
Er is bij de Leverancier geen sprake van:
1. Het niet betalen van belasting en/of sociale premies
2. Deelneming in een criminele organisatie
3. Fraude
4. Terroristische misdrijven
5. Witwassen
6. Kinderarbeid/mensenhandel
7. Schending van verplichtingen op gebied van milieu, sociaal- of arbeidsrecht
8. Faillissement
9. Vervalsing van mededinging
10. Een belangenconflict
11. Valse verklaring(en)
12. Vroegtijdige beëindiging van een eerdere overeenkomst, schadevergoeding of sanctie
13. Onrechtmatige beïnvloeding
14. Ernstige beroepsfouten, zoals
•
doen van een gift of belofte of het aanbieden van een dienst;
•
verstrekken van onjuiste gegevens of het ten onrechte niet verstrekken van juiste gegevens;
•
handelen of nalaten waardoor de integriteit van werknemers of andere personen ernstig in gevaar wordt
gebracht;
•
begaan van gedragingen in strijd met voor het beroep relevante wet- en regelgeving, tuchtregels,
toezichtregels, gedragsregels of gedragscodes;
•
het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met de openbare orde;
•
alle andere delicten en gedragingen of omstandigheden die naar hun aard zijn aan te merken als ernstige
fout in de uitoefening van het beroep.
3. Kwaliteit pgb Leverancier en onderaannemers
De gemeenten hechten veel waarde aan:
➢ “één huishouden, één plan” waarin alle leefdomeinen aan bod komen en samenhang is tussen de hulp van de
verschillende dienstverleners en de informele zorg en ondersteuning;
➢ dat iedereen zijn eigen mogelijkheden benut, zelfregie houdt over zijn leven en zijn sociale netwerk versterkt
(samenredzaamheid);
➢ dat ook kwetsbare doelgroepen volwaardig kunnen meedoen in de samenleving en een betekenisvolle
tijdsbesteding hebben aansluitend bij de wensen en mogelijkheden;
➢ methodisch werken aan ontwikkeling met door de Cliënt gedragen doelen en concrete acties.
Voorafgaande aan de toekenning en de herbeoordeling(en) toetst de in de kader bedoelde Toelatingscommissie
of de Leverancier tenminste aan de volgende kwaliteitseisen voldoet4:
1. Het ondersteuningsplan dient aan de volgende eisen te voldoen:

4

Deze bepaling is vanzelfsprekend alleen van toepassing als voor het type zorg of ondersteuning een hulpverleningsplan en
evaluatieverslag is vereist.
5
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a)

2.
3.

4.

5.

