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lnleiding
Voor u ligt het Jaarverslag 2019 van de LEVgroep over dienstverlening, die zij sinds l januari 20L5
uitvoert in het kader van de nieuwe Jeugdwet.
De LEVgroep is één van de jeugdhulpaanbieders die in de Peelregio en delen van de Dommelvallei deze
dienst verzorgt.

Voor de op schrift gestelde uitgangspunten voor het beleid, waaronder begrepen de algemene criteria,
welke bij de verlening van jeugdhulp onderscheidenlijk de uitvoering van de taken worden gehanteerd,
verwijzen wij naar bijgevoegde documenten.

Voor de notulen van de vergaderingen van het bestuur, voor zover deze algemene beleidszaken
betreffen, verwijzen wij naar de inkoopwebsite

http://www.inkoopieugdenwmohelmondpeelgemeenten.nl/Zorgaanbieders/Síte-Root/Welkom-
aanbieders/Zorginkoop/Zorgínkoop-Bestuurliíke-aanbestedins/Fvsieke-overlegtafel-Jeugd hulp-(FOT)

https://zo rsaa nbiede rs.ei nd hoven. nll

Hieronder brengen wij verslag uit over de manier waarop wij jeugdigen en hun ouders bij ons
kwaliteitsbeleid hebben betrokken, over ons kwaliteitsmanagement, en de klachtafhandeling.

Een afschrift van dit verslag is vóór t juni2O2O, behalve aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn
en sport en aan de Minister van Veiligheid en Justitie, ook verstrekt aan de ingevolge artikel 9.2 met het
toezicht belaste ambtenaar, alsmede aan organisaties die in de regio de belangen van de jeugdigen,

ouders of pleegouders in algemene zin behartigen.

Jasper Ragetlie

Bestuurder
Jeanne Aerts
Regiomanager
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Jaarversl Je dhul 201,9

1. Cliëntenraad

De LEVgroep voert sinds 1 januari 20L5 hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders uit in het kader van
de nieuwe jeugdwet. Eind 2014 is in dat kader een Cliëntenraad geïnstalleerd, welke in 2019 bestaat uit
5 leden.

De Cliëntenraad zet zich in voor (aspirant) cliënten, hun ouders dan wel opvoeders, van de
hulpverleningstrajecten Jeugd en Gezin.

De Cliëntenraad geeft LEVgroep gevraagd en ongevraagd advies over dienstverlening en beleid waar
jeugdigen en hun ouders als cliënt mee te maken hebben of hebben gehad. De Cliëntenraad heeft zich
voor wat betreft taakstelling verbreedt tot ook alle andere maatschappelijke diensten díe LEVgroep
biedt.

ln 2019 is de raad vier maal bijeengekomen. ln deze bijeenkomsten is onder andere stilgestaan bij:

. klanttevredenheid

. subsidietoekenningen

. projecten

. LerenMetLEV

. de formulierenbrigade

' wijzigingen in gemeentelijk beleid
, buurtbemiddeling
. de nieuwe website
. de overname van Stichting Wbo in Best
. de externe audit
. Privacy (AVG)
. Jongerenwerk en de Maatschappelijke dienstplicht.

ln het bijzonder heeft de raad haar zorgen uitgesproken over de overname door de Peelgemeenten van
de gezinscoaches waardoor deze in ambtelijke dienst zijn gekomen. Ook maakt de raad zich zorgen over
het doorschieten van regie op de uitvoering van welzijnstaken door de gemeenten dan wel de
overname van de aansturing hiervan. ln de ogen van de raad correspondeert dit niet met de
onafhankelijke beroepsuítoefening die het sociaal werk vraagt en die een inwoner mag verwachten.

Ook is aandacht besteed aan de jaarverslaglegging, jaarrekening, de subsidieaanvragen bij de diverse
gemeenten, de begroting alsmede onze communicatie en kwaliteitscertificering.

De Cliëntenraad wordt elk jaar uitgenodigd voor de organisatiedag en brede koerssessie met de Raad

van Toezicht.

De verbinding tussen de Cliëntenraad en de organisatie wordt gelegd door onze directeur-bestuurder
die bij alle vergaderingen aanwezig is geweest. De Cliëntenraad wordt vanuit de LEVgroep ondersteund
door een secretaris.
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Jaarverslag Jeugd hulp 2019

2. Kwaliteitsmanagement

2.L Certificaten

2.1.1. ISO 9001:2015
LEVgroep was sinds maart 20L4 gecertificeerd voor de norm NEN-EN-ISO 9001:2008. Jaarlijks werd de
organisatie beoordeeld door Veritas.

ln 2O77 maakten wij een succesvolle overstap naar de norm 9001:2015. Dit certificaat werd in 2019
weer voor een jaar verlengd. Wij maken sinds 2019 gebruik van certificeerder DNV-GL. Deze wijziging
werd doorgevoerd i.v.m. het KwaliteitslabelSterk Sociaal Werk.

2.1.2, Certificaat Sterk Sociaal Werk
Wij behaalden in 2019 dit Kwaliteitslabelvan onze brancheorganisatie, SociaalWerk Nederland. Het
label, dat twee jaar geldig is, heeft voor onze organisatie met name meerwaarde vanwege de focus op
het (aantoonbare) vakmanschap van ons personeel.

2.2 Interne audits
jaarlijks worden interne audits afgenomen onder medewerkers van alle geledingen van de organisatie.
Het betreft zowel het primaire proces als ondersteunende processen van de gehele organisatie.

ln oktober en november 2018 vonden de interne audits plaats. Deze audits werden uitgevoerd door een
team van 10 auditoren. Het betreft hier personeelsleden die hiervoor zijn opgeleid. De auditoren
mogen alleen audits afnemen buiten hun eigen afdeling/werksoort. Zowel auditees als de auditoren
waren enthousiast over de gesprekken, die behalve bevindingen ook positieve ervaringen opleverden
en waardering over en weer.

Er werden 18 audits gehouden. Hiervan vonden er 4 plaats in het primaire proces; daarnaast vonden 4
audits plaats in de ondersteunende diensten/processen. Deze audits betroffen het management,
kwaliteitszorg, ondersteuners van Leren met LEV en ondersteuners van het management. ln de audits
was dit jaar expliciete aandacht voor de ontwikkeling van het individuele vakmanschap, voor de inzet
van vrijwilligers en voor de invloed van ontwikkelingen in het sociaal domein.

ln het Management Team, bestaande uit managers en bestuurder van de LEVgroep zijn de resultaten
van de audits besproken en waar nodig zijn acties uitgezet.

De audits hebben geleid tot diverse verbetermaatregelen, zowel op individueel als op
organisatieniveau. Ook tekenden zich tijdens de audits bepaalde vraagstukken op organisatieniveau al
waarmee het management en anderen aan de slag zijn gegaan.
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2.3 Klanttevredenheidsonderzoek
Elk jaar houden wij gericht klanttevredenheidsonderzoek. We onderzoeken de tevredenheid van
cliënten en ook die van onze 'interne klanten', onze vrijwilligers, stagiaires of personeelsleden. De

keuze, welke groepen in een jaar zullen worden benaderd voor tevredenheidsmeting, wordt jaarlijks
door het Managementteam gemaakt.

Voor de analyse van de resultaten en het formuleren van conclusies en aanbevelingen wordt per
klanttevredenheidsonderzoek een tijdelijke werkgroep in het leven geroepen. De werkgroep bestaat uit
een lid van het Management Team (MT), een of meer medewerkers die de dienst uitvoeren, een lid van
de Cliëntenraad of vrijwilligersraad, afhankelijk van het onderwerp en een lid van de staf Kwaliteit
&Ontwikkeling. Het MT besluit welke aanbevelingen worden overgenomen en communiceert hierover
in de organisatie. Het MT is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen.

De onderzoeken worden uitgevoerd door de afdeling Kwaliteit en Ontwikkeling conform ISO 2859: De

respondenten worden blind geselecteerd. Het aantal respondenten dat wordt benaderd is conform de
norm, waarmee een betrouwbaar resultaat mag worden verwacht.

De respondenten worden telefonisch geënquêteerd aan de hand van een gestandaardiseerde
vragenlijst. De vragenlijst wordt in samenwerking met betrokken uitvoerend medewerkers en een lid
van het MT opgesteld.

ln 2018 werd gestart met een tevredenheidsonderzoek onder onze vrijwilligers. De vrijwilligersraad was
hier intensief bij betrokken. Het onderzoek werd in 2019 afgerond. De resultaten waren positief.

Een werkgroep heeft zich gebogen over de resultaten, en aanbevelingen voor het MT geformuleerd. Het
MT heeft deze aanbevelingen overgenomen en e.e.a. heeft geleid tot het opstellen van een Plan van
Aanpak. Dit Plan van aanpak is in de loop van 2019 en 2020 uitgevoerd. Over de resultaten is
gecommuniceerd met alle medewerkers.

Naast hierboven beschreven onderzoeken wordt bij afsluiting van individuele trajecten door de
betreffende hulp-of dienstverlener aan de cliënten gevraagd welke resultaten er zijn bereikt.

Bij groepsbijeenkomsten worden schriftelijke evaluaties gehouden. De resultaten worden centraal
geregistreerd en geanalyseerd, waarna eventuele verbetermaatregelen volgen.
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Jaarversla Jeugdhulp 2019

3. Afhandeling klachten en meldingen over de kwaliteit van de verleende hulp

De klachtafhandeling in het kader van de jeugdwet is sinds juli 2015 uitbesteed aan het OCKJ

(Onafhankelijke Commissie Klocht en Bezwaar Jeugdhulp Noord-Brabont/. Het (Post)adres van OCKJ-

Brabant is: lrenestraat 51 4811 SB Breda. Tel. 06-53 39 2575; e-mail: n.havermans@ocki-brabant.nl. De

afspraken zijnin2OLT hernieuwd en ook in 20L8 zijn deze van kracht.

Het OCKJ is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen die zich binnen het werkveld van de
Jeugdhulp beschikbaar stellen aan Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen, voor de
behandeling van ingediende klachten en bezwaren. Voor de klachtenregeling, zie bijlage 4.

De klachtenregeling wordt als volgt onder de aandacht gebracht van betrokken jeugdigen, ouders en
pleegouders: De klachtenregeling wordt beknopt beschreven op onze website. Cliënten die een uiting
van ongenoegen doen, of die aangeven, een klacht te willen indienen, ontvangen een folder met daarin
nadere informatie (zie bijlage 6). Voor het op verzoek verstrekken van een afschrift kan een tarief in
rekening worden gebracht, ten hoogste gelijk aan de kostprijs, tenzij ten aanzien van de
jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing is.

Er zijn in 2019 geen klachten binnengekomen over dienstverlening in het kader van de jeugdwet
(trajecten Jeugd en Gezinswerkers). We hebben dan ook geen gebruik van de diensten van het OCKJ

hoeven maken.

Voor alle overige diensten maken wij indien nodig gebruik van de externe klachtencommissie van
Lumens, zie bijlage 5.

4. Openbaarmaking verslag

LEVgroep maakt binnen tien dagen na vaststelling van dit verslag, doch uiterlijk voor l juni 2020 het
voorliggende jaarverslag openbaar.

De openbaarmaking geschiedt op de website van LEVgroep. Op hun verzoek wordt aan de jeugdigen en
ouders een afschrift verstrekt.
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Bijlage

Bijlage 1.1
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Voor het invuÍlen dicrrt hct UËA te ziin
gcopend met Acrohlt Rcilrler.
lnvullen van clit PDF formulicÍ mct gebruik van ccn
andeí píogramma dan Acrobat RêadeÍ kan leiden tot
oQjuistc weêrgave van d0 ingevuldo oegcvens na hel
digilaal vcÍsturcn van hct dorumcnt. waaídoor de in-

houd van het UtA ecn andcÍe kan woÍden dan bedoeid.
Ministerie van Economische Zakcn

Unifornr Europees
Aan bested i ngsdocu ment

Verwljzing naar de reíevante aankondigíng} die bekend is gemaakt in
hêi Publicatieblad van de Iuropese Unie:

Nunrmer aankondiging in PB tU S {ál,een indien u beschikt ove. dil nummsr):

Vermeld, wanneer bekendmaking van êen aankondiging in het
Publicatieblad van de Iuropose Unie niet is veÍeist, andere gegêvêns op
basÍs waarvan ondubbelzinnig kan worcJen vastgesteld om welkc
aanbestedingsprocedure het gaat {bijvoorbeeld verwuzing naar êen
bekendmaking op nationaal niveau):

De?e aanbestêding betreft:

Q Een procedure boven de van toepassing zijnde luropese

^ aanbestodlngsdrcnrlrel
L) Een procodure orxJcr de van toepassitrg li1'nde Europese

aanbostndrnosdrcmoel
O Een proceduie van eerr speciale-sectorbedrUf

Degl I Gug.u.ns over de aanbestedingsprocedure en de aanbestedende dienst of
aanbestedende entiteit (inclusief speciale-sectorbedrijven)

Deaanborlo&ndodi0nrt ol0nlltott lrui5l aEn wa( van lo0passÍng i: opdcrcpagino dn ir ds0l lll.
/lrle ovêrigc gdOêw$ ifi allo d0l0n uan hcl UEÁ nroot.rn door de ondsnre'llor n{,rd0n ÍU*Wld.

lderrtiteit vau dc aairhestedcr? Naam:

gemeente Eindhoven

Orn weÍkn ranbestcdi'1q
gaat hot?

Ïitel of beknopte beschrjjving van de aanbestedin93:

Basisovereenkomst Sociaal Domein 2016
Deelovereenkonrst Ondersteuning Maatschappelijke deelnanre en werk
Deelovereenkomst Ondersteunen Wonen
Deelovereenkomst Ondersteuning Zelfstandig Leven

Referentienumrner van het dossier bij de aanbestedênde díênst of êanbestedende entiteit (indien van foepassingJa;

Sociaal Domein 2016

I Voor a?nbesisdende dicnston: oíwel cer vooÍoênkordlglng die .ls ofroep lot $cdedirgiog wordt gebrulkt oÍ eer I aonkondirkllt van een opdracht, Votr
aanbcslcdende 0ntitciton: een periodi€ke indrcatlev€ aankorrdiglng dis als oproep totnedcdlntingwordtgcbÍuikt, een aankondl0lnlJvon act opdra{ht ofeen

aankondiginU lnaake hellestaanvan een erkeínringsÍe!Jeling.

t Uit deel l, purt 1.1, van de be(reff€nde àankondiging over le ncmen gcgevens. Vermeld jn geval van gcramêrlijke aanbesteding dc r hmcn van alle bclíokk0r

aantrcstedeÍ5,

I Zie do punton 11.1.'! en I 1.1 ,3 van de bêlreííendc asnkondigilg,

4 Zlepuntenll.l.l vardcbetreÍfcndcsiltkoldlgÍr!,

vs\i : j llti 1í!1 ?
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Unifofm EUfopeeS AanbestedingSdoCUment Mínist.cíie van i:{3nnrrri-scrre Takerr

Degl ll Gegevens met betrekking tot de ondernemer

Deel ll A Gegevens over de ondernemer

,dou{iíicatií: Naam:

Slla\.1:- L-LU4r
V enneld indien er geen BIW-nurnmer of

KvK-nsmmer vantoepassing is, een

ander n ation aal identifi6atienumrner,

indien verer5t en toepasselr'k,

Aílclrr.} wanrreer dr aanbestedlng
voorbehouden isG

BTW-nummor of KvK-numnrer:

I i4s1 -s-6611
Postadres:

?:.rU* \ r 16 5) <t o n/'/tl-7 It lr,v,. o'rc-l

Jeleíoonnummer:

I oq:\z
lnternet. adres:

Luu. "J - Leu

O rr-o'J o_1 , ', fc, g LLvX

í-<H

E-mail:

s "*L

Contaclpersoon oí -personen:

Algomcne infonnatie ls de ondernemer een micro-, kÍeine of rniddelgrote ondernemings?

Si, Onrt

cL r- ?*trzttl" Á1, S . ?o s^eka ?s1

l. ; i..' : : t: t,, 
". 

t!, I :' t,t',i:tt t

ls de ondernemer een sociale werkplaais cf een "sociale onderneming"T of zorgt de ondernêming voor de uitvoering van de
overeenkomst in het kader van progÍamma's vooí beschermde arbeid?

O;u 0 nee

Zoja, wat is het corresporrderende percentage gehandicapte of kansatme werknemers?

Vermeld, indien vereist, de categorie of categorieên gehandicapte of kansarme werknemers waartoe de betrokken
werknemers behoren.

O ia Otuur $,rietvíft to(,passirq

loeprssing. en vul ia rlk geval deei lll in

5 t! de ?in van de aarbevelilg van de Cornmisia van 6 mei 2003 betrrÍísnde de deanitle van mlc.o-, kloine c.1 m iddel0Ío(e otrdornetn kr0cn {pg I I 24 van

cn mct ccnjáo.omzct cn/ofiaarlUks bnlanstolàal vnn nict mecÍ d!n 2 miljocn cuÍo. Klcinc oqderoomingcn; ccn onderilcming mcl nriodcr dan S0wcrkncmcrs cn

,ninder dan 250 poÍsonen worknelieís on eenjaaÍomzet van nieL rneer dan 50 miUoen euío enloí cen_Jaatlljks balanstolaal van niei nreet dan 43 miljocn euto.

6 Zie punt lll.1,$ vrn de aankondiging v$ de opdracht

7 Drl wil zctgcn dat hct hooíddoel van dc ondcrncming bcrlaat in dc maltrchappcl!.ikc cn profcsionclc intcg.atic vàn gêhandjcaptc ofkansáímo pcrsoncn,

:lerrjÍ:1 ! lxri;l(.,1 ?



3van 14

Uniform Europees Aanbestedingsdocument MirislèÍíe van Econr:rnische Taken

Àl I l.ËN wanneei dit ín

de belrokken itankordiging of
êaltrosteding.if lJkken wof dt gevÍragd.

b) Vermcld indieri het insehrijyinqs- ol'ceítiíj.:eÍlngscertificàat. elektr.onisch llest:hikbaar je:

lnlêrn0t arjres:

Aígevêníje enlilêlt:

Precisze refer entientrnrnrets van rlc str.rkkon:

c) Vernrelcl de refcrenties vraarop de fuigistaátic oi'ccrlificorinq is gebêsèër.l en. ind;L,n vsn Locp0sJiilg,

de classlficatie op de officiële lijstO:

cl) Heoft cle registrati{) oí cortifïceíing l,etÍekkirlg op alle vocrrg0srhreven selectiocriteria?

Oio Onee

lo ntr: uuí lror.lt,rutrril 
'tí 

ruitr gr:hlrg fiír! Urlv.jl r!,J,tttlli líx:llJ {dil dctt ílt tr!

el Kan de ondernefileí een certificaat gverleggÊn írrrake cle betaling van socialezekerheidsbidrage[ en belagtir']Oen oF
gégever rs verstrekken met behulp waarvan de aanljesleder lde ÍJienst of áanbeslsdenrlé entitêit eer itc{ 0elijk cêrtificaaL
[echtstreêks kàn Verkrijgan door irr een lidttaat een SritiÍi toe{Jankeliike nallonalo ddtabank ln l aadplegon?

