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Derdenbeding zorgovereenkomsten vanaf april 2022 verplicht 

Het derdenbeding is sinds februari 2017 opgenomen in de zorgovereenkomst die iemand bij SVB krijgt 
voorgesteld om te gebruiken. Zorgovereenkomsten die zelf zijn opgesteld, hebben vaak zo’n 
derdenbeding niet. Dat moet worden aangepast.  

Dit derdenbeding beschermt de budgethouder bij oneigenlijk gebruik van het budget door de 
zorgverlener, dit staat beschreven in de zorgovereenkomst.  

De SVB heeft laten weten dat zorgovereenkomsten die op 1 april 2022 niet overeenkomen met de 
modelzorgovereenkomst, of waarbij het derdenbeding ontbreekt, zij de goedkeuring intrekken en de 
zorgverlener niet meer wordt uitbetaald. Budgethouders en vertegenwoordigers worden hierover 
geïnformeerd door de SVB.  

(Bron: VNG) 

Professionalisering: ben je bewust van deze afspraak zodat je vragen van burgers kunt beantwoorden.  

Meer informatie over het derdenbeding vind je op de website van SVB. 

 

Agressie ambtenaren 

Helaas komt agressie voor in alle sectoren van mensenwerk. Omdat 
steeds meer ambtenaren te maken krijgen met agressie in hun werk is 
er een website opgetuigd met informatie, tips op verschillende 
organisatieonderdelen en verhalen over verschillende situaties.  

Je vindt de website via www.veiligepubliekedienstverlening.nl 

Professionalisering: Heb je weleens te maken gehad met agressie tijdens je werk? En hoe ben je hier 
toen mee omgegaan?  

Weet dat YER een training verzorgt om te leren omgaan met conflicten. Klik hier om je in te schrijven 
of meer informatie te lezen over deze training. 

Zorgplicht voor veteranen 

Je hebt vast wel eens een vraag in behandeling gehad van een burger wie klachten heeft 
overgehouden aan zijn of haar diensttijd. Natuurlijk is de Wmo verantwoordelijk voor hulpvragen over 
zelfredzaamheid en participatie van elke burger maar er is ook een bijzondere zorgplicht voor 
veteranen vanuit de Veteranenwet.  

Het is belangrijk voor consulenten om te weten wat deze bijzondere zorgplicht inhoudt en wat dit 
betekent voor de burger én voor jouw taak in de vraag. Het Nederlands Veteraneninstituut heeft een 
informatieve folder gemaakt voor veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties. Daarnaast is het 
Veteranenloket bereikbaar voor vragen op het gebied van zorg en ondersteuning (die verband 
houden met militaire inzet/ uitzending).  

Lees de folder via deze link. 

  

https://vng.nl/nieuws/svb-geen-zorgovereenkomst-zonder-derdenbeding
https://gemeenten.svb.nl/nl/nieuws/zorgovereenkomst-zonder-derdenbeding
http://www.veiligepubliekedienstverlening.nl/
https://www.yer.nl/10493190/Training-Conflicthantering.html
https://vng.nl/sites/default/files/2021-05/folder-zorg-en-ondersteuning-veteranen.pdf
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Iedereen doet mee, ook met een LVB 

Interessant stuk met inspirerende teksten en verhalen over het leven met – en de zorg voor mensen 
met LVB problematiek. (Bron: VNG) 

Je vindt de publicatie hier. 

Professionalisering: naast je ‘standaard’ taken als Wmo 
consulent is het belangrijk om gerichte aandacht te besteden 
aan doelgroepen en haar trends. Laat je inspireren! Kijk ook eens 
bij de training Als je begrijpt wat ik bedoel…LVB. 

 

Verbeteragenda hulpmiddelen (update) 

In de vorige nieuwsbrief informeerden we al over de verbeteragenda van hulpmiddelen in de Wmo. In 
dit verbeterprogramma is een format beschikbaar om gemeenten te helpen de dienstverlening 
omtrent hulpmiddelen te verbeteren. Dit naar aanleiding van klachten van burgers over wachttijden, 
levertijden, kwaliteit van reparatie en vervanging van hulpmiddelen.  

