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Extra voorwaarden voor de VIV bij gebruik landelijk protocol: 
  
Uitgangspunten en te volgen procedures voor registratie en verantwoording VIV 
Hieronder is de verantwoordingsprocedure voor de instellingen uitgewerkt. Hierbij worden 
tevens de uitgangspunten voor registratie en verantwoording benoemd.  
  
         De vrij inzetbare zorg in de gemeente Zoetermeer start als de cliënt voldoet aan de criteria 

zoals deze zijn vastgelegd in de deelovereenkomst vrij inzetbare voorzieningen.  
         Als een inwoner zich ingeval vrij inzetbare zorg meldt bij de dienstverlener en de 

dienstverlener gaat tot levering over, dan meldt de Dienstverlener dit bij de gemeente 
(bijlage 2 eisen aan de vrij inzetbare voorziening, art 2.4  en 4.5).  
Voor de VIV melding bij de gemeente werd tot en met 15 juli 2018 gebruik gemaakt van 
twee formulieren: bij de recreatieve dagbesteding (met zo nodig vervoer) geldt het formulier  
“verzamelstaat Wmo VIV-recreatieve dagbesteding” en voor de kortdurende individuele 
begeleiding, zorgcoördinatie en waakvlamcontact geldt het  “meldingsformulier kortdurende 
begeleiding zorg-waakvlamcontact”.  
Per 16 juli 2018 wordt voor de VIV melding bij de gemeente gebruik gemaakt van het 
iWmo315 (=Verzoek Om Toewijzing) via het iWmo berichtenverkeer.  

         De instelling int ingeval van een vrij inzetbare voorziening bij recreatieve dagbesteding in 
overeenstemming met artikel 3.2.2 van bijlage 2 van de deelovereenkomst vrij inzetbare 
voorziening een eigen bijdrage van  € 2,50 per dag, behalve wanneer een inwoner een 
inkomen heeft lager dan 120% van het sociaal minimum. Deze financiële vergoeding komt 
ten gunste van de gemeente.  

  
Nadere toelichting op werkzaamheden van de accountant ten aanzien van de 
rechtmatigheidsaspecten VIV 
  
Bij vrij inzetbare voorzieningen: geen stapeling met maatwerkvoorziening  
Stapeling van Maatwerkvoorzieningen en Vrij inzetbare voorzieningen is, met uitzondering van 
de in art 3.1.9 opgenomen combinaties, niet toegestaan. De accountant stelt aan de hand van het 
zorgplan en/of facturering vast dat er met uitzondering van de onderstaande combinaties geen 
stapeling heeft plaatsgevonden: 

  
Toelichting Stapeling Maatwerkvoorziening en Vrij inzetbare voorziening.  
Alleen de volgende combinaties zijn toegestaan: 
         individuele begeleiding als maatwerkvoorziening met dagbesteding (en eventueel vervoer) 

         individuele begeleiding als maatwerkvoorziening met zorgcoördinatie 

         kortdurend verblijf met individuele begeleiding als maatwerkvoorziening of dagbesteding (en 
eventueel vervoer) 

  
Bij vrij inzetbare voorzieningen: overige eisen  
In bijlage 2 van de deelovereenkomst vrij inzetbare voorzieningen zijn bij kortdurende 
individuele begeleiding, zorgcoördinatie en waakvlamcontact voorwaarden opgenomen. De 
accountant toetst uitsluitend in de volgende gevallen of aan de hieronder vermelde eisen is 
voldaan:  

  
         Zorgcoördinatie ( artikel 3.4 van bijlage 2 van de deelovereenkomst vrij inzetbare zorg):  

o   Koppeling Besluit Maatwerkvoorziening begeleiding. De accountant stelt vast dat 
zorgcoördinatie is gekoppeld aan een Besluit Maatwerkvoorziening Begeleiding 

         Waakvlamcontact: ( artikel 3.5 van bijlage 2 van de deelovereenkomst vrij inzetbare zorg):  
o   Aansluiting Besluit Maatwerkvoorziening begeleiding. De accountant stelt vast dat 

waakvlamcontact aansluit op de beëindiging van een Besluit Maatwerkvoorziening 
Begeleiding  