Oiu Q rree

Veflne,d indien het inÍrchrivlílgr- {)fcertificeringscertificà:}t ekrktÍonisch beschikbaar is:

lnlernel adrês:

Aígev$nde eiltitcit:

Precieze referontierrummers var: de slukken:

Wiiue van deelneming Neemt de ondernemersamen metanderen deel aan de aanbestedingsproceduree?

O;u .&nut

laJa,zorgeivou dat deowdgo bêtíoktenanerri' dftoridêíllJk UËI-íoínu[sr iníllancn.

Zojal
a) Venneld de rol van de ondernemer binnen de comblnatie Íeide., verantwoordêlUk voo. specifioke taken, enz,);

b) Vermeld de ldentitelt van de andere ondernêmers die gezamenl$k aan de aanbestedíngsprocedure deelnemenr

I Dorsfeí6ntls5 on Nla$lítcátlÊ zlJn, ln voorkomeÈd gêvsl, vermeld ophet certllicíit.
I Met name als deêl van esn comblnallc, ronsortlun,lolnt venture, ctz.

!cÍ$iê1 lJrtri20]l
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Uniform Europees Aanbestedingsdocument MinÍsr.erie van Fconornische Zaken

c) lndien van toepassing, de naam van de deslnemende combinatie:

Percelen Vermeld, indien van toepasslng, het perceei/de percelen waarop de ondernemer wil inschrjjven:

Deel ll B lnformatie over de vertegenwoordigers van de ondernemer

Vermeld, lndien van toepassing, naamlnamen en adres/adressen van de persoon/personen die gemachtigd is/zljn om de
ondernemer bU deze aanbestedingsprocedure te vertegenwoordigen:

Volledlge naam:Álleen nodig indien afgeweken

wordt van de veÍegenwoordigings-

bevoegdheíd zoals opgenomen in

let KvK Handelsregrster

A À ?'*l*" '?"..qoll;o

Geboortedatum: Geboorteplaats:

I oÀ -o1*\slf *9aL;n/,.-*
Functie/optrêdênd als:

b
Postadres:

1 ?o5}b*5 t.1t, Sl oo nG +k-\'*o..^.f
Telefoonnummer:

Volledige naam

I

E-mall:

I íql2 _ sgaJ35 t \.e .,^l*

G€boortedatum:

t"
Functle/optredend als:

I

Geboorteplaats:

t

Postadres;

Telefoonnummer: E-mailr

I

Verme,d zo nodig gedetailleerde informatie over de veategenwoord'ging {vorm, reikwldte, doeÍ, enzJ:

Man 750 lekerls >

v.rsie'l I Jriili 2tJl ?
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Uniform Europees Aanbestedingsdocument Minisrsrie van Econr:lische zaken

Deel ll C lnforrnatie over beroep op draagkracht van andere entiteiten

Doet de onderne.mer beroep op de dÍaagkracht van anders entíteiten om te voldoen aan de selectiecrlteria van deel lV
en de (eventuele) crltêria ên regels van onderstaande deel V?

Qt. --Elq"0r aagkracht kan betrêkking hebben op

írnanciële en sconomische draagkracht,

maar ookop blvoorbeeld technische

b ekw a a mheid, b e r oepsbev oe gdhei d of
het bezit vrn cedifícaten.

Max 1500 tekens >

Veímeld de lnformatie díe wordt
gevraagd in de aldelingen A en B van

dit deel en deel lll voor elkvan de

(categorieën v an) betrokken onderaan-
nemers indien de aanbestodende dÍenst

oi aanbestedende entiteit explhiet

om dezeinformatíe waagt naast de

ínformatle ln dit deel.

ar -,fu:.

Deel ll D lnformatie betreffende onderaannemers op wier draagkracht de ondernemer
geen beroeP doet

(GBdoelto datal[+n nr00t w0rdén,flgowltJyítn te$ &t arrnbo$lodcndo{li0nrl ofsanlxsloírendÊentitéítêÍplkÍ0r ont d0r0

gcgowtwaagtJ

loJa, ve,rslret voor elk vár d0lr0tÍ0kí(0n cntiteltírnlrtr íÍroruIcrlí& U[Á'ÍormulipÍnrd d0,nííilmalro dio wóÍdt gevÍaóUd in dÉ

afdolingen A eq B uon dit deel en deel lll. Oit íomirllor nrooÍ d00r d0 bcÍÍokken enlltoÍtofl naar bcfioron lvordeil iír00!ukt er 0ndorlsioÍrd.

Er el)apge;welrndat hat daar{Joot gart 0m nisí.rsihbrÍseks loa dsondeíní,rning yan deondememerltÊhote4dÊ lffhnii:, oítedinls{hs

t4lhníí{hb írÍganên dle de andarnenw ter àa$crilkiin$rullêr 5laan oín dc wBítraínhe{hfl ull l0 vo0í0n,

Vormel4 voor roverdlt rehvant ís uoordo rprtiliokodraagkr*rht wáBr0p d0onrtemane.steunl. too.slr( ván ds lrrtrokk0n 0ltlit{tibn.tj'
rflÍormBtio.

Vermeld de speclfleke draagkracht waarop de ondernêmer steunt voor elk van de betrokken entitelten:

ls de ondernemer van plan een gedeeltê van de opdracht in onderaanneming aan derden te gêven?

Zoja, noem, voor zover bekend, de onderaannemers die worden voorgêsteld:

vot\lc 1 | J'!ri 2í)1 7
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Deel lll
Deel lllA

Gtonden in vetband met stt.af-

rcchteryke veroodelingen krachtens

naaianale bep alingen wa arbij de

tn anikel 57,|id1, van de richtlj,'n

vermelds gronden worden omgezet.

aanbestedende dienst,
aanbestedende entiteit

indien het een proce dure onder
de Suropese aanbestedingsd.smpel

of een pracedure van

een speciale-sectorb edr tJf bev ef t.

n Geerr

Íil 1 Deelneming aan een criminele orgênisatie
E 2Corruptie 

'
El 3 Fraude

El 4 ïerroristische misdr$ven ofstrafbare feiten
in verband mêt terroristische activiteiten

E 5 W'twassen v;urgcl<1 of frrrarrciering varr tcrrorisme
I!.l 6 Kinr,lnr;rrbr:i(l Ílr àn{lere vonnen van rnerrsr:nhandel

Uitsluitingsgronden

Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen

ÁÍli&al ii7. ,k.l l, van RkhtliluZ0l.l/2411:U v0Ín0ldt dg volg0nda uíl5lrritïl0sgtordeír
l. í]t:rtlflHnrilr, aafl errn rrirninolr rrrlarrrslllll0
?. {loruptieíl
3. frau&t?
4. f0rÍ.,nÍti!6hê nlísdrÍyè!r 0í Íti'rflrir[ í0Ít0n i[ v0ílnnd mí:l trrÍorís(|.Ícn[.rrtívitÊitenr]
$, lditwa*son van grtr! ftí íktatuirhltJ.vdrr tcrnrismr:r{
6. KinrJarnrlrurJ on urtdsrr yonrcn vón tnenronhandelli

Aan te kruisen door Bideze aanbestediagsprocedurezinde volgende uitsluitingsgronden van toepassing:

ls de ondernemer zelf 0f iemand die Jid is yan het bestuurs-, leidlnggevend sftoezichthoudend orgáan vên dê ondel'n€meÍ

of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- ofcontro,ebeyoegdheid heeft, om een van de hiervoor genoemde rederen
veroordeeld by onheroepelijk vonnis, we,k vonnis niet iateÍ dan v'yfJaar geleden isgewezen of dat expliciet e€n

uits,lilíngsperiode bevat die nog steeds ván toepassing is?

O;' &r"
Vorm€td, inílí0n de rclovanle 5tuÍ(t0Í eloktfoniÍ{h bei{hl&bi?ár dt}n:

lnternetadrês:

Afgevende entiteit:

Precieze referentienummêrs van de stukken:

ZoJa;
a) Vermeld datum vonnis, om welke van de punten 1 tot en mêt 6 het gêat en wat de grond{en} voor de veroordeling is/zjjn.

Datum

Grond(en):

10 lndezlnvanartlkel2vanKaderbêsluÍt2008/S,llIJBZvandeRaadvan24bkaobsÍ200lteÍbestrlJdlngvèngeorganiseeÍdecÍinrinnlltell

{PB ! 300 var 1'!.1 1.2008, b[. 42).

l1 lnde?lnvansrtik6lSvaodeOvereeokomstterbestrudlngvancoiluptlowaarbllamblsn?renvandèfurop9seGemeensrhappenofvandelldstalenvande

ÊrÍopese {Jnle !etrokken zln {PB C 1 g5 vdn 25.6.1 9$7, b'r. 'l 
} en srtlkel 2, lld 1, van Kaderbosluil 20031568/lBZ van 2zjull 2003 lnrake dG bestrïdlng v€n

goÍr!ptie ln ds pílvêsectoí {PB L 1 S2 var 31,7,2003, blz, 54}. Dezc ultslultlnge{rond omvat ook toÍuptis 1n de zin van de natiorale wetgevlng van de

aanbestedsnderllïlít tríIlx5tfilil(tír entl16lil oldo ondernemef,

{P8 C 316van 27.11.1995. bk.4B).

1 3 ln .le 7ln van .je artlkclen I en 3 van XadeÍb€sluit ?0021{ ]5/JBZ v?n d6 Raad vaí 1 3juni 2002 inzak€ teroÍlsmebestriidln0 (Pg L I 6{ van 22,6.2002, blz, 3).

De?€ !ítllulÈlngsgro[d omvat ook ultlokkhg var, medepllehtlgheld nan ofpogklg tot het plegen !an een straft]a€r lell als bedoèki ln 0rtlkel 4 van genqemd

kadeÍbosluit,
'14 ln de zln vsn artlkêl I van Rlchtlln 2005160/ÊG van het turopees Pórlement en de Raad van ?6 oktobcr 2005 tot voorkomkrgvan hel gebl!lkvan het finan6léle

stelsel voor hstwitwasen van qeld ên de financlcílngvan ter.orísme {Pg ! 309 v6tr 25,'l 1,2005, blu, 15),

1 5 !n de zln vnn aÍllkol 2 van Rlchlllh 201 1 /36/€U vsn lret [lropess Parlement ên de Raad va! 5 apÍli 201 1 lnz.kê de voorkomlng en besltldlng van mênsenhaildsl

en de be$heÍm íng van skchtoífeÍs daarv8n, €n ter vervangÍng van Ks.lerbeslult 2002/62gil82 van dê Raad {PA L 1 0l van I 5.4.201 I , bk, I }.

v0sio 1 l -hilri Zí,1 l

Punt{en)
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b) Geêf de identiteit van degene die is veroordeeld.

t_

c) Voor zover expllciet in het vonnis vastgesteld, duur van de uitsluitingsperiode:

En de betrokken punt(en):

Vermeld, lndien de relevante stukken êlektronisch beschikbaar zljn:

lnternetadres:

Afgevende êntiteit:

Precieze referentienummêrs van de slukken:

Warrneer er spraks van veroordêlingen ls, heeft de ondernemer maatregelen genomen om aan te tonen dat hii ondanks do

toepassel!jke ultsluitlngsgrond betroutOuur,tt0 {"Self-Cleaning")?

nee

ZoJa. besctrrljf do Senolïren l1líiïtrugekxrr;

t'iae ]5() lck;:r;: :

Aan te kruisen door
aanbestedende dienst,
aanbos-tedende entiteit

indien het een proce dure onder
de Eur op ese a anbestedÍn gsdrenpe,

of een procedure van

een spectale-sectoÍbedrlf betreít.

Deel lll B Gronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale premies

BIJ deze aanbesledlngsprocedure ís de volgende uitsluitingsgrond van toepassingr

E Betallng van belastlngen of sociale premies

Heeft de ondernemer voldaan aan al ziJn verplichtingen met betrekking tot de betaling van belastlngen ofsociale premies,

zowel in het land waar hij is gevestlgd als in dê lidstaat van de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit lndien dit een

ander land ls dan hêt land vsn vestlglng?

Jugla;199r1 O n.t Socialo \,, nee

Zo nee, vermeld:
a) Betrokken land of lldstaat

l-_
b) 0m welk bedrag gaat het?

c) Hoe is vastgesteld dai dezê verplíchtingen niet zljn nagekomen:
L DooÍ middel van een rechterlijke of administratiêve beslissing:

lBetastingên Oju O nuu Socialê Ojr O n.e

16 overeeilkomitignationalebepalhgentsrsmz€ttingvanartlk€15?,ltd6,v|niichtlljn2A14l24/eU,

1 7 Met hachtnemlng van de a?td van de goplesgde stÍaíbar€ Íelten {eênmallg, herh6ald, rys(emátlsch} moot olt d€ msch.Uvlng bllken dat de gcnomeo

naa(regeleI adeqraat 2lJn,

vcísií1 1 | irrri ?Í.11 I
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- ls deze beslissing onherroepelUk en bindend?

llclastirrecn Oiu On." i|ggjgrep1e1!t1 
()ja O nee

- Vermeld de datum varl hel vonnis of de beslissing.

t

- ln geval van een vonnis: vermeld de duur van de uitsluiting voor zover die daarin expliciet is vastgesteld'

I
I

ll.tclaslirrgt:rr O;u O nno

2, Mct andere middelen? Verrneld:

d) ls de ondernemer z!jn verpljchtingen nagekomen door de verschr-rldigde belastingen of sociale píemics, mêt inbegrip
van lopende rente of boetes indien toepasselljk, te betalen of êen bindende regeling tot betaling daarvan aan te gaan?

Sr:cialt:írrturir:s O O nn.

Beschrjjí wljze nakoming of bindende rcgeling

Vermel4 indÍen de Íelevante saulden êlektronisci beschÍkbaarziJn:

lnteÍnetadres:

Afgevende entíteit:

PÍeciezo referentienummers van de stukken:

Deel lll C Gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten'8

Bi de?, aanbestcdingsprocedure z$n de volgende uitsluitingsgronden van toeparsing:Aan te kruisen door
aant eïtedende dienst,
aaíbcstedende entiteit

Deze gronden ztjn taeultatief

zow{Jl boven als andcr de Europese

aanbestedingsdrempei,

let op;
Door de onderneme. moeten alleen die

vragen warden beantwood waavan
dc oitsluitingsgron deft zin aa'rgevínkl.

Schending verpIichtingcn o.b.v.
milieu., sociarÍ oÍ arhr:ícls.ecllt

n
E
E]
ts
m

Geen

Schending verpiichtingen o.b,v. milieu-, soeiaal- ol arbeidsrecht
Faillissement, insolventie of qelijksoortÍg
Ernslige beroepsfout
Vervalsing van de mededinging

n
n
E
E
E

BelangerrcorrÍlict
Beirokkcrrr l.riJ de voor [creiding
Preststias ilil hot verlodcn

!6les verklarhrg
Qff gshtmatige bêlhvl0eding

Erz$opgewezendat in het kaderuan dezeaanbeíedjingsqmníge van de volgende uitsluiti.qgsgrondenpreciezffomsfhreven kunnenzin
in de nationale w0lgeving, de betÍefÍende aankondigíng ofde aanbestediÍlgsstukken. De nalional€ wêtgeving kan bÍv0orbeeld óepaten dat
hot begrip "eínstige beroeprfout"verschillende gedragíngen kan omvatten.

Heeft de ondernemer,, voor zover hij weet, zijn verplichtjngen op het gebied van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht

geschondenls?

Ojn ''d.rro

18 lleaÍtikel5t.li(l 4. vanRichtllin ?014i24/ltl.
19 Ál5veitneld,voo.loveíhetomdozeaanbesledilgsproceduregaat.i[denationalow0tgevÍng,indobetÍeffendeaànkondigkigol{leaanbestedlngsstukken

oíin.rlikal 18, Iid 2, van Rlchtlljr 2014/2,14U.

'1orsi[1 i lrrir;11!1,
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ilitslilitinqiql orld l)íitr{)rJV.l'raaí is í"Sclí-i)|:anirrq''}'/

l-l la l-l ncc

Í aillissenrent, insolventie ol
gel!jksoorrig

.1,'t :',i: t"<r',': '.

l!;,ir'lrri,iiJ l?,.k-ítJ:!..

Zoja, Licscl rr 1jl cle qÈr ron ltfr t íilaatrcg{}krr rj

de ondernemer een van de volgende situaties van toepasSing:
is failliet, of
verkeert in insolventie of liquidatie, of

ls op
Hlj
Hii'

a)

b)
c)

d)

e)

t

Hi.i heeft een regeling met schuldeisers getroffen, of
Hij verkeert in een andere, vergeliJkbare toestand ingevolge een soortgelijke
procedure uit hoofde van nationalê wet- ofregeÍgeving20. of
Zijn activa worden beheerd door een curatoÍ of door de rechtbank, of
Zijn bedrijfsactiviteiten ztn gestaakt?

o
'loia;

- 0rïlschÍijf (lr nadílr.

- 6r:sfcjeletlenenwilaírxtl(ie(')ndernefilêrdesoildanksilrslaaliríJmdêopcltnchtt,ittêvoerèrt,qelelc]pdír1oÊPa5sêlljke
nirtion,Shi v()ors{hÍil't0ír u} nra?ltleírclen l)ctreffcír(Jo cl0 voortJeUiníJ van dc acti'/ilêi{olt irt derc siluatiesrl'l

Vlr lIkrítJ. ir u íicrr r !: rrrl{iït,J slt,li&ao Ík Íl lÍrrÍÍ{tr llr,.rrlltllr,}át lrlJr.

ll rt0í r r()tadres:

AfU()v{:nd0 í.:rrtil.Dit:

ï)tccie:c ref crrirt.ienultrrners van ds stukkcn:

lnl{x'l r(itairÍgs:

At!lovoil(l(r oillit()it :

lll e*i0lr,. reíer crrtiorrtgrtrrters vart dê slukkerl

20 Zlo de ratlonsle wstgevín0, de bet.eíÍende aankoodiging ol de aênbestedlng$tukken.

21 De:e inísmatlo hoeft niet is wsrden veíst.ekt jndler de ultsluttlng van ondernersds In aen van d0 ordeí a) toi en met Í) gsnoÊmde gevallen k.achlsns hot

toepa:5euke nèlionale recht verpllcht ls zonder enlge mogelljkheld tot afwllklnU wannéer deondernemel desondanks ln stó61 le de opdtachl ult té voeícn,

ucrrir 1 I Itltr i1í)1 I
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[rnstigc berocpsfout. Heeft de onde|nemer zich schuldig gemaakt aan ernstige beroepsfouten2z?
zoals bedoeld ín artikel 2.81

lid tsub c Aalbestecipg5eypr,rf ll O rn ,Ft.,,rl
Zr ja, orrscirr i.ji:

7oja, heeft dc rncicrrrernel zellrcinieende n-:aatregelcrr r;cnonen'/

[*] i,, L- ''cr

Zo ja, bes::hl ijf de !enomDrr maalicgi-'l*r r:

Vervalsing van de medadirrging Heeft de ondernener met andere ondernemers overeênkomsten gesloten die gericht zijn op vervalsing van
de mededinging?

Oj. fin..
lo ja, onlirfvijf:

!flsic1 lIríri2í)ll

22 Zle, Indlen v6n loapd$ln!r, de dealnltles In de nallonale welgevhg, de bel'efaendc asnkondlglng ot dc ,.nbestêdlngsstukken,
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Zoja, I xre{l íJc (}rialefn{iry}eÍ zr:li einiqettde triiiiit,{,(lclóri tlertrttlcn?