Er zijn op verzoek van gemeenten aanpassingen gedaan in dit format: 

- Diagnose wordt niet meer uitgevraagd (in strijd met AVG). 
- Er is een zin toegevoegd die het format onlosmakelijk verbindt met het convenant. 
- Er zijn hier en daar tekstuele wijzigingen doorgevoerd die benadrukken dat het om een 

functioneel advies gaat, en niet om het bepalen van specifieke producteigenschappen die 
geen functionele grondslag hebben (zoals kleur en de 'wensen rondom het uiterlijk van het 
hulpmiddel'). Wensen kunnen namelijk in de laatste pagina worden vermeld, aangezien dit 
niet behoort tot de professionele vaststelling van de zorgprofessional. 

Je vindt het aangevulde format hier. 

 

De sociale basis, hoe versterk je dat? 

Sinds 2015 wordt er gestreefd naar een participatiesamenleving. Een 
begrip als ‘de sociale basis’ is daarin veelvoorkomend. Maar hoe 
versterk je zo’n sociale basis? En wat zijn belangrijke thema’s om 
aandacht aan te besteden?  

Sociaalweb Magazines heeft een online magazine gepubliceerd waarin 
verschillende onderwerpen worden belicht. 

Quote uit het magazine: “In ons welvarende land kunnen inwoners in 
hun eigen bestaan voorzien en zijn ze in staat om zichzelf te ontplooien. 

Deze breed gedeelde ambitie zet het investeren in een sterke sociale basis hoog op de agenda. De 
coronacrisis heeft afgelopen jaar des te meer laten zien hoe belangrijk sterke buurten en wijken zijn. 
Inwoners voelen zich gesteund als er ruimte is voor ontmoeting en voorzieningen makkelijk 
toegankelijk zijn. Essentieel voor een veerkrachtige samenleving.” (Bron: www.sociaalweb.nl) 

Je vindt een link naar het artikel hier. 

https://vng.nl/publicaties/iedereen-doet-mee-ook-met-een-lvb
https://vng.nl/sites/default/files/2021-06/iedereen-doet-mee-ook-met-een-lvb.pdf
https://www.yer.nl/6900373/Training-Als-je-begrijpt-wat-ik-bedoel.html
https://vng.nl/sites/default/files/2021-07/def_-_format_functioneel_advies_2.0_14_juli_2021.pdf
https://www.sociaalweb.nl/
http://magazines.sociaalweb.nl/versterking-van-de-sociale-basis?_ga=2.24183228.720441512.1621944272-1529209477.1621944272#!/versterking-van-de-sociale-basis
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Jurisprudentie 

Geen hoger tarief voor professionele moeder 

De Centrale Raad van Beroep heeft een hoger beroep ongegrond verklaart waarbij belanghebbende 
het niet eens was met de beslissing van het college om voor individuele begeleiding, middels een 
uitgevoerd door moeder, toe te kennen met een tarief voor sociaal netwerk. Moeder is namelijk 
professioneel en wenst daarmee ook het bijhorende tarief te ontvangen.  

Voor dit oordeel is er gekeken naar de beschrijving van de verschillen tussen tarieven in de 
verordening van de betreffende gemeente. De Wmo stelt dat in een verordening kan worden 
opgenomen onder welke voorwaarden betreffende het tarief, de persoon aan wie een 
persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de mogelijkheid heeft om diensten, hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en andere maatregelen te betrekken van een persoon die behoort tot het 
sociale netwerk. In de verordening van deze gemeente staat beschreven dat het tarief voor 
ondersteuning uit het sociale netwerk wordt gebaseerd op het wettelijk minimumloon. Het college 
heef moeder weliswaar aangemerkt als professional, maar in de vaststelling van het tarief is er geen 
onjuiste beslissing genomen door moeder een tarief voor ondersteuning uit het sociaal netwerk toe 
te kennen.  