Er moet een check zijn gedaan van alle leefdomeinen. Leefdomeinen: inkomen, werk en opleiding,
tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid,
middelengebruik, vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk (en
woonomgeving), maatschappelijke participatie en justitie.
b) Het plan moet perspectiefgericht zijn. Er zijn doelen geformuleerd die duidelijk, concreet en haalbaar zijn
en die niet alleen perspectief bieden op de langere termijn, maar zich ook richten op praktische, snelle
resultaten. Er zijn activiteiten geformuleerd gericht op het behalen van de korte- en lange termijn doelen
met een duidelijke prioritering. Het evaluatieplan evalueert de doelen, zoals geformuleerd in het
hulpverleningsplan.
c) De informele en formele betrokkenen zijn in kaart gebracht. Er zijn afspraken gemaakt over hoe de
afstemming tussen de betrokken eruit ziet. Er wordt beschreven wie de regie voert: Cliëntsysteem,
casemanagement door de Zorgaanbieder, Gemeentelijke Toegangspoort, of Gecertificeerde Instelling.
d) Er is een goede balans tussen formele en informele zorg: en er wordt goed beschreven hoe wordt
samengewerkt met het sociale netwerk en hoe gebruik wordt gemaakt van algemene voorzieningen en
de informele voorzieningen in de samenleving (verenigingen en vrijwilligersorganisaties). Er wordt ook
beschreven of individuele hulp (deels) omgezet kan worden in groepsactiviteiten met motivatie waarom
dit al dan niet mogelijk is.
e) De mogelijkheden voor deelname aan gewone maatschappelijke activiteiten worden onderzocht en
gestimuleerd.
f) Er staat beschreven hoe er wordt gewerkt aan versteviging van de eigen regie van de Cliënt en de
versterking van zijn/haar sociale netwerk. Het eigen denkvermogen (= leervermogen) wordt aangesproken
en Cliënt is, naar vermogen, eigenaar en regisseur van zijn eigen plan.
Leverancier werkt volgens vastgestelde kwaliteitsstandaarden (professionele organisaties)
Leveranciers die niet werken volgens vastgestelde kwaliteitsstandaarden (bijv. ZZP-ers):
a) moeten ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
b) moeten beschikken over een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
c) moeten over een adequate opleiding beschikken;
d) moeten, voor zover dit voor de aard van de dienstverlening vereist is, beschikken over een BIGregistratie;
e) moeten meewerken aan een cliëntervaringsonderzoek en/of daarvoor de benodigde informatie
verstrekken
f) vragen geen afnamegarantie van de PGB-houder.
De Leverancier die zorg verleent krachtens de Jeugdwet
a) werkt met medewerkers die zodanig ervaren en/of gekwalificeerd zijn dat zij jeugdigen en/of hun
ouders/verzorgers kunnen begeleiden en ondersteunen, ook bij specifieke en complexe problematiek
indien dat aan de orde is.
b) heeft kennis van en handelt naar de uitgangspunten van de nota van de commissie Rouvoet:
“Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg”.
c) houdt zich aan de meldplicht voor calamiteiten en geweld en de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.
d) bevordert de kennis over en het gebruik van de meldcode door het personeel.
e) draagt er zorg voor dat het in te zetten HBO personeel is geregistreerd als jeugdprofessional of heeft
een aantoonbare aanvraag ingediend om als jeugdprofessional geregistreerd te worden.
f) draagt er zorg voor dat MBO-personeel altijd werkt onder verantwoordelijkheid van een minimaal
HBO-geschoolde en geregistreerde medewerker.
g) houdt rekening met de behoefte en persoonskenmerken van de jeugdige en zijn ouders en met de
godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de jeugdige en zijn
ouder(s).
h) draagt er zorg voor dat de (verblijfs-)locaties van Leverancier voldoen aan alle wettelijke
(veiligheids)eisen.
Leverancier werkt mee aan inspecties en geeft opvolging aan aanbevelingen die hieruit naar voren komen.

6
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6.

Leverancier informeert Toegang en de Toelatingscommissie over de aard en de inhoud van elke melding aan
de inspectie op grond van artikel 4.1.8 van de Jeugdwet.
De Leverancier vraagt geen afnamegarantie van de PGB-houder.

7.

4. Intrekken toelating
Als het niet voldoen aan de kwaliteitseisen het gevolg is van verwijtbaar handelen of als er is sprake van
voortdurende wanprestatie, kan de Toelatingscommissie de toegelaten Leverancier een waarschuwing geven of de
toelating van de Leverancier intrekken.

7

Toelatingskader voor Leveranciers van PGB-zorg
•

26 april 2018

Bijlage 1
Verzoek om toelating als Leverancier van PGB-gefinancierde zorg
Ondergetekende, (naam organisatie)
gevestigd te _______________________________________________en ingeschreven bij Kamer van
te________________________________________________ onder nummer ___________________________________,
1.
2.
3.

4.
5.

Koophandel

verklaart kennis te hebben genomen van het door de werkorganisatie Druten Wijchen vastgestelde
Toelatingskader voor Leveranciers die PGB-zorg leveren;
verklaart in te stemmen met de inhoud en strekking van dit Toelatingskader;
verklaart te voldoen aan de eisen en voorwaarden van het Toelatingskader voor Leveranciers die PGB-zorg
leveren en heeft daarvoor de bij dit verzoek behorende “Checklist Toelating Leverancier PGB-zorg” ingevuld en
daaraan toegevoegd de gevraagde schriftelijke bewijsstukken die aantonen dat hij aan de geschiktheidseisen
en/of kwaliteitseisen voldoet waaronder een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
verklaart ervoor zorg te dragen dat dit gedurende de periode dat PGB-gefinancierde zorg geleverd wordt zo
zal blijven;
verstrekt geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie over klanten, partners of Leveranciers zonder hun
expliciete goedkeuring. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen informatie over het product, de
persoon of het bedrijf;