Llr, J r, c

lt:ja, Lri:stl rr iji rta qeli)íní:n tl:lai'1:tlíJlt)Í r:

Belangenconílict ls de ondernemer zjch bewust van enig belangenconflict2l als gevolg van zljn deelnemitrg aan do aanbesledingsprocedure?

O.iu

Z0.iá, 0rr1sihrjil:

lit:irr;kkr:ri tr;1 tlt:':t:txlt i:i t::dttrQ

':a:t'::". .

vcrorbrr*idilg van de arlrbestadrnqsl:rucedut e?

O;, p,,c,,

Zója,(]Ír1ci1rijíl

qrJi'r 1 i iilr' ?lJ1 I

23 Zoalsvermeldlndeilatlonrlewetleung,deb0reílendêdafikondlghgoídeuènbestedÍngs:lukken,
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Prêstatier uit hat vorleden

:\.:,.... 
':;ii'.i 

t,tta, t.

i!lÍ: liuii t..'ií:il5 I

ls het de ondernemer overkomen dat een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht van een aanbestedende
entiteit of een eerdere concessieovereenkomst heeft geleid tot vroegtijdige beëindiging van die êêrdere opdracht, tot
schadevergoedingof tot andere vergelljkbare sancties?

Oju {n."
Zo ja, or nscÍ rrijl:

Ioja, lrr:r:lt ile r:rrdelrrerÍet zelÍteir rigende nlaat'í'rgclcr t genotnurt?

lf-ia l-J nat:

7oja, bcschrljÍ de ÍJ(nrorïe n maatr€g.]le n:

Kan de ondernemer bevestlgen dati
a) hU zich nlet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaíingen bt het verstrekken van de informatie die nodig

is om tê contÍoleren ofer geen gronden voor uitsluiting zUn dan wel of aan de setectiecíitetia wordt voldaan,

b) h|j dergoliJke lnformatie niêt heeft achtergêhoudên,
c) hij de door de aanbestedende dienst of aanbesiedende entiteit gevraagde ondersteunende documenten onvêrwljld heeft

kunnen overleggen, en

Q nee

Kan de ondernemer bevestigen dat:
d) hij niet heeft gêtracht het besluitvormingsproces van de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit onrechtmatig tê

belhvloeden, om vertrouweltke lnformatle to verkrUgen die hem onrechtmatlge voordelen in de aanbestedingsprocedure
kan bezorgen. of om ver-wljtbaar misleidende ínformatie ie verstrekken die een belangrijke invloed kan hebben op

besluiten inzake uitsluiting, selectie of gunning?

K:o O nee

Valse verklaring

Oníechtnr?ti gê bèlhvl osdifl g

vo,stc 'l 
i lrnli ?íj'l't
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Deel lV selectiecriteria

o: Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria

De ondernemer verklaart met betrekking tot dê sêiectlecriteria dat, hi voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteíia:

Bedoeld worden geschikt-

heidseiSen zoals vermeld inde
Áanbestedingswet 2012.

Bedoeld worden selectiecriteria

zoals veímeld in dê

Áanbestedingswet 2012,

Max 750le,(ens >

$ nee

Dggl V Beperking van het aantal gekwalificeerde gegadigden

0*onefurnr,'nwr hocít uil={,ultefldlnÍoÍnËU0 le v€ÍÍtaekken wonilteÍ deaánlssl0ddrdo di8nJt dfsanlieJted0ndt ontitoit dc o{erlfuuean

in$hrljvint ofl0t:0.err dialoogralwordorr lllg€n0írígd, te hêp€rkon. 0eto rníormati0, dle v0rpereld kon gaan van vercisl8n nl0t belrekking

tot doou0ntuBsl ts ovorlaggron {mortonJ cert.lfitÍ,lanoí anderc vorman van bewiJsstu&k*0, rrlerdl ve.rmoktlntlabalraíleáde attlt(0ndigÍtt oÍ
ln de an .,ie nenkondlging bed0olde aanbaetcdi,UririJftken

dralogan en innovatieparlnors.happen,

De ondernemer verklaart dat:

,K,

Er wordt op de volgende wlJze voldaan aan de objectieve en niet-discriminerende criterla en regels te beperking van het
aantal gegadigden.

Geef, in geval bepaalde certificaten of andere vormen van bewijsstukken zijn vereist,
aan of de ondêrnemer over de vereiste documenten beschikt:

Oju O n"e

&rja, welkc:

Vernieid, indien í)er) aát1lal van dezc, cÊrtiíicateri of ardeÍe vorn)er1 vón l.)ew1i:stukkwr elekl.orlis{*1 besehikbaat

zijn?', voor clk claatvan:

lnt0riretadres:

Algevenrle er (iteil:

l)l gcicre reÍ-"rerrLicnunLne|s van de stukKglr:

lnt{)rneladr'Ês:

Àíitrlvill l.Jr: rr rtilcil

Prgciêze reÍerontionumrïrors válr (,e sillkken

2,1 Veí,neld duldel!lk op welk purt het antwooÍd betrekklrlg heeft.

vssil l l tjrli 2í.11 ?
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Deel Vl

lnterrre;tsdres:

AFgevendé eniíteít:

Precíere refererllenunrÍÍrers van de stukken:

Slotopmerkingen

Ondergetekende(n) verklaarVverklaren formeeÍ datde door hem/haar/hen hiervoor in de delen ll-V verstrekte

informatle accuraat en coríect ls en dathtilttJzichvolledíg barust iízljn van de consêquenties van het afleggen van

een valse verklaring,

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel desgevraagd en onvuwllld de hlervoor bedoelde certlflcaten en
andere vormen van bewilsstukken te kunnen oveÍleggen, tenz|j:

a) de aanbestedende dlenst oF lnstantle de bêtrotd(en ondssteunêndê documenten rechtstreeks kan verkr[lgen

door Íaadpleglng ln een lldstaat van een gratis toegankellike nationale databankzs of

b) de aanbestedende dlenst oflnstantle met lngang van uiterlljk l8 oktober 201826 reeds over de betÍokken
lnformatle beschikt.

Ondergetekende(n) stemt/stemmen er formeel mee in dat de aanbestedende dienst of aanbestedende
entlteit bedoeld ln deeÍ l, afdelíng A toegang kUgttot stukken tot staving van de infoÍmatle die ls vêÍstÍekt ln

dit Unlform Europeos Aanbestódingsdocumeflt m€t het oog op de onderhavige aanbestedlngsprocedure,

Dannn, pladtl en, irdlenverelst of
rnodzahehllt" handteknlng(en): l) e \ \^,.d\^/

Datum: -

| (t - t't - 2ort
Plaats;

g/dtatakaef,l *an atteafl sÍhÍiíÍetiik
rapiilsn

"f í/^ e{\ie-

h s\u^^rr- íe-L

Naam:

Functiei Handtekening:

Plaats: Datum:

Naam:

Functlel Handtekening:

Plaats: Datum.

Naam:

Functie: Handtekening:

25 Op vodwarrdo dlt do ondtrnomor do noodzakalukr lnímatb he.Ít vercrskt {intsn€trdísr, aÍggvend€ sntltelt, prelazo róÍrrsntl6numm.Í3 vs dê

stukksn) w0rrdmf de ranbsrtodrnd0 dlenst ofarnbmtrdmde krtsntlo dadtoo ln stastwoÍdt gostrld. tndl€n voorg$chÍ8v0n, moot dltvsrg6rlld gson van dÊ

boroílando lmiemmlng lnotcên deíg6llJk6 Íasdplsghg,

26 Àíhsnkolík v6n de nstlonalo 0ltv$rlng vsn rllksí 5g,lid 5, twedg.llnes vsn Rlchttl|n 20141218U,

v6slc I I Juf,l 2-Ol l
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Bijlage 1.2

Eigen Verkla ring voor aa nbestedingsproces Hel mond-Peelgemeenten
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Voor het invullen dicrrt het UEA te zijn
gcopend met Acroirat Reader.
lnvullen van dit PDt fonnulier nret gcbÍuik van een

ander pÍogramma dan Acrobat Readêr kan lcidcn iot
oílJuiste wecrgavo van de ingcvuíde gegevens na hêi
digilaal vcrslu.cn van hol doc{rmcnt, waardooÍ dc in-

houd van het UEA een andeÍe kan wo.den dan bedoeld.

ldentíteil vsrr cJe aantrestederl Naam:

Ministerie van Economische Zaken

Uniform Ëuropees
Aan bested i ngsdocu ment

Verwtzing naaí d e televanae aankondigingl die bekend is gemaakt in
het Publicatieblad van de Europese Unie:

Nummer aankondigíng in PB EU S {alieen indien u beschikt over drl numner):

t__ l5

Deze aanbestedíng betreft:

O Een procedure boven de van toepassing zljnde Ëuropese
aanhê5tedinosdremDel

Q Een proccrluic orrdrlr de van tocpassing zlndc Europese

aa nberstedr nosdrr,"Ínoel

O Eenproceduie van een speciale-sectoÍbedíijí

Dggl I G"g"u.ns over de aanbestedingsprocedure en de aanbestedende dienst of
aanbestedende entiteÍt (inclusief speciale-sectorbedrljven)

Oráanbqstqdoíd0 dÍomt oÍ0nlilsit truiÍt 8án lvat vdn roopatring,ropdorepagins an ln dÊêl lll,
Alh overlge gegevans ln dln ddlën vail ,E{ UËÁ rnooton door ds ondcrno,ncr wor&n lngowÍrl,

Vermeld, wanneer bêkendmaking van een aankondiging in het
Publicatieblad van de luropese Unie niet is vereist, andere gegevens op
basis waarvan ondubbelzinnig kan worden vastgesteld om welke
aanbestedingsprocedure het gaat {bljvoorbeeld verw!.;'zing naar een
bekendmaking op nationaal niveau):

Bizob namens Gemeenschappelijke Regeling Peelgerneenten / Gemeente Helmond

ïitel of b0knopte beschrijving van de aanbesteding3:

Overeenkomst Individuele Voorziening Ondersteuning Jeugd Gemeenschappelijke Regeling
Peelgemeenten / Gemeente Helmond Oktober 2017

Referentienummer van het dossier blj de aanbestedende dienst oÍ aanbestedende entiteit íindien van loepassing)a:

Bizob-2014-AS-BU-002 I Bizob-2O15-CV-Pee16. 1-VerblijÍ

1 Vo6 aanbcstodendo dienstcnt ofwcl een vooraankondi$ing dle als olÍoep tot rnededlnglng woÍdt lebíuikt oíeen antkondiging van een opdíachl, Vos

aahbestedende entitelter: oen pe.iodieko irdlcatlcvc aínkondigln! die als opÍoep tol nrededin0in!, wordt geb,uikt, ecn atokondlgilrg van eer opdrscht of een

aankordiging iBzake heI bestaan van 0cn stker]nin!Jsegelin!t,

2 Uit deel l, punt l,1. van de heÍefacnde aailkondigi.g over te ilenren gegevens. Vetmcld in geeal vsn gezóm0írlijkc aanbestedhg ds name[ vatt alle betrokke!

aanbestederS,

3 Zie de punten lÍ,1 .1 sn 11.1,3 vrn de betreílende aarkorldiging,

4 Zle pur{en ll.1 .1 van dc bslrcífonde aankondi$in!1.

Om welke aanbesteding
gaai het?

,alr!f l; {;i'ir:'iil i
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Deel ll

Deel ll A

ldortificatie

Vermcld indien ergeen BIW-nunrmer of
KvK-nummer van loepassing is, een

ander nalianaal idènÍificatienumme.,

indien vereist en toepasselik.

Gegevens met betrekking tol de ondernemer

Gegevens over de ondernemer

Naam:
/ t l. )-.

i ._)-l i é i^'\uv \{-'\ LLVit4,"t(-------- - \---- tl -" '\
BTW-nummer oí KvK-nummer:

i szï\ s6bli
Postadres:

=3 6 sl co fr 6 Ua-{*-^" .-,.Á

Teleloonnummer: Ë-mail:

oq. -/ \,: l" t. Leu i'i,itu{;:r, n L
rl

lnternet adres;

| .. L.rtut^: Le',-lgz

Contactpersoon oí -personen:

,"-L

R".qe-Ll;e-

?-.rc^^*-,..e-U,oQ \

Alleetr wannerlr de aatrbestr:ding
voorbehouclen isc

Algement: infortnatie ls de ondernemer een micro-, kleine of ntiddt:lgrote ondernemings?

,$Jr o nee

ls de ondernemer een sociale werkplaats of een "sociale ondernemíng"i of zorgt de onderneming voor de uítvoering van de
overeenkomst in hêt kader van programma's voor beschermde arbeid?

OJq_ Q,lu*

Zoja. wat is het corresponderende pêrcsntage gehandicapte of kansarme werknemers?

Vermeld, indien veíeist, de categorie of categorieèn gehandicapte oF kansaÍme werknemers waartoe de betrokken
wêrknêmers behoren.

O iu O nu,. Qtri,,,r uan tírl)nssr.rl

íoja:beaní'a<>ortl de rp.steren(je gêdeêltër1 van dit {eel, itl{teling B en, irrdieil relrvánt, 3frfu,íno C. v ar <til dëel. vtl íleet V kt, $tdila'fin
torparsing, 0n vrl ir a.lk g?val ítêsl Vl in

5 lD de ?in van de arnbevllÍtlg van de C6rflrulssie van 6 mei 2003 bsl.etÍcnde de dcíhilic van rn lcro,, kleíne en m iddolgrots ordcrncriirgen {PB L 1 2{ van

cnm0tccnjaírom2ctcn/ofjaa.lijksbólanslotóalvrnnictmoordán2miUocnoulo,Klcincordcrncmingcn ccnondc.nominqmclmindcÍdan50wflkncm0r!cn

orinder dar ?5Íl personen werknemers en ê€nJoaÍornzct vil tict Íleeí dan 50 ínitoen eu.o e.loÍ eenjaarliiks balans(el.al van niel nreêa dar 43 rniljoeil euro.

tt lie punl lll,1.5 van de aankorrdiginÍ, van dE opd.acht.

7 lla( wil zcggcn dsl hDt hoof{idocl vrn d0 ondc.ncmio! bc5lóat in dc maatxhíppclijkc cn pÍoíc5sionclc intcgÍalic v{n gchanrti.aplc oí kánsarmc pcrsonco.

v{rsxr1 i lirr;'(}l,|
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Ál l[tN wanneer dit in
íSe Lxlltakken z1{tnkondigint o{

aí'rberterrintstukken wordl gsvraaqd.

b) Vt+rncld irrdien het i[schrijvings- of ceÍtificèringscerlificaàt elektÍ(nrisch bêschikbaar ]Íi:

inteInot alJrès:

Aí'qeverrdê êntitêi1

Prr:ciere reísrentienuninrers yal dê slukken:

c) Vornreld tJe ref'eaÈr'tties rr,raêrop de r0qislra lie o[ ceÍtificcríírg is <lobasoor cl sn, indisrr va|r l.rcpissing.
.lè clarsificatie op de offlclèle lljstd:

r1) i-leefl de registíatÍo ot c0rtilÍceíing hetrekking op alle vocrgelchreven selectieuriteria?

O-i. O ur*

ao nns: r*tl lirvr:I{ír{r};ll nrnr (j.r'ilí h{} íÍ|yilt dr ntttr krxtilv;lr ríco} lVitt

e) Ka| de ondernemer een csrtiiicaat overleggen inzakê d€ beláling van socialeïekerheidshÍdÍager en belastíngen ot
Uegeverls veístrekken nret b$hulp wail'va,'r de aanbestsíJetlde dionst ol aanbsste.Jênde entltell een deílleliik eertiÍleaat
rechtstreeks kan verkrijgen dor:rr in eên lidstaat cerl gratis toegankeliike nationale databank ts íaadplegen?

OP O',ee

Ver rneld indierr het inschrljvings- of rêrtilirêringsceítilicaàt elektíonisch besehlkbàar;s:

lnlernet adros:

Aíg€vende entiteit:

Píscieze tefer enlienurnmers van de 5ttrkken:

Wiirevandeelneming Neemtde ondernefiersamen metanderen deel aan deàanbestedlngsprocedure?

Oj, @n'"

T.oJa,zugewq dtade gvu]€che$okkonon oen aíronddljlkUfÁ-foÍnuller lnrtionsn'

2ojat
a) Vermeld de rol van de ondernemer blnnen de comblnatie {leider. verantwoordel[|k voor speclflekê taken, enz.)

b) Vermeld de identiteit van de andere ondernemers diê gezamenl|jk aan de aanbestedingsprocedure deelnemen:

I De r€ferenllcs en cla$lllcatl€ z,Jr. ln voorkomend gevol, vofm€ld oph0lcertlflcsat.
g Mel nsme!lrdgcl van een Íombh?tle, consstlum,Jolntventure, enz.

vctttít I I lLtilt lllt I
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c) Índien van toepassing, de naam van de deelnemende combinatle:

Percelen Vermeld, indien vanto€passing, het perceel/deperceÍenwaaropdeondernemerwll insclv$ven:

tleel ll B lnformatie over de vertegenwoordigers van de ondernemer

Vermeld, indlen van toepassing, naam/namen en adreíadressen van de persoon/perscnen die gemachtigd islzljn om de
ondememeÍ blj deze aanbestedingsprocedure te vertegenwoordigen:

AllwrnodqilrdmafguÉen
wudÍvan de wÍdsgÍ'if{fdlgtutgs-

bevo*.,gdilr/idwalsqgawwrin
M.Kvl(tlardrelllrryísta.

Volledige naam:

I )a "rpo-. ï9tec* etge!lJa?
Geboortedatum;

I OZ-or*
Functiê/optredend als:

Geboorteplaats:

S eL- i q- áa-.^-"5 3

I bes{ u^^aÁ-o-Q
Postadres:

i- ?-q:\b\.:
Teleíocurnummer:

I o\qe - sR$q 6,1 | jc.5pea..
--Ër-ir- -_J- - 1J t

Lav

SJoo R(, l-bt,"^o*d
E-mail.

Ll.c- " rlL

Volledige naam:

I

GebooÍtedatum:

I

Geboorteplaats:

t_

Functie/optredend als:

t.,
PostadÍes:

I

Telefoonnummer:

t__*
E-mail:

Vermeld zo nodig gedotailleerde informatle overdevertegenwoordíging {vorm, relkw[fdte, doel, enz.):

Mar 1t0 tekens >

vo$lcllJrtrÍ?01?
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Deel ll C lnformatie over beroep op draagkracht van andere entiteiten

Doet de ondernemer beroep op de dtaagkracht van andere entiteiten om te voldoen aan de selectiecrlteria van deel lV
en de (eventuêle) criteria en regels van onderstaande deel V?

O-iu -Vn".Dtaagkracht ka* betrekking hebben op

linanciële en economische draagkrachl,

maar ook op byvoorbeeld lechnische

bekw aamheid, ber oepsbevoegdheid of
hel bezit van ceÍtificaten.

Max í500 telens >

Vemeld de lnformatie dis wordl
gevraagd in de afdelingen A en I van

dítdeel en deel llt vao( elkvan de

(categorieën v an) betrokken onderaan-
nemers indien de aanbestedende dienst

of aanbstedende entite,l expliciet

om deze informatie waagt oaast de

inÍormatie in dit deeL

aldellngan AenBvan dit decl en doel lll. Dit ísmull0r moet d0or {re botroklen 0nlil8llon naar b0ltoon woÍd0ll ílgowld cn ondatletcnd.