Tevens is de geëiste schadevergoeding door de Centrale Raad van Beroep afgewezen.  

ECLI:NL:CRVB:2021:1999 

 

Geen hulphond via de Wmo 

Bij het besluit in januari 2019 voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb ten behoeve van 
de kosten van een opleiding voor haar hond tot hulphond, is de eiseres in bezwaar gegaan. Deze is 
ongegrond verklaard. In juli heeft het onderzoek plaatsgevonden van het hoger beroep.  

De eiseres  geeft in het onderzoek aan dat er geen zorgvuldig onderzoek is gedaan volgens het 
stappenplan van de CRvB. Daar is de rechter het mee oneens. Er zou voldoende onderzoek gedaan 
zijn naar de belemmeringen van mevrouw. Het onafhankelijk medisch advies geeft hierin voldoende 
conclusies. De rechtbank zegt verder dat de gemeente voldoende duidelijk heeft gemotiveerd wat het 
doel van de hond wel en niet is. Uit de informatie tijdens het onderzoek komt namelijk naar voren dat 
de rol van de hond voor het merendeel therapeutisch is, daar het verminderen van angsten een 
behandeldoel is. De hond kan geen coachende rol aannemen, waardoor gesteld kan worden dat er 
geen lerend aspect zit in de rol van de hond. Ook wordt er onvoldoende duidelijk uit informatie van 
behandelaren, dat deze hulphond het meest passend is voor het bevorderen van de zelfredzaamheid 
en participatie.  

Uiteindelijk wordt het verweer ongegrond verklaard, omdat beoordeeld wordt dat het onderzoek 
voldoende zorgvuldig is uitgevoerd.  

ECLI:NL:RBMNE:2020:4353 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2021:1999&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:4353&showbutton=true&keyword=2020%3a4353
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Professionalisering: de hulphond is een veelbesproken onderwerp in de Wmo. Rechtbanken denken 
verschillend over de rol van de hulphond in zelfredzaamheid en participatie. Een zorgvuldig onderzoek 
waarbij de stappen uit het stappenplan van de CRvB (bron: www.sociaalweb.nl) cruciaal zijn.  

Een sluitende richtinggevende uitspraak van de CRvB is er nog niet. Tot die tijd lopen we het risico dat 
verschillende zaken, verschillend beoordeeld worden.  

 

Hulpmiddelen op vakantie 

Een interessante uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in een verweer over de aanvraag voor 
een financiële tegemoetkoming voor noodzakelijke hulpmiddelen op vakantie.  

In eerste instantie wijst het college de aanvraag af, omdat de verantwoordelijkheid van de Wmo ligt in 
de directe leefomgeving van de burger en niet daarbuiten. De rechtbank is het hiermee oneens. Maar 
wat in deze uitspraak nog meer ter tafel komt, is een aangeleverd argument van de eiser: artikel 30, 
vijfde lid van het VN-verdrag over personen met een handicap. Dit artikel zegt dat mensen met een 
handicap in staat gesteld moeten worden in gelijkheid met anderen deel te kunnen nemen aan 
recreatie. Deze beroepsgrond slaagt.  

In dit verweer worden er vragen gesteld over meerdere voorzieningen. Waar verschillend mee 
omgegaan wordt. Een douchestoel hoeft namelijk niet twee keer verstrekt te worden, deze kan 
meneer van thuis meenemen. Maar de tillift, waarvoor het argument van het VN-verdrag wordt 
gebruikt, is onroerend en kan dus niet meegenomen worden.  

ECLI:NL:RBGEL:2021:2449 

Professionalisering: kijk jij wel eens verder dan de Wmo zelf? Heb je bijvoorbeeld wel eens onderzocht 
wat dit VN-verdrag voor gehandicapten inhoudt?  

Als je het verdrag wilt lezen. Vind je deze hier. 

https://www.sociaalweb.nl/jurisprudentie/het-wmo-stappenplan-bij-een-melding-van-behoefte-aan-maatschappelijke-ondersteuning
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:2449&showbutton=true&keyword=2021%3a2449
https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2
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