Aldus verklaard op
Datum: _______________________________________________________________________________________________________________
Plaats: ________________________________________________________________________________________________________________
Naam: ______________________________________________________Functie____________________________________________________

[handtekening]

____________________________________________________________________

8
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Bijlage 2
Checklist Toelating Leverancier PGB-zorg
Invul- en aanleverinstructie
•
•
•

deze checklist voor wat betreft de punten 1 tot en met 4 invullen
de documenten als bedoeld onder 5, 6 en 7 als bijlage bij de checklist voegen
de 5 verklaringen in de tweede tabel voorzien van een paraaf in de desbetreffende kolom

De ingevulde checklist samen met de bijlagen kunnen digitaal aangeleerd worden op het mailadres
pgb@drutenwijchen.nl
Nr.
1.
2.

3.

4.
5.

Document
Statutaire naam
Naam:
Adresgegevens voor post en bezoek, inclusief telefoonnummer.
Postadres:
Bezoekadres:
Telefoonnummer:
Mailadres en telefoonnummer contactpersoon (mobiel en vast)
Mailadres:
Contactpersoon:
Telefoonnummer vast/mobiel contactpersoon:
IBAN-nummer Leverancier.
IBAN-nummer:
Ondertekend verzoek om toelating als Leverancier van PGB-gefinancierde zorg aan
inwoners van de gemeente Wijchen.
•
Dit verzoek (bijlage 1 van dit Toelatingskader) dient door elke Leverancier ingevuld en

Actie

Overzicht van de door Leverancier te leveren zorg
Een voorbeeld van het door Leverancier te hanteren Ondersteuningsplan
1 relevante referentieopdracht uitgevoerd in de laatste 3 jaren.
•
Bij een onvoldoende referentie kan een hoofdaannemer een schriftelijke verklaring

Bijvoegen
Bijvoegen
Bijvoegen

Jaarstukken of andere bewijsstukken waaruit voldoende financieel economische
draagkracht van de Leverancier blijkt.
De Leverancier voldoet aan de beroepsbekwaamheidseisen, als bedoeld in het
Toelatingskader voor Leveranciers van PGB-gefinancierde Zorg en legt daartoe de
navolgende bescheiden over:
•
een bewijs als geregistreerd professional jeugd (SKJ) of certificering Wmo;
•
een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
•
een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), niet ouder dan drie maanden;
•
kopieën van relevantie diploma’s en, voor zover dit voor de aard van de dienstverlening
vereist is, de BIG-registratie;
•
(in- en aan te vullen door de toelating vragende Leverancier)

Bijvoegen

Verklaring

Paraaf

Invullen
Invullen
Invullen
Invullen
Invullen
Invullen
Invullen
Invullen
Bijvoegen

ondertekend te worden meegezonden.

6.
7.
8.

afgeven waarmee hij instaat voor de uitvoering van de opdracht door een
onderaannemer.

9.
10.

Nr.

Bijvoegen
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1.

2.
3.
4.
5.

De Leverancier voldoet en geeft uitvoering aan de Wmo 2015 en/of Jeugdwet en andere
geldende wet- en regelgeving, richtlijnen en verdragen en levert diensten of producten als
Algemene dan wel Maatwerkvoorziening.
De Leverancier is bekend met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en het Lid of de
Leverancier die zorg verleent voldoet aan de daarin gestelde voorwaarden en eisen.
De Leverancier voldoet en blijft voldoen aan de Kwaliteitseisen als opgenomen in artikel 3
van het Reglement van Toelating.
Het Lid of de Leverancier vraagt geen afnamegarantie.
Het Lid of de Leverancier stelt zich conform artikel 4.4. van het reglement van Toelating in
voorkomende gevallen aansprakelijk voor de werkzaamheden die door een of meerdere
Onderaannemers namens het Lid of de Leverancier worden uitgevoerd en vrijwaart de
gemeente voor iedere aansprakelijkheid inzake de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet
Arbeid Vreemdelingen en/of andere wetten en regelingen.
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