[rz!1 op guwurcn da! het dàárt li 001 gaar oÍn nisl rochlrtreol($ tot d0 0odffn0nring van deondemcfi0r letmrsndc torhnltl 0íÍ.ocfnísihe

lechnir{hs 0r0sn0n die elo ondomemar ler b056hikkin0 ,íllen slaín .orn ds wr't',(r0.rmh.d0n uit ts voeflrn.

Vcrmclrj, yoor rowrdtt $levirnt ir vfirde$perl,ieke dr$aglírsËht wóBrop{k ofileínanrerrtsunt, v00rolk uandr b8tístked eotíteiteilde

inlormalís.

Vermeld de specifieke draagkÍacht waarop de ondernemer steunt voor êlk van de betrokken entiteiten:

Deel ll D lnformatie betreffende onderaannemers op wier draagkracht de ondernemer
geen beroep doet

í00dcellsr,át álloen rro0t wordcn rngwuk|waonos dsaanlrojt0Írerdo d/írnstoÍaanb0sledond0antilsír erpllclol om d0r0

gogeveor vraagl,l

ls de ondernemer van plan een gedêêlte van de opdracht in onderaanneming aan derden te geven?

Vtu"
Zoja, noem, voor zover bekend, de ondsraannemêrs dÍe worden voorgesteld:

!ut\r..1 {Lrrii lÍll ?
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Deel lll U itsluitingsgronden

Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen

Irriksf 5i. lld l. ran gtchtlin 2AUl24lÍ.U vamoldt da volg!fidp u,rsluitingsgronden:

Deel lllA

Gronden in v erb and met slt.aÍ-

{ ?chtelïke v erc oí delín gen krachtens
nationa,e bepáiingen waarb$ de

ln a*ikel 57, lid I, van dê richtlin
vemelde gronden worden omgezeL.

L pí'olnnmin!, tín rJ{rri tÍÍlrÍtt,te írf$an- l'0(r
?. Cotruptiall
3. trautlel
{. ïororístircho misddivsn olstr8tb8Ío í0itrn in e0Íb6nd mot terrcrlstÍrche actlyiteltonlr

6. wlwassen van gck, 0í ÍnflfflcÍ{no vdn lrfforirmrr'
6. KindoídÍbcíd en dlrdeíc vonrrn t/an fl0nscnhandell'

8!j deze aanbestedingsprocedute zyn de volgende uitsluitingsgronden van to€pasJing;Áan te kruisen door
aanbestêdende dienst,
aanbestedende entiteit

ind,en hel een pror€ durs onder
de Furopese aanbest€dingsdÍempel

of een $ocedwe van
een sp€riale-sectorbedriif betrelt.

Geen
1 Deelneming aan een crlminele organisatie

Conuptie
Fraude

E 4 Teríoristische mlsdíiJven of strafbare feiten
in veÍband met terÍoristische activiteiten

E 5 W,twasserr varr gr'rlrJ of ftnarrc iering vnrr tel orlsme
El 6 Kin(,rÍárb(ltd rln ailcJere vcÍr'rren van nrcrrscnhandel

2
3

ls de ondernemer zelfofiemand die lid is van hel bestuurs-, leidinggevend ofloeziththaudend o,gaan van de ondernemer

of daatin ve.tegenwoordigings-, beslissings- of cant olebevoegdheid heefl om eenvan dehiervoor genoemde rêdenen

veroordeeld bii onhenoepelijk vonnil weík vonnis niet later danvtlflaar geledenis gewezen of datexplhiet een

uitsluitingsperiode bevat diê nog steeds van toepassing is?

Oj, E(n'.

Vc*neld, udlen rla rolwanle llukklfi Eleklronlsch besrhlkbaarr{n;

lnternetadres:

Afgevende entiteit:

I

Precleze referentlenummers van de stukken:

Tojat
a) Vermeld datum vonnis, om welke van de punten 1 tot en met 6 het gaat en wat de grond(en) voor de voroordeling islzljn,

Datum.

Punt{en):

L"
Grond{en):

10 lnde?Ínvaná*ikel2vanKadsíbeslult2008/841/l82vandeRaadvan2loktobeí2008t€íbestÍljdlngvangeorgênisesrdecrimlnóliteit

tPB I 300 vrn 1 1.1 1.2008, bk,42).

1l hdezlovanaítlk€l3randeOvereenkornstlerbêstr!dlngvsnctrruptlewsaabljsmbtenaÍsnvande[uroposeGemeenschappenofvandelld5talenvande

Europese Unle betíokken zun {P8 C 195 van 25.6,1997, blz, I} en artlkel 2, lld 1, van KadeÍbeslulr. 2003l568lJBZ van 2zjuli 2003 lnrEke de besrlldlng von

cdfupttê h de Fivéseclor (p8 L 'l 92 van 31,1,2003, hlr, 5{}. Dere uibluitlngsgrond omvat ook co$uptio ,n de 7in van ds nation6lê w6tgevlng van de

uJnl:!5tsknldcrlrqlll Í!ildr!dod!írrh onllt!lll ol d0 ond0n{ÍltÍ.
1 2 ln de zln van arUksl 1 vrn ds Overeenkornst aangsando de beffhermlng van de ílnanrléle bolang6n vrs de Europes€ Gemeen$}]appen

{PB C 316 v8r 2?.í1.19S5, bh.48).

l3 lndezinvand€artikelsnlen3vanKadeíbeshtt2002/475lBZlandeRaadvanl3junl2002lfl?akete.Ío.ismebêitÍijdinq{P81164van22.5,2002,b12,3},

Dere ullslultlngsgrond oÍnval. ook ultlokklng vrn, m0d€pll.htlgheld aan ofpoqlng tothêt plegen van een:tratbaar Íelt als b€doeld {n aÍllkel { ván genosmd

kaderbsslult,

1 4 ln de zln vón artlkel 1 v6n nbhll!Jn 2005i6011G van het Europees Parlenent en de Raad vnn 26 oktober 2005 tot voorkomlng van het gebÍulk vór hst flnanelë!e

stelsaÍ voo. h€t witw{i5en vèr geld en de íinancierirít van ter,orismo {PB [ 309 van 25.1 1.2005, blz, 1 5].

15 lndêzlnvannrtlkcl2vanRichtlun20ll/36/gUvailhet€!Íopeespnrlemon(êndeRaadvanSrprll20lllntakedevodkonlngerb0svl,dlogvanmensenhaodel
0n de beshermlng van slaíh(oífers daarvan, en t6 vervanglng van Kadoíbesluit 20021629{BZ van de Bard (PB I I 0 l van I 5..{.201 1, blz, 1 },

v|rsiír 1 | luni ztlt l
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b) Geef de ldentiteit van degene die ís veroordeeld.

c) Voor zover expliciet in het vonnis vastgesteld. duur van de uitsluitingsperiode:

En de betrokken punt(en):

Vermeld, indien de relevante stukken olokiíonisch beschikbaar zijn;

lnternetadres:

I

Afgevende entiteit:

1

!v{iv. I:t1lt:k::rr; >

Precieze reíerentienummêrs van de stukken:

Wanneer er sprake van veroordelinggn is, heeft de ondernemer maatregelen gonomen om aan te tonerl dat hij ondanks de
toepasselijke uitsluítingsgrond betrouwbaar isl6 {"Self-Cleaning")?

O-tr O n."

Zo ja. ircsr;lrrijÍ du gílrorïroÍl r naètrcgclont 1:

Deel lll B Gronden die verband houden met de betaling van belastíngen of sociale premies

Aan te kruisen dooÍ
aanbestadende dienst,
aanbestedenda entiteit

indien het een procedure onder
de Europese aanbestedingsdÍempel

of een procedure van
een specíaie-sectoíbedíif betreft.

Bij deze aanbestedingsproredure is de volgênde uítstuitingsgrond van toepassing;

B Betallngvan belastingen of sociale premies

Heeft de ondernemer voldaan aan al zljn verplichtingen met betrekking tot dê betaling van beÍastingen of sociale premies,
zowel in het land waar hij is gevestigd als in de lidstaat van de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit indien dit een
ander land is dan het land van vestiging?

jÍ3etastingen S:u O n." Sociale prcnics Wp On,,

Zo nee, vermeld:
a) Betrokken land of lidstaat

b) Om welk bedrag gaat hot?

c) Hoe is vastgesteld dát deze v€rplichtingen niet zljn nagekomen:
1. Door middel van een Íechterlijke of administratieve beslising:

laeB:lir,(,ilt: Ojr O nru llogrl_eprc11es O'g _.Qjee __,__*_

l6 Overeenkornstignatior.lebeFnllnllenteíoruait'ngvnilarlikel5?.lii16,vànRichtliin20'l4l24lEU.

1 I Met inachtnemlng van de na.d vao de gepleegde straÍbare íelten (eennálí9, herhaald, syste$atlsch) moet uit de oÍísrhrljving lrlrksn dat de gcnorncn

niartregcleil ad€quaat ziJn,

!ix!ír I Ihilr ;,()1 I
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- ls deze beslissing onherroepel[jk en bindend?

I Felastingen O.iu O nr. lSociale.premies Olq _O ry"

- Vermeld de datum van het vonnis of de beslíssing,

I

- ln geval van een vonnis: verrneld de duur van de uitsluiting voor zover diê daarin expliciot is vastgesteld:

I

2. Met andere middelen? Vermeld

d) ls de ondernemêr zUn verplichtingen nagekomen door de verschuldigde belastingen of sociale prem ies, met inbegrlp
van lopende íente of boetes indien toepassellJk, te batalen of een bindende regeling tot betaling daarvan aan te gaan?

I Bolastlnge.rr O.i. O n"t Sociale nrem ies O;. O n..

Beschrijf wlj'ze nakoming of bindende regeling:

Ve{$l0ld, i0rJri'ln de rr}l*vínlc sttfi l(cil 0l0ft lrollí$tlr lrcichlkbaarr]JÍ:

lnternetadres:

Afgevende entlteit:

Precieze referentienummers van de stukken:

Deel lll C Gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflicten of beroepsfoutenrg

Aan te kruísen door
aanbestedende dienst,
aanbêstêdende êntíteit

Deze $orden zljn facuLalief

zowel boven aís onder de furopese
aanbe$edingsdrempel.

let op:
Da\í de ondenemet m}Elen alleen die

vragen worden bea ntwoar d w aaÍv an

de uilsluit,ngsgronden z!)n aangevlnkt.

lirh*rrrlit tg v*r lrlirlttirguc rr,lt,v.
milieu-, sociaal of arbeidsrecht

Bíi dezê aaabèstedlngsptocedurezln de volgende uitsluitingsgroflden van to6pássingi

Geen
Schending verplichtlngen o.b,v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht
Faillissement, lnsolventie of gel!jksoortig
Ernstigê beroepsfout
Vervalsing van de mededinging

tr
E
E
E
E]

Beíangenconflict
Betrokken bU de voorbereiding
Prestatles uit het veÍleden
Valse verklaring
0nrechtmatige beïnvloeding

h0t bcoÍip "orn$tige b0r00tÍíóut'vrrsrhillcndc gBdrógintÊn hín onry,;rlÍen.

llecft de ondsrn0rrrcr" voor zover hii weêl, zijfl votfrhchtlngeÍ1 otr het gÊbred varr llet rniliou-. rociaal olarl.]eidsrecht
geschondenre?

O-i.

18 ZiêaRik6l57,lld 4,vanRhhtllln 2014124/[U.

1 g Als veímeld, vooÍ zov€Í hel om dele aanbestedÍngtproceduro gaat. in d€ natlonale wslgevlng, ln de betreífeodê aankondlging oí de nanbestedlng$tukken

oíln aÍtlkel 19, lÍd 2, yaoRhh(lln 20í41241tU.

vclrrr l I Juri 2í'11 ?
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Faillissement, insolventie of
geÍÍksoclrtig

!,,'.,t, ) \i I it'itt'., .

ílat 1!$;) !tkt:i::.,

ls
a)

b)

d
d)

Zoja, hecft tJt-. r'tlrr)r:rnorrrer rrriratre(lclen r.tu'{)nr(:in ottr aarl tê tonon dalnii ondatrks dsr torpassr:li.jkheid van dczr't

riít5luitinqsqr ond l)etrorlwbaar is í"Solf-tllcaninq")'l

IJ 1a l-, 'rer:

?oja, beschr ijÍ r.le rti)r'rornerr nàal.regíilsr l:

de ondernemer een van de volgende situaties van toepassing:
is failliet, of
verkeert in insolvenlie of liquidatie, of
hoeft een rêgeling met schuldeisels getroffen, of
verkeert in eên andere, vergelijkbare toestand ingevolge een soortgêllike

procedurê uit hoofde van nationalê wet- ofregelgeving20, of
e) Z[Jn activa worden beheerd door een curator of door de rechtbank, of
f) Zijn bedrijfsactiviteiten ziin gestaakt?

7.o ja:
- Omse hrljf dit nader.

- 6eef de rr:rlÈnerr waaÍor"l] (te (lndetnenrer desondank5 ilr staat is íJrlr de op(lracht ilil te voeràr l, gelet op de loepasseliike
rlittioíralD voorsclríiilon en rr:ratÍecjclen llotr{,)Íf[r]al€] rlc voottrotting vatl dc ac!ivileitÉt) in dez.e siluatics)!'?

t'laalili:It, itul]t:nilï(!:l0r,il{tlf !ltr&líí?ti *lÍ:lfrí{}íríh lrl!(itl,(hit'rf tfrt

lf 
'ta)tr 

ttrtádr0t:

ÁíU0v0rdír cr{it.cit:

Fr ccíezc ref erolrlientrnrrners van dc stukkcrl:

lntíN.i rr:;ïddr'í]::

Aflir:vtn l{Je eÍrtiteiL:

Prr:cit:t e tcÍrrrntrli€Ílurrtrl€,s vàft d{) sïukkln':

20 líe de ilationale wetgevirg. de trel.oíÍsnde aankDsdiging of de aarbestedlngsstokk€n,

?1 Oero lnífma(iê hoeít nl6t tê wordcn veísk€kt lndien dê urtslultlng var ondffncDrorJ ln een van do onder a) tot en met 0 S€noemde gsvallon kraclrtêns hot

toeposselljkc nctlonèle rechlvcrplich( ls ronder €nllJe nog{lukhcld lot afwijklnU wanreer de o0deroemer desondonkr ir sta!( 15 dc opdreht ull, le voersfl,

op
Hii

Hii
Hlj
Ht

vrYsÍ) 1 I irli il(lI ?
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Irnstige heroepsfout
zoals bedoeld in anikel 2,87

Jid 
'l 

sub c Aanbestedingswet 2012

ird:rx jl{){) Írkrirs '

Heeft de ondernemeÍ zich schuldig gemaakt aan ernstige beíoepsfouten22?

O.,u

Zaja, ornschr'ljt:

Vervalsing van de mededingirrg Heeftde ondernemermetandere ondernemers overeenkomsten gesloten die gerichtzijn op vervalsing van
de mededinging?

o,,s &g'g
Zoja, omscht!'í:

'.ltx ]t}O likt:,\\'.

''ïí,f. ,iíirJ lr,kr'r! .

Zoja, heeft dê ondenrerner 2elf.eilriqendê nraatregelcn genornen'/

Iiu t.],!go

Zoja, bcsch|iji dc !enon!on rnaatíegele,r:

"-dsti i:."rrii 701 ,

22 Tle,lodlenvanlocpr5slng,dedoílnlllósindsnatlonólewet!ev'ng,debelrsÍfenderankqndlgln!afdeaanbssledlngsstukl(en,
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Zoja, lrneÍt r.1c r>nrjernomef zeilteinígendê ntaatregelctr genot nen'/

il ;n LJ nr:e

loja, beschr ijf tle genomên ntr.láttêtêisn:

L4ax ilj{}() krki:iir

Belangenconflict ls de ondernemeÍ zich bewust van enig belangenconflict?J als gevolg van zljn deelneming aan de aanbestedhrgsprocedure?

O:' ,&

t:,1 t :: I;:( )i j ! tkit :,;

nee

Zoja, onrxhr.ijÍ:

l-leeít de onrjer rre|nor ol een rnet dê onclernsmer verllonden onderÍemirrq eJe asnbêttedendo diensï. óí aanb0stodendc

enLi!oit geadvisesrcl of is de ondcrnL'r noi of een rnol hent vor bonden ondornDrniníJ slldefszll ls bDtrokkrrl gclveesl b1j dc
voorbereiding rran de aanbestedingsproceduro?

O i, Rl'.-_
Zoja, omxhriJï:

3t:trokkillr lrf rie vcorbcr*t<íi;tt1

!,4.sx15ilí) a**:, >

vmiií.'l I lÍri 2{l'l .}

23 Zoal5 vermeld ,n de ndtlonrle welUevkrg, de belÍeffcndc asnkondiglng oÍ <Je aanbesLedlngsslukkun.
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PÍc$tatie5 uit hut vcrlêden

:i,ii.{ i1íJai i,,ía.i:\ |

i':l;:y i!.itl} |.,:kt ;'

ls het de ondernemer overkomen dat een eerdere overheidsopdracht, êen eerdere opdracht van een aanbestedende
êntiteit of een eerdere concessieovereênkomst heêft goleid tot vroegt!J,dige beëíndiging van die eerdere opdracht, tot
schadevergoedingof tot andere vorgelijkbare sancties?

Oju &n*.
Zo ja, ornschrijf)

Zoja, lur,Í'l rlu rLrtdr:r rrorner ?elíïèirrtíJu)(t() nlaair í.rg(]lor | {íltorïlnn l

ll ju [-l 
're,:

Zo ja, br:schril.l dc rlínorlen rï1aatr{rqoler}:

Kan de ondernemer bevestigen dati
a) hlj zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valsè verklaringen blJ het verstrekken van de informatie die nodig

is om te controleren of er geen gronden voor uitsluiting ziln dan wel oí aan de selectiecÍiteria wordt voldaan,
b) hij dergeltke informatie niet heêft achtergehouden,
c) hij de door dê aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit gevraagde ondersteunende documenten onveÍwljld heeft

kunnen overieggen, en

8rr *o

Valsc verklaring

Oníechtmátigê beïnvloeding

nee

Kan de ondernemer bevêstigen dat:
d) hij niet heeft getracht het besluilvormingsproces van de aanbestedende díenst of aanbestedende entiteit onrechtmatig te

beihvloeden. om verlrouwellke informatie te verkrijgên die hem onrechtmatige voordelen in de aanbestedingsprocedure
kan bezorgen, of om vêrwijtbaaí misÍeidende inforrnatie te veÍstrekken die een belangrljke invloed kan hebben op
besluiten inzake uitsluiting, selectie of gunning?

.&t Q nee

url{: I i lrnr ;:ti1 i
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Dgel lV Selectiecriteria

a: Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria

De ondernemer verklaart met betrekking tot de selectiecriteria dat, hij voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria

Eedoeld worden geschikt-

heidseisen zoals vetmeld in de

AanbestedingswetZAV.

I edo el d w or den selectiecíf lelia
zoalsvermeld ín de

Áanbestedingswet 2012.

Max l50lpkens >

.Qlr O n..

Dggl V Beperking van het aantal gekwalificeerde gegadigden

De ondernemer verklaart dat:

Er wordt op de volgende wlJze voldaan aan de obJectieve en niet-discíiminêrende criterla èn regels te bêperklng van het
aantal gegadigden,

Dc.ondsrrrern*r hoeÍl uihí0llefld ktÍpÍmatie le ysftlíck,{cn wánr|r{Í {r0 t0nborlerJ0,rde rl,sngt 0Í ssnl$itedsnde onlltof( de obJ'e{l,evÉ e,n

insrtrfving of toa son Íridlodg ,af wwlr0n Ullícn0d,Sd t0 ir0p€íken Doro iníormatio díe v6ÍgcrÉlr, ksn gaafi van vereisten mcl helrekklng

a0! dacvsnrueol 10 0r,0ÍÍ009fí (s00ll0Íl cëtltílr8ltetlol {$íJeíevormon van bcwiJsttfi&ken v'íJ.dt vsncfd in d0 letmfíendeaalkondiglng oí
ln de ín di! ssfl k0ndlping:tr0doedosán,rêltodinrs$lrrkkon,

irialogsn 0n lírnovótlop€dn€rsdrapp{n.

Geef, in geval bepaalde certlficaten of anderê vormen van bewijsstukken zijn verelst,
aan oF de ondernemer over de vêreiste documenten beschikt:

Ora O n.t

lcja. wolkc:

Vernteid. indieíl êên aafltêl yan deze r:ertifiratetl of allde.e víjrmerr varr l:ewijsttukken e,ektronisclt ber{:híkbaêr'

:i.jri2r, rloor elk daarvan:

lntêrnetadiss

I

Ai.qevs|lriê êntiteit:

precieze leíerstrlienunrrnets van de ilukkeu:

lntêaneLldr es:

A'!i{"'Jr!, xh, {rt rt il {'il

Precieze reÍcr entie|rumme [s riarr de .gtukkeni

\,.tJi'r'l IId,'2il1 )

24 VenrohJ duldel|Jk opwclk pun( hel antwoord bptrekklng heelt.
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lntenretarfes:

Afg€vende entíreit:

pÍecieue Íefereutienunrmeís van de gtol(keo:

DeelVl slotopmerkingen

Ondergetekende(n) verklaart/vertlaren formeeÍ dat de doorhem/haaÍlhen hiervoor ín d€ delen ll-V verstrekte
lnformatíe accuraat efl coÍrect is en dat hiilzii zlch vdledig bewust lízUn van de consequenties van het afleggen van
een valse verklaring,

OndeÍgetekende{n) verklaartlverklaren formeel dssgewaagd en onverw!ld de hlervoor bedoelde certificaten en
andere vormen van bewusstukken te kunnen overleggen, tenzlr:

a) dê aanbestedende diênst of lnstantie de betÍokken ondersteunende documenten Íechtstreeks kan verkrlJgen

rtoo raadpleglng in een lidstaat van een gratis toegankelijko natlonale databank2s of

b) de aanbestedende dlenst oíinstantle met ingang v6n uiterllik l8 oktober 20í826 reeds overde betrokken
inFormatie beschikt,

ondergetekende(n) stemVstemmen er formeel mee ln dat de aanbestêdende dienst of ásnbestedende
€ntiteit bedoeld in deel I, afdeling A toegang kiigt tot stukken tot stavlng van de ínformatie dlê is verstÍekt ln
dit Uniform Europees Aanbestedlngsdocument met hêt oog op de onderhavlge áanbestedlngsprocedure.

Dawn, ph ats w Indlen vercist ot
rwdzalallJk, tvtrdUkailng(at):

Plaats:

Functie:

Plaats:

L - lJal u. c,,..Á *rt - ? otr?

t\.ia-
Ondortcksun tan a,lefl s.hÍiítotiik
íaFlnlen. t*:1L...qq [eq

Handtekening:

Datum:

Naam:

Functie:

Plaats

Naam:

Handtekenlng:

Datum

t_

Functíe; Handtekening;

I

25 Op vowrsrd6 dàt dà ddemomár ds noodrrkolllkr loímatls h$Ít vsBrrslít {htsfi€tadÍss, afgevandr êntltslt, ÍrEloro toíêronllfiummeÍs van ds

stukl(.nl wssdoa & rlnbortsdond0 dlsnlt oísanb$tsd6nds l$trntledstor ln statwtrdt gsstsld. lndlàn voilgo$hÍsvsn, moctdltvlrgozàld grrn vs ds

bglreí€ndê ln3tèmmlrg Íilot ffi doÍgslllko rasddrglng,

26 AthaÍ*olUkvatrdsn.tlonrloultvoeÍlngvansllkolSglldS,tm0derlh!.v.nRichdlrn2O1,ll24EU.

vmlo 1 lJrili 201?
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Voor het invullen dicrrt het UEA te ziin
gcopend met AcÍohal Reader.
hrvuilen var dit PDF Íormuli€r mst gebruik van oen

ander programma dan Acrobat Readel kair leiden Èot

oryuiste weergave van de ingevulde gegevens na het

digilaol vorsluícn van hct documcnL, waaÍdooí dc in-

houd van hel UEA een andcre kan wo.den dan bedoeld.

Deel I

,dentiteit van de aanhesleder? Naam

0rn welkÉ aanbssterling
gaal het?

Ministerie van Economische Zaken

Uniform Europees
Aan bested ingsdocument

Verwjjzing naar de relevante aank0ndigingl die bekend is gemaakt in
het Pub'icarieblad van de Europese Unie:

Nummer aankond'ging in PB EU S {aíleen indien u beschikt oveí dit nummer,}:

Vermeld, wanneer bekendmaking van een aankondiging in het
publicatíeblad van de Europese Unie niêt is vereist, andere gegevens op
basis waarvan ondubbelzinnig kan worden vastgesteld om welke
aanbestedingsprocedure het gaat (bljvoorbeeld verwljzing naar een
bekendmaking op nationaal niveau):

Dsze aanbesteding betreft:

O Êen procedure boven de van toepassirrg zijnde Europese
aanbestcdinosdrenroel

Q ten proc,:duíe ondci de van toepassing zundc Luropese

^ aant)estedrngsdronlpêl
Q Een procerlure van ccn speciale-sêctorbedÍijf

Gegevens over de aanbestedingsprocedure en de aanbestedende dienst of
aanbestedende entiteit (inclusief speciale-sectorbedrijven)

Dp aanberledsndo disrst oÍ enlÍtoit kruirt aan wat vrn looparlng 6 op dero Pag,as dn ln d00l lll.
Álle oveflgegegennr ia dr,0 d0l0n van het UfÁ mocten í100Í dc ondemotneri4rordcfi trlgevuld.

Bizob namens gemeenten Dommelvallei*

Titel oí beknopte beschrljving van de aanbestedrngr:

Overeenkomst Individuele- en Maatwerkvoorziening Ondersteuning Jeugd en WMO

Referentienummer van het dossier b!j dc aanbcstedende dienst of aanbestedende entiteit {indien ván toepassing)a:

20141023V009 / V013 / Bizob-20t5-JAcv-DO-001

VooÍ íatbcrtedende diensten: oawsl een vooraankondiging dle als opÍoep tot,rededlnglngwoÍdt gebruiktof cm arnkondÍging var eer opdracht, Voor

aanbeetedende s.titeitsn: een periodieke indicatievo aankondigÍlt{J die als oproêptot mededlnglngwordt gebrulkt, e€n aankendiging van een opd.Bcht oí eeo

aatrkorrdlgihU in?ake het trestaan van een crkennkrgiregelin!f,

Uit decl l, punt l, l , v.il de bètaêÍíendè aankondigittg over te remen gellcvens Ve,mold in gevn, van ge:amenlike aanbestodiilg de namen val alla betlokkcl

aíntJesteders.

2ic de puntcn ll 1 1 cn 11.1.3 van do b0treífends aankorx,iging,

Zie p![{er 11.1.1 van de betrefísildc asnkor]diging,

\i(vrir' 1 : liili, :lí11 I
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Deel ll Gegevens met betrekkÍng tot de ondernemer

Gegevens over de ondememer

Naam:

t 5*', c "1-\ :13 G ti;gr'ei:

Deel ll A

ldentifícatíc

Vameló índien u geen 9lW - nummer oí
KvK- nummer van toepassing is, een

ander natíona al identificatíenumme',
índien vereíst en toepasselijk.

I sL5t s 6L-'t
BTW-nummer oí KvK-nummer:

Postadres:

I ?cS+L., S z,;1L slco fr A lleí"-c^rl
ïelefoonnummer:

. ! \./.' - {- <
l* ,.',t,,* - 5, ,,È , ._ \
lnternet adres:

E-mail:

t) i,.' Le, í-,-€-..utL

L"J'-'-j !*j r-<p,'aL
ContactpeÍsoon of -personen:

L af ll

,) 
tt,.c; c1(LL t (

5 . Q^,'-.rre y'e Q-=

Algemette informatie ls de ondernemer een micro-, kleine of middelgrote ondernemings?

@iu O nee

àlr.
á{^r

Aíleen wanrreer de aanbesteding
voorbehouden is6

l-l riírilnrnts íí'íJl,ÍÍ11g

ls de ondernemer een sociale werkplaats of een "sociale onderneming"T of zorgt de onderneming voor de uitvoering van de
overeenkomst in het kadeÍ van programma's voor beschermde arbeid?

O;u I nee

Zoja, wat is het corÍesponderende peÍcentage gehandicapte of kansarme werknemers?

Vermeld, indien veÍeist, de categorie of categorieén gehandicapte of kansarme weÍknemers waartoe de betÍokken
werknemers behoren.

ln<Jienvan toeÍrírlising: is de onrjeírerniníJ ir rÍFsíjfil even of) een ofÍicíêle lijst varr erker rcie or rdeÍnen riil0en cÍ is ÍJÊ?e ir r l,et
llezit van eell {plíjkwaardig ccrtíficaat {lrjjvoorbmkl()p qrond van eor nationaal (voor)seler;tie systfl:rn)'i

O io Q nee € rist van toÉpassin(J

loe{,as',,n9, cn vul in elk geval deel Vl ín

a) Vcrrncld c'ie naan vart delijsr-ot lÉt certificaál er] hel rebvan[s regístratie- of ceÍtifieerirrgsnurttrrer , íÍldÍen van toepassinq:

lr ln de zln var ds aarbweling van de Commisrie vfl 6 mel 2003 betreífeflde de definltle veo misro-. klqlne en mlddelgÍole ondernetningen (PB L 121 van

2O,5.2OO3,bE 36). Oeze lffítrnlatie jr uitilultend veíei5t voor stallstische doelêindsn. Micío-ondernêmingen; een ondsnemlns met nlinds dil 10 werknemds

m mct scnjaaímrct corloíjaóíliik5 balfirtgtsálvanniet meer dan 2 mi|ioan cuto, Klclnc ordcrncmingcn: ocn oodcíncming mct mindct dan 50wcrkncmss sn

met €6 jatrmzet en/ofjdlÍki tralan3totaólvan nièt meêr ílan l0 mlljden euroi middelgÍoto ondtrnemingen, ondêÍneminllen di6 nÍffono.h kleio zain en mel

mlndeÍ dan 250 pgsonen weÍln€meís en eerjaaÍornzet van nlet rnes dan 50 mlljgen ouro et/of eenjsarlljks balanitotaal van olet mes dan 13 mlljffi euto

6 lie punt lll.1.5 van de adkdrdigingvan de opdÍachl.

I Dat wil zcgigen dat hct fiooÍddoel van da sdcrncming bcsiaat ln dc maatshappeliiko on píofesionclc intcgrstic vsn gchandkaptc oí linrdmc pcÍsoncn,

vssrc 1 i lirri 2íJl ?
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All fEíJ wanneer dit ilr

de bel.Rlkken aankondlgirrg of
íó0b€stedin0itukke.n wor ill grv; aagd

b) Verrneld iirdien hel irlschrijvings- clf certificêringsceítííicaat elektrorlis(h bèschikbaaÍ is:

Ínïerngt arlros:

Al'gevende entiteit:

Preuieeo relurerrtierrurnrners van de st{.,kkcíl:

c) Vernrcld de reÍtrenlies ilaarop de rsq'stratie of certificering is gobaser-.rd en, irrdierr vail toep0ssinrJ,

de classificatie op de ofliciëlo lijst8:

d) l-leefï de registratio oi ccrtificeriflq l,evekki!rg .rp alle rroorgeschreven s0lecticrritoria?

O.io O nro

,{, ndo; vt,l fro,r!r(tr:rr ,rl rra,l !rlfl!!Í, ht?l gt}r,tl íJc.rjí:ltá krtl,, yín rjr*l lV itt

e) Karr de ondernemeí een ceÍificáat overlegqeo inrake de betaling van socialerekerheidsbijdragen en belástiílgen of
gegevens vêlítrgkken rnet behrrlp waarvan dé aaílbêsleder rdÈ rJien$t of aanbesteder rde enl.iteil eËn dÉÍgelljk ce,liíicaat
rechtstrêoks kan verkrijgen door irr een lidstaat een graïis loegankelijke nstionalê databank tc iaadplegen?

Oj, Qnee

Ver rneld indierr her- inschr tvings- ol certificeringscertifi{.?at elêktronisch bêschiklráár is:

Irrternet adres:

AÍgevende enl.itêlt:

Prguieze reíerentierxrrnmêrs var) cle itukkoír:

Wiizevan deelneming Neomtde ondernemersamên metanderen deel aan de aanbestedlngsproceduret

O:. @,nee

lo Ja, zatB wwr dn t íts offi íge lêrotke,ïso een aÍ;ondor$k U&{-íormulir lndlenen

Zoia:
a) Vermeld de rol van de ondernemer binnen dê combinatie (leider, verantwoordeliJk voor specifleke taken, enz.):

b) Vermeld de identiteit van de andere ondernemers die gezamenl[jk aan de aanbestedingsprocedure deelnemenl

I 0e roÍ€r€nller an rlasslÍirstls zlJn, lrï voorkomsnd gevol, vermold ophdt certillcaat.

I Met name il5 dcetvan sen ronrbln€tle, corstrlÍum,Joln(v6ntrre, enz.

veírl,r1lIni7$'ll
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c) lndien van toepassing, de naam van dê deelnemendê combinatie:

Fercelen Vermeld, indien van toepassing, het perceel/de percelên waarop de ondernemer wil inschrllven;

Deel ll B lnformatie over de vertegenwoordigers van de ondernemer

Vermeld, indiên van toepassing, naamlnamen en adresladressen van de persoonlpersonen die gemachtigd is/zijn om de
ondernemer bij deze aanbestedlngsprocedure te ve.tegenwoordigen:

Alleen nodig indien afgeweken
wodt van de v et legenwoordigings-

bevoegdheid zo als opgenomen in
het KvK Handelsregister

Max )50 teiens >

Volledlge naam:

J '1A eea€. ? ;"4, n R.. tJlLLie-.

Geboortedatum: Geboorteplaats,

tCZ-Ot -l X1] I S €;;L.L*
Functie/optredend als:

1 Latt q& rr

5\ br.s t3 b s7 co n& l-le 1,,^.^ ur,'Á
Postadres:

Telefoonnummer:

t d"t 
-\z - s13q 33

E-nail:

r a5É:àrr. Rarl*z Ll;e g LÈVqaXP'^Ll.)-'"\ "- J \íJ I

Volledige naam:

Geboortedatum:

I

Geboorteplaats:

I

Functle/optredend als;

i

Postadres:

I

ïelefoonnummer: E-mail:

rl
Vermeld zo nodig gedetáilleerde informatie over de vertsgênwooÍdlging {vorm, reikwijdte, doel, enz.):

!,chií) 'l l.l[r, ?ll ?
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Deel ll C lnformatie over beroep op draagkracht van andere entiteiten

Doet de ondernemer beroep op de draagkracht van andere enilteiten om te voldoen aan de sêlectiecriteria van deel lV

en de (eventuele) criteria en Íegeís van ondeÍstaande deêl V?

Ol? &nec_Dnagw achl kan betrekking hebben 0p

íinanciëíe en e$nomische draagkracht,

maar ook op byvoorbeeld t€chnische

bekwa amheid, beraepsbevoegdheid of
het bezit van certificaten,

Vermeld de informatie die wordt
gevraagdlnde afdelingenÁ en B van

dit deel en deel lll vooí elkvan de

(c,'tegoíleën v an'l betrokken ondeean -

nemers indien de aanbestedende dienst

of aanbestedende enliteit expliriet

om óeze lnfor malie w aagt naast de

infornatie rn dit deel.

loJo, varstrek voorelk ví$ rkbe$.rkkdn cnlirelton ocn aí?óndcrl{k U[Á-formullcÍ mol dÈ inÍoímalicdie w{,rdl gÊvÍragíJ íl do

aldelingenAenlvan dit deul en rleol lll. Dit fonnuller moel door d0botrotken ontÍtsllsn nEarbehoton wotrlcn ing*vuld cfl o[d0n0ksnd.

[Í tiJ op gêwF po dÀt tret daBdrll ook garl 0m nl0t íq{hlÍlÍ0elq fot d0 0nderÍ0ming van deondanlen$r ndr0Íendc tcchnií 0ftÍíhnl$he

tecnniicho organen dlo Írè ond0ínarner tsr boiihíkktng rullên rtaan om ds wffk aámhe{tÊn ull te v00r0n.

Vsmrdld, {o0r row dlt Íelevrnt Ir vooí dê gpe(líieke draëgt'l{hl wasí0p dB on&fmÍnÍ steutll, voo. elÍ uan d0 oelrolke[ enliÍaíl0n de

iíí.lrmitlill.

Vermeld de specifiekê draagkracht waarop de ondernemer steunt voor elk van de betrokken entlteiten:

Max 1500 tekens >

Deel ll D lnformatie betreffende onderaannemers op wier draagkracht de ondernemer
geen beroep doet

{60df0tícdêtfftl0cn rnoil w0fttefl l{tovulrl wanneer do aanhgstodondc dloilst0faanbestodcndoontÍlsltoÍpllc{ot 0m dG?c

0cgrcrml! liÍLs0t,l

ls de ondernemer van plan een gedeelte van de opdraeht ln onde.aannemlng aan derden te geven?

Qi,-
Zoja, noem, voor zover bekend, de onderaannemers die worden voorgesteld:

-$nr"

!rllrr,, I I Jrrli 2(ll I
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Deel lll U itsluitingsgronden

Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingenDeel lllA

Gronden in vorband met straf-
rechtelljke vero0rdelingen krachtens

nalionale bep alingea w a aftïj de

ín aftikel 57, lidl,van de rlchtiin
v er melóe gronden worden omgezet.

Aan te kruisen door
aanbest?dendê dienst,
aanbestedende entiteit

indien het een procedure onder
de Furopese aanbestedingidÍempêl

of een procedure van
een spef ia le-seclorbedrií bstreFt,

Gean

1 Deelneming aan een criminele organisatie
2 Conuptie
3 Fraude

E 4 Tenoristische misdrijven of srafbare fejten

E
E

ln verband met terÍoristische activiteiten
5 Wtwassott varr ílokl of flnarrclering van lerrorisme
6 Kirrdorarboid &r andere von.ilen van mnnsenhandel

l.
2.

1.

4,

$.

0

llrtikol 5l lid l, von Rlthtlljn 28ltl/24ltu l,ermedt de vo,gsnde ullihlitiní,str0xten'
aon riiolidelÊ o!Íianisatlêrollmlnenting aan

forruptíe'l
ftaudo't
IÊríoÍi$fisrhcÍrirírrllruenaí sttalbarclaltÈn ln v0óàndm€t t0ÍÍorístls(ho artlgitellff,l
Witwassen vrn írQí.i 0í linàruieÍiry van terÍori$mcu
KindoríÍt gid 0n sndffe vffnron vtn me$enhbndelr

gij deze aanbesledingspracedure irlnde volgend€ uitsluitingsgronden van toepasslngr

n
El
E
E

ls de ondernemer zelf ofiemand die líd is van hel beitrurs-, ieidinggevend of toezichthoudend orgaan van de ondernemer
of daarin vertegenwoordrgings-. beslissings- of controlebêvoegdheid heeit, om een van de hiervoor genoemde íedenen

veroordeeldblj onherroepelykvonnís, we,k vonnis niet later dan v$fJaar geleden ls gewezen oí dat ex pliciel een

uitsiuilingsperÍode bevat die nog steeds yan toepassing ii?

O-ja $n.'
Vrrnuld, rndlsn ds roloyools stilkken ol0ftIronii{h brs{hitlradÍ rirlr;

lnternetadres:

AFgsvende entiteit:

Precieze referentlenummers van de stukken:

Zojar
a) Vermeld datum vonnis, om weike van de punten 1 tot en met 6 het gaat en wat de grond(en) voor de veroordeling is/z[Jn.

Datum

Punt{en}:

Grond(en):

10 lnd€zinvana.tlkol2vanKaderbesluit200S,/84'llJBZvandeRasdvan24oklobar2003tsrboslrtdingvang€oÍgani5€êrdecrlmln0lilelt

{PB L 300 van 1'1.1 1.2008, blz. 42).

11 lndêzlnvrnarlll(ol3vandeovereenkomstterbstrijdlngvanÍorÍuptlewa6rb!]ambtenarenvardêËuropêJeGemeen*happenofvandelldstst8ovand!

€uÍopese Unle betroki(en rilh (PB C 1 95 van 25.6.1 937, bh. 1) en ar(lkel 2, lld 1, vrn Kaderb€slull. 2003i568llgz van 22Jull 2003 lozdk0 d6 beitrlJdlng van

cornrptle ln dê p.lvdse.tor {PB L 1 92 van 31.7.2003, blz, 54}, Oers ultsluitingsgrond omvatook co(uplle in d€ zin van ds nalional€ weig8vingvsn de

lrrllgtrdoldo d,rtr5l íldltre]tfilrnth flttlttjltl ul il{ orlddturld,
12 ln ds zln vsn artlkel 1 lian dc overeeakomst rangoaníro do be$heÍmlng vsn de flnarclële belangenvan ds luÍcpese Gemeen$hoppen

(PB C 316 van ?7,1 1.1995, bl.. 48).

13 frde?hvandeaítikelenlen3van(adetbetlult200214lStJSZvandeRaêdvanl3juni2002inzakatcrrorlsmqbeskíd,ng{p81164van22.6.?00?,blz.3}.
Dez, ultslultlngsgrond omvat ook ultlokklng van, madoplÍchtlgheld aên oípoglng lot hst plegon van 0en straíbaàr íelt als bedoeld ln arllkel 4 v€n genoemd

kiderbeslult.

1 4 ln de zln van ê(lkel 1 van Rlehlli.,n 2005/60/tC vên het furcpee! Parlement en de Raad vin 26 oktolre. 2005 tot vodkomlng van het gebrulk van het ílrlsrcllls

sielsel voor helwitwasen van 0elíl en dê Íinaneiering van taííoÍisme iPB L 309 van 25.1 1,2005, blr, 15),

'l 5 la de zln van órllkst 2 van nlchtllln ?011/36/EU van het turopees Prrlement en d€ Raad van 5 apÍll 201 1 hzako de vooÍkomlng on besttlldkr! van m€nsenhandel

en de bêschsfflog van slschtolícís daa.vsr), erl ler veÍvsrglng van Kadeíbeslult 2002/629/iB? van de Raad (PB I 1 01 van 1 5.4.?0 1 1, blz, 1),

vcrf,iír'l I loili 2tl1 I
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l.li:t l l:t) ïirl< t:t;:;,

b) Geef de identiteit van degene die is veroordeeld.

c) Voor zover expliciet in het vonnis vastgestêÍd, duur van de uítsluitingsperiode:

En de betrokken punt(en):

Vermeld, indien de relevante stukken elektronisch beschikbaar zljn:

lnterneladres:

I

Afgevende entiteit:

Precieze referentíenummers van de stukken:

Wanneer er sprake van veroordelingen is, heeft de ondernemer maatregelen genom€n om aan te tonen dat hU ondanks de

toepasselijke uitsluitingsgrond betrouwbaar is16 ("Self-Cleaning")?

O_ir Q nee

Zo ja, lrusrÍrr1ií do gtrnoltrllr trtaalregelenl 1:

c) Hoe is vastgestêld dat dezê verplichtingen niet zijn nagekomen:
1. Door middel van een .echterl!jke of administÍatieve beslissing:

|ryt.ri':sql- oj._ or* lSorÍale promies Oju \-,/ nee

16 OvFeenkomstignàtionrlebefalingenteromrstlingvanaÍtikelSl,lid6,vanRichtlljn2Al4l24lEU,
I 7 Mêt itachlnemhrt ván de aard van de gepleogdc stÍafbare lelten (€enmallg. herhaóld, sy5tematísch) most !lt de omschrljvÍng blUken dat de gono.ncn

naalregeler adeqtaat zln.

Aan te kruisen door
aanbestedende dienst,
aanbestedende entiteit

indien het een procedure onder
de Europese aanbestedingsdÍempel

of een procedue van
een speciale-sectorbedí llf be$eft,

Deel lll B Gronden die verband houden met de betalíng van belastingen of sociale premies

B$ deze aanbestedíngsprocedure h dê volgende uitsÍuilíngsgrond van toepassing;

E Betaling van belastingan of sociale premies

Heeft de ondernemer voldaan aan al zljn verplichtingen met betrekking tot dê betalíng van belastingen of sociale premies,

zowel in het land waaÍ hi is gevestigd als in de lldstaat van de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit. indien dit een

ander land is dan het land van vêstiging?

&";u Onrt I 5octale ,&ju o n*

Zo noe, vermeld:
a) Betrokken land of lidstaat

I

b) Om welk bedrag gaat het?

I

vtr!r!) 1 ; !rri iilj ?
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- ls deze beslíssing onherroepelljk en bindend?

I Betastingen Oju O n"_9" _ ],fSg1glg p:errie_s OJa O n.*

- Vermeld de dalum van het vonnis of de beslissing,

- ln geval van een vonnis: vermeld de duur van de uitsluiting voor zover die daarin expliciet is vastgesteld:

;l
2, Met andere middelen? VermeÍd:

d) ls de ondernemer zljn verplichtingen nagekomen door de verschuldigde belastingen of sociale premies, met inbegrip
van lopende rente of boetes indien toepasselijk, te betalên of een bindende regeling tot betaling daarvan aan te gaan?

l Eclastingelr O.iu O nr. lSocíate preni+:s O.iu O n.t

Beschrijf wljze nakoming of bindende regeling;

V6"m0Íd. indlí'n d0 raleyà0tosi8kkÊ11 cíokronr$ch bc$íhil(baár rt'rr;

InteÍnetadres:

Afgevende entiteit:

PÍecieze referentienummers van de stukken:

Deel Íll C Gronden met betrekking tot insolventÍe, belangenconflicten of beroepsfoutenrs

Aab te kÍuisen door
aanbcstedende díenst,
aanbestedende entiteit

Dez.e gronden z$n í acultal:ief

zowel boven als onder de Luropese

aanbestedingsdrempel,

Bii deze áanberbdingsprocedorc zlin de volgendê uihluitingsgronden uan toepassing:

Geen
Schendlng verplichtlngen o,b,v, milieu-, sociaal- of arbeidsrecht
Faillissement, insolventie of gelijksoortlg
trnstige beroepsfout
Vervalsing van de mededlnglng

El
tr
E
E
E

tf
E
tr
F
E

Belangenconflict
Betrokkên biJ de voorbereldlng
Prestaties uit het verleden
Valse vcrklaring
0nrecht matige beihvloeding

let op:
Door de ondernemer Ínoeten alleen d,ê

v r agen w o r d en b e anlw o od w aaN a n

de uits,uitíngsgÍonden ztn aangevlnkt.

Sclu$r.Jinli v*, plÍclr{i;rgcrr r'r.b.v,
mllieu-, socíaal of arbeidsrerht

Etttlop g*trtr'zanilot in hol ftideÍ !0n dgí?áànl*rïediflgÍomnigavan tuvolgafidauíliluillnslgro{denptaÍi0rer dm$rhrcvcn kunnen tUn

hr| tlegrf p "0ínrtlge bsí00pí0u(' vrrfcllllende ge* aglngon ktrn a$valten.

l-lceít rJe ondr:rnerfier, voor tover lrl weÊt. rijn vur,)llclrtil'lleil op het 5;ebioel van het nrilteu-. sociaal oÍ atbsldsreclrt
geschondenle?

Oj.

18 ZIoartlkel5T.'ld 4,vanRlchlllin 20l4124ltu,
'I I Áls vermeld. voor ?ovor hgl om deze aanh6tedlngspíoc€dum gaat, ln de natlonale wetgevlng, In de bêtíellerds aankondlglng eÍ de aanbesledlngstukken

ofln artlkel 18, lld 2, vín Rl6btlljn 201 412{/tU.

v1!sic': IJtoli:l.ll?
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1,4,;; li3 í:rirsir:; :

Zoja, llocit dr) or{ir',incrre, rnsatrctlelcn qurronrolr orn aan lo toní)n da{ hii ondankr dr tnepa:selijkheid vail rloze
LritslLrltinqsqrond llDtrouwl)aàr is í"Sell-0leaninq")lr

il ia LJ nt'a

Zo ja, beschrijf cle gÍ,r'lorÍr(xr r-Íàatiegr)len:

ls op de ondernemer een van de volgende situaties van toepassing:
a) Hlj is failliet, of
b) H[j verkeert in insolventie oí liquldatie, of
c) Hl heeft een regeling met schuldeisers getroffen, of
d) HiJ'verkeert in een andere, vergelijkbare toestand lngevolge een sooÍtgelljkê

. procedure uit hoofdê van nationale wet- ofregelgeving2o, of
e) Zijn activa worden beheerd door een curator ófdbor de rechtbank, of
$ Zljn bedrijfsactlvltêiten z|jn gestaakt?

OJ. Vn."
loja:
- Omschrijí dit rrader.
* Gêef 11e te(lênen r./vaa.on) (1e cln(lefneÍter desr:ndanks in slaat ir lrn de opdracht uil !e voe.etr, gelet op c'c loepasselike

|atiorralr,'vootschrií1on etr rnaatr egclerr f:etreíí'cnde dc voortj,.etlirlg van dc ac!iviï.eikvr in deze situati(ls?l'l

Vcrnrultl tllrjicil rls rrrni,;rí'tf 1lilkt.,,t Ílt{kttírÍrlt !}{:íJrlkl,niit rljr:

liltílt 
'reladí0t:

Álgí.:vondo ri',ti l*it:

t,r'ccicze Í eleÍnÍrticnunrmers van ds stu kkBrl:

,ilti.lÍnetadrês:

AlUcvoírdd oiltit(.)it

Paíicic?* Í cÍí{r.\Í íonuÍÍrtï}ílrs van de st(Jkkr)t'r:

20 lle de natlonalÊ wstgovlng, de lrer0ííonde aankondlging of de aanbs5tedlng$tukken,

21 Deze lnformatle ioeÍt rlet te worden verstrekt indíen de ultslulilng von ondernener: ln esn van de lnder a) lot en mêt 4 gonoemde gevàtlen kachlens het

toept$êllke natlonalersh!veÍpÍlch( ls rondeí enlge mogoliJklreld tol afwUklng wanneerds ond{nerDer d€sondanks ln s(aaL ls de opdrtcht slttsvoeÍen,

Íaillíssement, insolventie of
gcÍijksoortig

íti.iI ïrtliJ Írkí.!s..

vcÍri!! I I lni 7tl1 l
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fn*!pUomepsfalt
tlg,Elr&r*díndfrkel2.87

tldlstfrcAadr**rylr;*rl-friz

idar it${} i:.ksas '

Max'lÍO{)lr}te$r,

lleeft, de ondernemer zich schuÍdig gemaakt aan ernstigê beroepsfdrten?{

9t^ &"
TaJa,omlr,lrr,jf:-

ZoJa, heeft <le ordernerner zelÍreinigerde nraatregelen pnonen?

trja E nee

Zoja, bexhrif de geromen maaïegelerr

Vervalsíng ran de medednging Heeft de ondernemer met ander€ ondernemers overeenkomsten g€stoten die gêÍicht z!,n op vervalslng van
deme&dlnglng?

Zoia,an:r;tviJf:

*lcxl5{}A *:keas >

?2 A!,bdbnvrttorpàrclh&dedrÍhÍtlËhÍÍrnáUondrlíotgdhg,dsbcrríÍeodctr*oídlglrqofdlrd$círdh{É6ruk16i.

lrÍrio 1 | Jsrl iltll ?
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Zoja. heefï de nnclernemer ?ollroiniqe'tde nraatrsllelen genornen?

lJ j, lll nee

Zoja, besrl u ijl 11ê UononIêr1 nrêatÍ egelèn;

Belangenconllict ls de ondernemeí zich bêwust van enig belangenconflict?3 aís gevolg van ziin deelneming aan de aanbestedingsprocedure?

Oiu &1..
Ioja, omschr.íjl

li'j;;r il;ílíl tsic,"rs ,

| {rrY lr,(Jíl ir)ki,ri r'

lá ;:x. 1 lsl )i j lt:ke r: :. >

entilr-'it gcádvisesrcl oi is de ondornomcr oI cen rïet hcnr ver bonderr ondernetning andu'szins belrokken gèweest bij dc
voor bereidinq varl de aanbêsledingspÍo[eduíe?

L-i la

Zoja, ornsrhrijÍ:

&**

23 Zoals vermèld ln de nal.ionale wetgevlng, de beOefÍende aankondiglng oí de aanbestodlnqi5tukken,

vrxsic 1 ljr{ri ?[1 I



12van14

Uniform Europees Aanbestedingsdocument Minislerie van Fconorrrische Zaken

PÍostaties uit het verleden ls hêt de ondernemer overkomen dat een eerdeÍê overheidsopdracht, êên eerdere opdÍacht van een aanbestedende
entiteit of êen eerdere concessieovereenkomst heeft gêleid tot vroegt!dige bêëindiging van die eerdere opdracht, tot
schadevergoedingof tot andere vergelijkbaÍe sancties?

Q-r. PG:
loja, crtnschrijf:

L;ic: liOf.) li:kcos ,

Zoja, hecft de or'rdctr rnrrer zellreir rigr.:ndr: nraa$í,:geknt gánatnen?

l-l:a LJ rx,:e

Zoja, tloschrijÍ de genomën nraatrequlen:

M.z'li,tií) lÈk4ts : ,

Valseverklaring Kan de ondernemer bevestigen dat:
a) hij zich niet in ernstige mats srhuldig heeft gemaakt aan valse verklarlngen biJ het versrekken van de informatle die nodig

is om te controleren oFer geen gronden voor ultsluiting zijn dan wel of aan de selectiecriteria wordt voldaan,
b) hiJ dergalijke lnformatie niet heeft achtergehouden,
c) hij de door de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit gevraagde ondersteunende documenten onverwijld heefl

kunnen overleggen, en

'Qr 9n9"
0nrechtrnati gê bêlhvl0edin g Kan de ondernemer bevestigen da!:

d) hU niet hoeft getracht het besluitvoÍmingsproces van de aanbestedende dlenst of aanbestedende entitelt onrechtmatig te
bêihvloeden, om vertrouwellJke lnFormatie te verkrijgen dio hem onrêchtmatige voordelen in de aanbestsdingsprocedure
kan bezorgen, oF om verw{tbaar misÍeidend€ infoÍmatie te versrekken die een bêlsngrijke invloed kan hebben op
beslulten inzake ultsluiting, selectie of gunning?

'@t, Q nee

vs$iír 1 | lrili ?{)l }



Bedoeld worden geschikt-
heidseisen zoaÍs vermeld in de

Eedoeld worden sel ectie$itetla
zoalsve'meídínde

Áanbest€dingswet 2012.

A anbeste dingsw et 2012.

A,g On.9

Degl V Beperking van het aantal gekwalificeerde gegadigden

0e oni:lernemcr hoult uitsluiten{í hrÍomÉtiB le eorrlre(km vrannoer de irsnb0itsdefldc disnst 0Í sant eil€dendg enÍt(sli d€ obJeclieuu sn
ntíl-{rlÍcrlminerenríorÍit8íia 0í,êt4A h00ít trstgt$(êt(r{ri0,n00tín rvo{Je,r 100ícpa$l om hÊl dínlál gq.ladig.fí dal tol índlenlng van oon

,rïsdrl,eing 0f I0l B0Ír dlalnrg7.',lwordcnuittsnodl[d, tob0pe'lÍien, Dwolníowalio. dlo wrgo&,hJ ftrfi 0àsn vf,n wíolitsn nrêl l,clrskkiní]
lírt d€'ev0nluool t0 0vêíl0ggsn {rooÍtpn} íé.llfifdr0nófnndlríe Í/o,men van luw11'sstuk&en, r,v0rdl vffinerd ín d0 l,0trofícnde.asnkondigifls {ií
h ds ln dfo aankondfgins bsd0elda asnosledtngsÍtukt0n

diaÍogen nn innovati'lpaílnerichsppêf r.

De ondernemer verklaart dat:

t3van14

Uniform EUropees Aanbestedingsdocument Minisr.êrie ván Fronoryriscr)ê zakÊn

Deel lV Selectiecriteria

o: Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria

De ondernemer verklaart met betrêkklng tot de selectiecíiteria dat, hij voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria

Er wordt op de volgende wijze voldaan aan de objectieve en niet-díscrlmlnerende criteria en regels te beperklng van het
aantal gêgadigden,

Mar 750 tekenr >

Geel ln gevat bepaalde certificatsn of andere vormen van bewiJsstukken ziin vereist,
aan of de ondernemer over de vereiste documenten beschikt:

oil O n..

Zoja,,,rrelke;

Vernreld. indien eeil aantál van dere ceÍ fiíi[a[er) of ar']deÍe vo.n)en ván bewljsslukken clêktí.onis*r beÍchikbaar'

ulnz'j, voor elk ciaarvan:

lnternê,tadÍe5;

Aillèvende enlileil-:

Pr e{íele reJerenlierrunlrrrers vêlr de stukkeu:

,ílleÍ neladr ês:

ÁÍ{Frvrn !r}r} r,f rlil$it ;

Pro{:Íeze rsf er ontienumrners vall (ie rtukken:

?4 Vermeld duldellJhopwelk DUilthetantwoord beirexllnghseír.

vlysit: I I lrli ?01 l
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Uniform Europees Aanbestedingsdocument Mínisterie van Econornrsche zaken

Deel Vl

lnteÍrtetarkes:

AÍgevende entítêít:

Precíere referartienunrrrers van de stukken:

Slotopmerkingen

OndeÍgetekende(n) verktaart/verkÍaren foÍmeel dat de door hem/haar/hen hlervoor in de delen ll-V versrrekte
informatle accuraaten correct is en dat hillz!, zich volledig bewust lVzfn van de consequenties van het afleggên van
eeÍ! valse vefkÍaÍing,

Ondergetekende(n) verklaart/verklaÍen formeel desgevraagd en onverwlJld de hlervoor b€doélde certiÍicaten en
andêre vormen van bewiJsstukken te kunnen overleggen. tenzlJ:

a) de aanbestedende dienst of lnstantie de betrokken ondersteunende document€n Íechtstreeks kan verkrl,gen
door raadpleging in een lidstaat van een gÍatls toegankeulke nstlonale databank2s of

b) de aanbestedende dienstof instantie met ingang van uitsrliJk 18 oktober 201826 reeds over de betrokken
informatie beschikt,

Ondergetekende{n} stemt/stemmen er formeel mee in dat de aanbestedende dienst of aanbestedende
entiteit bedoeld ln deel l. afdeling A toegang kÍiigt tot Êtukken tot staving van de lnfoÍmatie die is verstrekt in
dlt UnifoÍm Europees Aanbestedingsdocument met het oog op de onderhavige aanbestedingsprocedure.

Datum, plaats en, índlenwíelst of
noodzahellJk, han dteke ning(en): He\* o\^J

?^ e { Lie-

Plaats:

i.
Naam:

I

Functie:

Datum:

6 *rt -zot
J-l

'. 1

OndaÍtoktneil ka$ ailMn ctu ilíet!íll
niffintcn, b+{t^-^ a- da}<

Handtekening:

Plaats:

Naam:

Datumr

functíe; Handtekening:

t,_

Plaats: Datum;

Naam

Functie: Handtekening:

I

25 Op vdffiarÍde dál da mdsnemeÍ dB roodzokslijks lnÍdmrtlo hoen veÍstsokt (lnt€Ínatadíês, afgevends rf,litell F*lozs Íêforontlênummrr v[n de

std&fi.l waaÍdoor ds aanboltgdondo dllnrt oí mnbsstsdsnd€ Inslrntlo dmÍtoo ln staat woídt ggrt6ld. lndlM vootgetctÍovon, moét dlt vrígsrald gern vm do

bÊtÍoíímds lnstmmlng mct eËn dsgs{,ks rsadplsglng.

26 
^fhánkollikvrn&nrtionrleultvosrlngvsnrrtikelSg,lldS.twoodoállnarvrnRkhtllin20lll2lËU,

vssle 1 lJrxti2Ol?
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8ízob-AS-BU-002, Specialistische Ondersteuning Jeugd Peelregio, versie 2O-12-2O76

De ondergetekenden:

- Gemeente Asten, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudend aan Koningsplein 3

te Asten, rechtsgeldig vertegenu/oordigd door I.C.M. Huijsmans, wethouder Soclaal Domein, daartoe

gemachtigd door de burgemeester van Asten.

- Gemeente Deurne, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudend aan Markt 1te

Deurne, rechtsgeldíg vertegenwoordigd door H.J. Mak, burgemeester.

- Gerneente Gemert-Bakel, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudend aan Rid-

derplein 1 te Gemert, rechtsgeldig vertegenwoordigd door J,M.A. Bevers, wethouder SocíaaÍ Domein

& Volkshuisvesting, daartoe gemachtigd door de burgemeester van Gemert-Bakel.

- Gerneente Helmond, puhliekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudend aan Weg op

den HeuveÍ 35 te Helmond, rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.M. de Leeuw-Jongejans, wethou-

der Jeugd, Onderwijs en Gezondheid, daartoe gemachtigd door de burgemeester van Helrnond.

- Gemeente Laarbeek, publíekrechtelijke rechtspersoon, geyestigd en kantoorhoudend aan Koppel-

straát 37 te Eeek en Donk, rechtsgeldig vertegenwoordigd door.l.H.C,M, Briels, wethouder Socíaal

Domein, daaftoe gemachtigd door de burgemeestervan [aarbeek.

- Gemeente Someren, publiekrechtelíjke rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudend aan Wilhel-

minaplein 1te Someren, rechtsgeldig vertegenwoordigd doorT.C,W. Maas, wethouder Maatschap-

pelÍke zorg en jeugd, daartoe gemachtigd door de burgemeester van Someren.

en

Aanbieder . ".,.'-.E..V.nlff{?-. gevestigd,"....l{"J'o.....LJ..., kantoorhoudende

""n 
,..,Í-n(".r.*.rv...q,.,rk*:*.L..1:.1:........,...,... te.. .,,,H*Í,.r,r,nr:.s;-t..,,.....,)

ten dezen rechtsleldig vertegenwoordigd door..,. .).,,f.,...4.r:,.+1i..{**í,-..^....

hebben kennísgenomen van deze overeenkomst inclusief de bijlagen en hebben deze gelezen

en zijn akkoord met de inhoud; en stemmen er mee in dat de eerdere overeenkomst(en), te weten de

Basisovereenkomst ínkoop jeugdhulp en de Deelovereenkomst individuele voorziening Specialistische

Ondersteuning vervallen en vervangen worden door deze Overeenkomst,

Partijen verklaren te zijn overeengekomen Overeenkomst individuele voorziening Specialistische Onder-

steuning Jeugd met kenmerk Eizob-AS-BU-002 met bljlagen:
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Bizob-AS-8U-002, SpecÍalístische Ondersteuning ieugd Peelregío, versie20-!2-2DL6

BUlage 1;

A\lage2:

Eijlage 3

Bijlage4:

8íjlage 5:

Bijlage 6:

B$lage7:

Eigen VerkÍaríng;

Algemene inkoopvoorwa arden;

Tarieven en productcodes;

Kritische Prestatie lndícatoren;

Ontwikkelagenda;

SociaÍ Return;

Ca lamiteÍten protocol.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt

Datum .../-.:.L:.3.9 .1.V.,.......

Naam organisatie Aanbieder ... ug
N aa m te kenbevoegde ....-L.rf-,.*.

'""1'*
Handtekening

/
Datum ,A2:..91.=..7

Gemeent€ Agtên

De heer J.C.M, Huijsmans,

Daturn ...g.?: ?J.:... t V
Gemeente Helmond

Mevrouw M.M, de teeuw-Jongejans,

wethouder Jeugd, en

Handtekening ........

Datumfr;

6eÍn€êntê laarbeek

De heer J.H.C.M. Briels,

wethouder Sociaal n

LT í.ri3f...
l'{^t

wethouder Domein

Handtekeníng

Datum0.?.Q

Gemeente Deurne

De heer H.J. Mak,

burgemeester

Handtekening

Datum .0.7:.9r..--.

Gemeente Gemert-Bakel

De heerJ.M.A.

wethouder

Datum ..Q2:'H:17/a ''.-
',./

Gemeente Someren

De heer T.C.W. Maas,

Volkshuisvesting wethouder zorg en jeugd
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Huishoudelijk Reglement Cliëntenraad LEVgroep



VOORWOORD

De Wet medezeggenschap cliënten welzijnsinstellingen regelt de medezeggenschap van cliënten in het
beleid van de zorg- en welzijnsorganisatie waarvan zijzorgof diensten ontvangen. Die

medezeggenschap wordt uitgeoefend door de cliëntenraad van de instelling.

ln dit Modelreglement voor de cliëntenraad (huishoudelijk reglement) wordt ingegaan op de wijze
waarop de cliëntenraad de eigen huishoudelijke zaken het beste kan regelen. Zo worden de functie van
voorzitter, secretaris en penningmeester besproken. Er wordt ingegaan op de functie van de
ondersteuner van een cliëntenraad en de wijze waarop de cliëntenraad contact onderhoudt met zijn
achterban en verantwoording aflegt over zijn werkzaamheden.

Dit reglement biedt de beginnende cliëntenraad de mogelijkheid om de werkwijze te structureren en
een aantal zaken goed te regelen, zodat daarnaar bij onverhoopt voorkomende problemen kan
worden teruggegrepen. Het reglement is er primair voor de cliëntenraad, maar ook om aan de
achterban en directie te laten zien dat de raad zijn taken serieus neemt en om inzicht te geven in hoe
de raad te werk gaat. Het draagt bij een verhoging van de kwaliteit van de medezeggenschap.

#?Ê 2
LËV GROEP
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Paragraaf 1'Begripsbepalingen'

Artikel 1

ln dit reglement wordt verstaan onder:

1. Welzijnsorganisatie: LEVgroep Helmond, Dommelva llei, Peelregio

2. Cliënten
- de natuurlijke personen voor wie de instelling werkzaam is

3. Cliëntenraad

- de op basis van het instellingsbesluit door de welzijnsorganisatie ingestelde clÍëntenraad

4. Achterban
- de cliënten van de welzijnsorganisatie van wie de belangen door de cliëntenraad worden

behartigd

Paragraaf 2 'Procedure voor Werving en selectie CR-leden'

Deze procedure is vastgesteld in de CR-vergadering van januari 2015 en is daarmee deel van het
huishoudelijk reglement van de CR van LEVgroep.

De CR kent een wervings- selectiecommissie

Deze heeft tot taak kandidaat-CR-leden te werven en op hun motivatie en geschiktheid te beoordelen.
De selectiecommissie doet dit via door het houden van een kennismakingsgesprek.
Daarna neemt de selectiecommissie een besluit om het kandidaat-lid aan de CR voor te dragen. Van
een negatief besluit wordt, indien het door de CR wordt overgenomen, onverwijld melding gedaan aan
de kandidaat. Bij acceptatie van de voordracht door de CR wordt het aspirant-lid zo spoedig mogelijk
uitgenodigd tot het bijwonen van een CR-vergadering, met als doel wederzijdse kennismaking.
Binnen twee weken na deze kennismakingsvergadering meldt het aspirant-lid aan de CR en de CR aan
het aspirant-lid of het lidmaatschap al dan niet aanvaard wordt.
Bij definitieve aanvaarding van het CR-lidmaatschap, benoemt de directeur van de LEVgroep betrokkene
schriftelijk tot lid van de CR. De benoemde neemt op het rooster van aftreden de plaats in die de
vacature daarop heeft.

Voor de bemensing van de selectiecommissie wijst de CR aan: zijn voorzitter en de ondersteunende
medewerkervan de CR.

ln de sollicitatiefase wordt aan kandidaat-CR-leden een informatiepakket beschikbaar gesteld
Daarvan maakt onder meer deel uit:
- de instellingsbeschikking van de LEVgroep over de CR;

- de samenwerkingsovereenkomst de LEVgroep CR;

- het huishoudelijk reglement van de CR;
- het actuele werkplan van de CR;

- het actuele vergaderrooster;
- de lijst met namen en adressen van CR-leden en CR-contactpersonen bij de LEVgroep;
- algemene folders over het werk van de LEVgroep en de organisatie van de LEVgroep.

:f-'rÈ 3
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Paragraaf 3 Functies

Artikel2
1. De clÍëntenraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
2. Voor speciale aandachtsgebieden kunnen portefeuillehouders benoemd worden.
3. De functieverdeling wordt ter kennis gebracht aan de cliënten en de welzijnsorganisatie.

Artikel3
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van de cliëntenraad. Hij draagt zorg voor de naleving van het

reglement en ziet erop toe dat de cliëntenraad zijn taak naar vermogen uitvoert.
2. Bij afwezigheid van de voorzitter, kiest de cliëntenraad uit zijn midden een plaatsvervanger. Deze

neemt, voor de duurvan de vervanging, de taak en bevoegdheden van de voorzitter over.

Artikel4
1-. De secretaris draagt zorg voor een goede secretariaatsvoering.
2. De secretaris draagt bij het neerleggen van zijn functie alle bij de functie horende stukken

in goede staat over aan zijn rechtsopvolger.

Paragraaf 4 Werkwijze

Artikel5
L. De cliëntenraad komt bijeen volgens een jaarlijks door de cliëntenraad vast te stellen

vergaderrooster. De cliëntenraad komt voorts bijeen indien de voorzitter dit nodig acht en
binnen twee weken nadat ten minste twee leden van de cliëntenraad een schriftelijk en
gemotiveerd verzoek hiertoe hebben ingediend bij de secretaris en of voorzitter.

2. De secretaris roept de cliëntenraad bijeen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de
leden. Deze moet, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste een week voor de vergaderdatum
worden verzonden, samen met de agenda voor de vergadering en eventuele andere
vergaderstukken.

Artikel6
t. De agenda voor een vergadering van de cliëntenraad wordt opgesteld door de secretaris en/of de

voorzitter.
2. De agenda wordt ter kennis gebracht aan de cliënten en de welzijnsorganisatie op de datum

waarop deze aan de leden van de cliëntenraad is gezonden.
3. De leden van de cliëntenraad hebben het recht om onderwerpen voor de agenda voorte dragen.

ArtikelT
1. Een vergadering wordt niet gehouden als minder dan de helft van het aantal leden van de

cliëntenraad aanwezig is.

2. lndien een vergadering, op grond van het bepaalde in het eerste lid, niet door gaat wordt een
nieuwe vergadering uitgeschreven met dezelfde agenda. Deze vindt plaats in de eerste of tweede
week na de afgelaste vergadering. Deze tweede vergadering vindt doorgang ongeacht het aantal
leden van de cliëntenraad dat aanwezig is.

ArtikelS
1. De cliëntenraad kan deskundigen, belanghebbenden, ondersteuners en/of assistenten uitnodigen

een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen.

2. De cliënten kunnen bij de vergadering van de cliëntenraad aanwezig zijn, tenzij, naar het oordeel
van de voorzitter, hierdoor het goed functioneren van de cliëntenraad wordt belemmerd of het
vertrouwelijke karakter van het aan de orde zijnde onderwerp zich daartegen verzet.

*-,
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Artikel9
L. leder lid van de cliëntenraad heeft stemrecht met uitzondering van de voorzitter en de

inhoudelijk ondersteunende professiona I va n de LEVgroep.
2. De cliëntenraad beslist bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij in dit reglement anders

is bepaald. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk
gestemd. De cliëntenraad kan besluiten dat ook over zaken schriftelijk wordt gestemd. Blanco
stemmen zijn ongeldig.

3. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Als bij een keuze tussen meerdere personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming de

gewone meerderheid behaalt, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de
eerste stemming de meeste stemmen hebben gekregen. Bij deze herstemming is degene
gekozen, die dan de meeste stemmen heeft gekregen.

5. De cliëntenraad neemt geen besluit dat in het bijzonder de belangen raakt van een van de in de
cliëntenraad vertegenwoordigde regio's, wanneer geen van de leden die vanuit de betreffende
regio's is benoemd, of die in het bijzonder de belangen van de betreffende regio's
vertegenwoordigen, aanwezig is.

6. lndien een besluit, op grond van het bepaalde in het vijfde lid, niet kan worden genomen, wordt
het onderwerp waarover een besluit zou worden genomen, geagendeerd voor de eerstvolgende
vergadering van de cliëntenraad. Wanneer dan ook geen van de leden die de belangen van de
betreffende doelgroep vertegenwoordigen, aanwezig zijn, kan desondanks een besluit worden
genomen.

Artikel 10
1. De secretaris zorgt ervoor dat van elke vergadering van de cliëntenraad een verslag wordt

gemaakt. Het verslag wordt in de volgende vergadering vastgesteld. Na vaststelling wordt het
verslag door de voorzitter en/of secretaris ondertekend.

2. Het verslag van de vergadering wordt na vaststelling ter kennis gebracht aan de cliënten
en de welzijnsorganisatie.

Artikel 11

De leden van de cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in hun
hoedanigheid van lid van de cliëntenraad vernemen en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen
of redelijkerwijs kunnen vermoeden. De geheimhoudingsplicht duurt voort na het einde van het
lidmaatschap van de cliëntenraad.

Artikel 12

1. De voorzitter en de secretaris zijn gezamenlijk bevoegd de cliëntenraad in rechte te
vertegenwoordigen.

2. De voorzitter is bevoegd de cliëntenraad buiten rechte te vertegenwoordigen. De cliëntenraad
kan incidenteel, en wanneer hij dit nodig acht onder voorwaarden, andere leden van de
cliëntenraad de bevoegdheid toekennen de raad buiten rechte te vertegenwoordigen.

T ng

'ln rechte'wil zeggen dat de voorzitter en secretaris gezamenlijk bevoegd zijn om de cliëntenraad te
vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures (voeren van een rechtsgeding).

'Buiten rechte' willen zeggen dat de voorzitter bevoegd is om de cliëntenraad te
vertegenwoordigen in het dagelijks leven (buitengerechtelijke procedures) bijvoorbeeld bij het
sluiten van een samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 13
t. De cliëntenraad kan commissies instellen ter voorbereiding van door de cliëntenraad te

behandelen onderwerpen. Personen die geen lid zijn van de cliëntenraad, kunnen worden
benoemd in een commissie.

2. Voorafgaand aan de instelling van een commissie zoals bedoeld in lid 1, regelt de cliëntenraad
schríftelijk de taak, de samenstelling, de bevoegdheid en al het overige dat de cliëntenraad van
belang acht.{*-,
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3 Artikel 11 is van overeenkomstige toepassing op leden van een op basis van lid 1

ingestelde commissie.

Artikel 1-4

7. De cliëntenraad kan zich bij zijn werkzaamheden doen bijstaan door een ondersteuner en/of
assistent.

2. De cliëntenraad regelt met de ondersteuner of de beoogde ondersteuner wat de
werkzaamheden van de ondersteuner zullen zijn en al het overige wat de cliëntenraad in
dit opzicht van belang acht.

3. Artikel 11 is van overeenkomstige toepassing op de ondersteuner/assistent van de
cliëntenraden.

4. De ondersteuner legt voor wat betreft de inhoud van zijn werkzaamheden verantwoording af aan
de cliëntenraad. De ondersteuner heeft echter geen dienstverband bij de cliëntenraad maar bij de
instelling of een andere, onafhankelijke organisatie.

Paragraaf 5 Adviesprocedure

lnleiding

De Clíëntenraad (CR)van de LEVgroep functioneert op grond van de wet WMO, dan wel de
vernieuwde versie van deze wet. Deze wet verplicht welzijnsinstellingen instellingen een CR in
stand te houden, met als doel het bevinden van cliënten inzake de dienstverlening te betrekken bij
de beleidsontwikkeling van de instelling. De CR heeft informatierecht, adviesrecht en verzwaard
adviesrecht. ln de wet is vastgelegd voor welke zaken. De CR houdt rekening met de beleidscyclus
van de LEVgroep. Het werkplan van de CR is mede op die beleidscyclus afgestemd.
De CR kan gevraagd en ongevraagd adviseren, advisering geschiedt altijd aan de bestuurder.
Daarnaast kan elke cliënt van de LEVgroep aan de CR vragen aan een bepaalde kwestie aandacht
te besteden en er eventueel een advies aan de bestuurder over uit te brengen. De CR is niet
verplicht een verzoek tot advies te honoreren. Van een besluit tot niet-advisering, geeft de CR

altijd bericht aan de adviesvrager.
ln geval van een besluit tot advisering, zowel gevraagd als ongevraagd, kiest de CR voor onderstaande
procedure. Echter, gebleken is dat zich soms een situatie voordoet waarin de procedure niet (geheel)
gevolgd kan worden. ln dat geval kan de CR besluiten dat sprake is
van een uitzondering en bepalen welke stappen van de adviesprocedure in die situatie zullen worden
overgeslagen, verkort, of vervangen door onderlinge raadpleging per e-mail. Zo bewaakt de CR de
ondergrens van kwaliteit voor het advies in die situatie.

Procedure voor advisering

{*.D
.E

LEV GROËP
6

Stappen lWie doet wat en hoe?
L. Verzoek om advies Dit verzoek kan door de bestuurder of door een cliënt of een andere belanghebbende

(groepering) aan de CR gericht worden. Het verzoek dient schriftelijk en met redenen
omkleed aan de CR te worden gericht, De termijn waarbinnen het advies beschikbaar
moet zijn dient aangegeven te worden.
Ook kan de CR besluiten ongevraagd (dus zonder verzoek) een advies uit te brengen,
in dat geval bepaalt hij zelf de precieze vraag
en termijn.

2. Beoordelen van de
advies- aanvraag

lOe 
Cn beoordeelt de adviesaanvraag op relevantie en haalbaarheid, bepaalt of hij

lover 
genoeg informatie beschikt en besluit dan om de aanvraag wel of niet te

lhonoreren.
3. Melden besluit tot

advisering
CR meldt het besluit tot honorering van het gevraagde advies of tot uitbrengen

n een ongevraagd advies schriftelijk en gemotiveerd vanuit genoemde criteria, aan
e bestuurder, zodat het advies is aangekondigd. lndien de adviesvrager niet de
estuurder is, meldt de CR dit ook aan de adviesvrager.

Huishoudelíjk Reglement Clíëntenraad LEVgroep



4. Vaststellen
behandelaars

leij honorering van de adviesaanvraag worden minimaal twee leden van de CR

laangewezen die belast worden met het formuleren van een concept-advies.
5. lnformatie

verzamelen
lndien de CR bepaald dat nog niet genoeg informatie beschikbaar is om een goed
concept-advies op te kunnen stellen, nemen de behandelaars het voortouw om deze
informatie beschikbaar te krijgen. De hele CR neemt daarna kennis van deze
informatie, immers, de hele CR stelt (later) het advies vast.
ndien informatievergaring kosten met zich mee brengt, anders dan reis- en

werkkosten, meldt de CR dit onverwijld aan de bestuurder

6. Opstellen
conceptadvies

lOe twee leden die met opstellen belast zijn, formuleren een concept- advies en

lbrengen dit, ruim voor de datum van vaststelling, ter kennis van de CR. Dit gebeurt bij

lvoorkeur via de agendastukken.
I

7. Vaststellen
advies

lOe Cn bespreekt het concept-advies en stelt het advies, al dan niet gewijzigd,

linhoudelijk vast.

ItnOien van toepassing geven leden aan of zij een

lminderheidssta ndpunt geformuleerd wensen te zien.

lOot kan de CR besluiten dat de opstellers eerst een 2e concept-
ladvies formuleren.

8. Redactie
advies

De CR stelt de redactie van het advies vast, en indien van toepassing, van het
minderheidsstandpunt. De opstellers van het concept-advies passen de formulering
daaraan aan. Daarna sturen
zij het advies in z'n definitieve vorm per e-mail naar de voorzitter en de (ambtelijk)
secretaris van de CR.

9. Verzending en
archivering

De ambtelijk secretaris draagt zorg voor de verzending en archivering van het
advies, indien van toepassing inclusief het minderheidsstandpunt. De

uerzending vindt plaats naar de
bestuurder en, indien de aanvrager niet de bestuurder was, naar de aanvrager

Paragraaf 6 Diverse onderwerpen

Artikel 15

L De cliëntenraad stelt jaarlijks, uiterlijk een maand voor het einde van het kalenderjaar, een
werkplan vast voor het komende jaar.

2. De cliëntenraad stelt jaarlijks, bÍnnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar, een verslag
vast van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar.

3. Voorafgaand aan de vaststelling van het werkplan of het jaarverslag wordt de algemene
vergadering in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over het ontwerpwerkplan of het
ontwerpjaarverslag.

4. Het werkplan en het jaarverslag worden ter kennis gebracht aan de cliënten en de
welzijnsorganisatie.

Artikel 16

L. De financiële middelen van de cliëntenraad bestaan uit:
a. Bijdragen van de welzijnsorganisatie
b. Andere inkomsten

Artikel 17
1-. De cliëntenraad kan besluiten een lid te schorsen als voortzetting van diens lidmaatschap van de

cliëntenraad in redelijkheid niet van de cliëntenraad kan worden gevergd.
2. Een besluit tot schorsing wordt alleen genomen nadat betrokkene ín de gelegenheid is gesteld

zich hiertegen te verdedigen.
.{-,
'l> 7
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3. Bij het besluit over de schorsing heeft betrokkene geen stemrecht.
4. Een schorsing duurt drie maanden, tenzij de cliëntenraad besluit een schorsíng eerder te

beëindigen.
5. ln de derde maand van de schorsing beslist de cliëntenraad of het geschorste lid wordt

ontslagen. Lid I,2 en 3 van dit artikel zijn op dit besluit van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat voor 'schorsen' gelezen wordt 'ontslaan' en voor schorsing 'ontslag'.

6. Wanneer wordt besloten het geschorste lid niet te ontslaan, eindigt daardoor de
schorsing.

Paragraaf 7 Contacten met de achterban

Artlkel 18

L. De cliëntenraad beschrijft in zijn werkplan de wijze waarop contacten met de achterban worden
onderhouden.

2. De cliëntenraad legt in zijn jaarverslag verantwoording af van de wijze waarop contacten met de
achterban zijn onderhouden.

3. ln ieder geval worden de cliënten in de gelegenheid gesteld op de hoogte te blijven van de
notulen, de begroting, het jaarverslag en het werkplan van de cliëntenraad. De informatie kan
bijvoorbeeld worden verschaft door publicatie in een informatiebulletin, op de kabelkrant, of op
de website van de welzijnsorganisatie.

Paragraaf 8 Slotbepalingen

Artikel 19

1. ln gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de cliëntenraad
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door de cliëntenraad.

Vastgesteld door de cliëntenraad tijdens zijn vergadering gehouden op 23 april 2015 te Helmond

Handtekening Handtekening:

voorzitter van de Cliëntenraad LEVgroep bestuurder LEVgroep

1--"PtÈ 8
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Bijlage 4

Klachten regeling Externe Klachtencom missie ikv h u lp- en d ienstverlening
jeugdwet
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Behandeling van klachten en bezwaren in het kader van de Jeugdwet 2015 en WMO
201s.

Aanbod voor jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, andere zorgaanbieders
en gemeenten ten behoeve van de organisatie en uitvoering van het klachtrecht conform
de Jeugdwet 2015 en de WMO 2015 en behandeling van bentraren in het kader van de
AWB bij de uitvoering van de Jeugdwet.

Breda, januari2020



Bijlage 5
Klachten rege I i ng Externe Klachte ncom m issie overige d ie nstverlen i ng
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OnaÍhankeliike Commissie Klacht en bezwaar zors en
welzii n Noord-Brabant.

1. Inleiding.
In de Jeugdwet (2015) is bepaald dat gemeenten (afzonderlijk of in samenwerkingsver-
band) verantwoordelijk zijn voor de toeleiding naar en de inzet van hulpverlening aan
jeugdigen. Een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering moet de gemeente
volgens de wet laten uitvoeren door een gecertificeerde instelling. Voor het verlenen van
jeugdhulp kunnen j eugdhulpaanbieders worden ingeschakeld. Aan de jeugdhulpaanbie-
ders en de gecertificeerde instellingen worden in de wet kwaliteitseisen gesteld, waaron-
der de eis met betrekking tot het klachtecht. Teneinde aan deze kwaliteitseis te voldoen
kunnen jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen alsmede gemeenten gebruik
maken van de diensten van de Onffiankelijke Commissie Klacht en bezwaar zorg en
welzijn Noord-Brabant (hierr;ia te noemen: OCKJ-Brabant). Daarmee wordt zeer brede
en ruime ervaring met onaflrankelijke klachtenbehandeling binnen de zorg,jeugdzorg en
WMOI tegen acceptabele kosten beschikbaar. Op dezelfde commissie kan ook een be-
roep gedaan worden als cliënten bezwaar maken tegen een besluit dat door een bestuurs-
orgaan in het kader van de toepassing van de Jeugdwet is genomen.

2. Klachtrecht in de Jeugdwet.
Ter bescherming van de rechtspositie van jeugdigen en hun ouders is in de Jeugdwet het
klachtrecht geregeld2. In de wet wordt bepaald dat jeugdhulpaanbieders en gecertifi-
ceerde instellingen een regeling moeten treffen voor de behandeling van klachten over
gedragingen van hen of van voor hen werkzame personen jegens een jeugdige, ouder,
ouder zonder gezag, voogd, degene die anders dan als ouder samen met de ouder het
gezag over de jeugdige uitoefent of een pleegouder in het kader van de verlening van
jeugdhulp, de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering.
Gesteld kan worden dat de eisen die aan een zo'n regeling gesteld worden ook van toe-
passing moeten zijn op klachtenregelingen van andere zorgaanbieders. Ten aanzienvan
de klachtenregelingen geldt onder andere:

- dat deze op passende wljze onder de aandacht wordt gebracht van jeugdigen, ou-
ders, ouders zonder gezag, voogden, degenen die anders dan als ouder samen met
de ouder het gezag over dejeugdige uitoefenen enpleegouders, en overige zorg-
vragers;

- dat klachten behandeld worden door een klachtencommissie van minstens drie
leden, waaryan in ieder geval de voorzitter niet werkzaam is bij of voor de jeugd-
hulpaanbieder of gecertificeerde instelling of andere zorgaanbieder;

- dat termijnen zijn vastgelegd waarbinnen de klachtencommissie een oordeel
geeft en betrokkenen hiervan in kennis stelt;

- dat er gelegenheid is voor klager en beklaagde een toelichting te geven op de
gedraging waarover is geklaagd (hoorzitting).

3. Algemene Klachtencommissie binnen de Jeugdzorg.

1 Binnen de WMO geldt dat de gemeente moet bepalen hoe de zorgaanbieder het klachtrecht moet vormgeven. Doorgaans
wordt door gemeenten aan aanbieders overgelaten om een regeling vast te stellen voor het afhandelen van klachten.
2 Jeugdwet 1 maart2014; artikel4.2.l tlm artikel4.2.3.
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OCKJ-Brabant wordt gevormd door meerdere samenwerkende leden die allen reeds vele
jaren functioneren als lid van een klachtencommissie brj de behandeling van klachten
binnen de (eugd)zorg en voldoet volledig aan de eisen die de Jeugdwet stelt, is geheel
onafhankelijk, deskundig en permanent beschikbaar.

a. Visie.
OCKJ-Brabant volgt bij de uitvoering van haar taken de adviezen en richtlijnen voor een
goede klachtenbehandeling die door de Nationale Ombudsmanzrjn opgesteld. Als kin-
deren, hun ouders of verzorgers, of zorgafnemers menen dat zlj bij hun contact met een
jeugdhulpaanbieder/gecertificeerde instelling of andere zorgaanbieder niet op een be-
hoorlijke wijze zijn behandeld kan hierdoor een klacht ontstaan. Een goede behandeling
van een ingediende klacht heeft een tweeledig belang. In de eerste plaats draagt goede
klachtbehandeling bij aan het herstel van geschonden vertrouwen van betrokkene in de
zorgaanbieder. Daarnaast is een goede klachtbehandeling een onmisbaar terugkoppe-
lingsmechanisme voor de professionals in de zorg op basis waarvan geleerd en verbeterd
kan worden.

b. Missie.
Met als uitgangspunt bovenstaande visie werkt OCKJ-Brabant aanhaar missie:
Door middel van een toegankelijke, volledig onffiankelijke en transparant georgani-
seerde klachtbehandeling bijdragen aan de hualiteit van de dienstverlening van de
jeugdhulpaanbieder/gecertfficeerde instelling of andere zorgaanbieder, waarbij ener-
zijds bij de (klagende) cliënt het begrip voor de rechtvaardige (beleids)keuzes van de
instelling wordt vergroot en anderzijds aan de cliënt genoegdoening wordt gedaan als
dat van toepassing is.

c. Beschikbaarheid.
Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen en andere zorgaanbieders kunnen
zich aansluiten bij OCKJ-Brabant, zodat zlj daarmee aan de kwalificatie-eisen voor het
contracteren door gemeenten voldoen, geen onnodige energie hoeven te steken in het
optuigen van hun eigen klachtenregeling, en er voor de instellingen, alsmede voor jeug-
digen, hun ouders en andere betrokkenen per direct een klachtenbehandeling mogelijk is
van kwalitatief hoog niveau, ongeacht het aantal ingediende klachten. OCKJ-Brabant
heeft voldoende capaciteit om peÍmanente beschikbaarheid te garanderen en daarbrj
goede afspraken over redelijke termijnen van klachtafhandeling te maken.

4. Klachtenregeling.
De regeling die iedere zorgaanbieder en instelling nodig heeft om een toegankelijke, on-
aftrankehjke en eenduidige klachtenbehandeling tot stand te brengen hebben wij al in
concept klaar en is vrijwel direct beschikbaar. Gebaseerd op de hierboven aangehaalde
visie hanteert OCKJ-Brabant een klachtenregeling die voldoet aan de behoorlijkheids-
vereisten bij klachtbehandeling die door de Nationale Ombudsman zrjn opgesteld. Deze
regeling voldoet uiteraard ook aan alle bepalingen die hierover in de Jeugdwet zijn op-
genomen en zal voor alle zorgaanbieders voldoen. Binnen de grenzen van de wet en
regelgevingzljn desgewenst aanpassingen aan specifieke wensen van een zorgaanbieder
of instelling mogelijk.
Daarnaast hanteert OCKJ-Brabant een huishoudelijk reglement, waarin nadere uitwer-
king wordt gegeven van enkele bepalingen uit de klachtenregeling en procedurele zaken
zijn opgenomen.
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Van alle behandelde klachten wordt een registratie bijgehouden, waarin onder meer is
vastgelegd tot welke klachtencategorie de klachten behoren, de aard van de uitspraken,
eventueel het specifieke onderdeel van de instelling waarop de klachten betrekking heb-
ben, en de aanbevelingen die worden gedaan. Jaarlijks wordt van deze registratie een
samenvattende rapportage opgesteld.
Al met al kant en klare en direct inzetbare instrumenten!

5. Maatschappelijke verantwoording
In het jaarhjkse verslag dat de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen con-
form de Jeugdwet (artikel 4.3.1) en andere zorgaanbieders in het kader van hun maat-
schappelijke verantwoording opstellen dienen ook diverse onderwerpen inzake het
klachtrecht aandacht te krijgen. Het gaat daarbij enerzijds over de samenstelling van de

klachtencommissie en de mate waarin deze commissie haar werkzaamheden conform de
in de wet gestelde eisen heeft kunnen verrichten, en anderzijds over de klachtenregeling
zelf, de wljze waarop deze btj de doelgroep onder de aandacht is gebracht, het aantal en
aard van de behandelde klachten en welk gevolg aan klachten is gegeven.
Door gebruik te maken van de diensten van OCKJ-Brabant wordt aan de eisen die de wet
stelt inzake samenstelling en werkwijze van de klachtencommissie voldaan. Met de rap-
portage die OCKJ-Brabant jaarlijks levert is inhoudelijke informatie over de klachtenbe-
handeling ten behoeve van hetjaarverslag beschikbaar.

6. Behandeling van bezwaren.
OCKJ-Brabant kan ook ingeschakeld worden ter behandeling van door cliënten inge-
diende bezwaren in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen een door een
bestuursorgaan of in opdracht daarvan door een door het bestuursorgaan aangewezen
instelling genomen besluit kan een belanghebbende bezwaar indienen. BU de behande-
ling van een ingediendbezvvaar zal door OCKJ-Brabant een bezwaarcommissie worden
ingesteld, bestaande uit een jurist als onafhankelijk voorzitter en (ten minste) een ander
lid. Getoetst zal worden of het betreffende besluit conform de geldende wet- en regelge-
ving is genomen.

7. Behandeling van klachten.
Vanuit de overtuiging dat het bij het ontstaan van een klacht van belang is om in een zo
vroeg mogelijk stadium tot een oplossing te komen zal OCKJ-Brabant na ontvangst van
een klacht eerst beoordelen of er andere oplossingsmogelijkheden zijn en inzetten op de-
escalatie. Daartoe behoort ook het onderzoeken of bemiddeling alsnog tot de mogelijk-
heden behoort, met eventueel inzet van een onafhankelijk bemiddelaar vanuit OCKJ-
Brabant. Daarnaast zal blj een ontvangen klacht aan de hand van de klachtenregeling
getoetst worden op ontvankelijkheid van die klacht.
De leden die gezamenlijk OCKJ-Brabant vorïnen voldoen allen aan de vereiste kwalifi-
caties. Bij de behandeling van een klacht wordt uit de beschikbare leden een behande-
lende commissie van drie leden samengesteld, waarbij ieder van hen een rol op zich
neemt als lid, als secretaris of als zittingsvoorzitter. De Jeugdwet schrijft voor dat de

klachtencommissie van drie leden in ieder geval een onafhankehjk voorzitter heeft.
OCKJ-Brabant heeft de ervaring dat door cliënten zéér groot belang gehecht wordt aan

volledige onafhankeltjkheid van de klachtencommissie. Er wordt daarom sterk aanbevo-
len om de voltallige klachtencommissie te laten bestaan uit leden ".. die niet werkzaam
zijn voor of bij de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling of een andere
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betrokken zorgaanbieder", om daarmee elke schijn van partijdigheid of van "elkaar de
hand boven het hoofd houden" brj de cliënt te voorkomen.
Als een instelling er wel de voorkeur aan geeft om zelf een of meer leden voor een klach-
tencommissie aan te stellen, dan kan vanuit OCKJ-Brabant een ervaren onafhankelijk
voorzitter, plus desgewenst een of meer onafhankelijke leden worden toegevoegd. Ook
andere onderdelen van de klachtenprocedure (organisatorische begeleiding van de pro-
cedure, administratieve afhandeling e.d.) kunnen worden afgenomen.

8. KwaliÍicaties leden OnaÍhankelijke Commissie Klacht en bezrvaar.
Alle leden van de OCKJ-Brabant voldoen aan de gestelde kwalificatie-eisen met betrek-
king tot opleiding en ervaring en betrokkenheid met en bij de jeugdhulp. De belangrijkste
kwalifi catie-eisen zijn:

- affiniteit met zorg en zorg voor jeugd in het bijzonder;
- HBO/academisch werk- en denkniveau;
- sociaalmaatschappelijkebetrokkenheid;
- bestuurlijkekwaliteiten;
- door opleiding en ervaring verkregen deskundigheid op een of meerdere van de

beleidsterreinen jeugd(gezondheids)zorg, juridisch, organisatieadvies, kwali-
teitszorg;

- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- in staat tot het vormen van een evenwichtig en onaÍhankelijk oordeel en dit aan

anderen kunnen overbrengen.
De commissieleden zijn afkomstig uit alle regio's van de provincie Noord-Brabant. Geen
van hen is in dienst van of anderszins verbonden aan een jeugdhulpaanbieder of gecerti-
ficeerde instelling in de regio. De leden worden geworven via openbare sollicitatiepro-
cedures.

De leden van OCKJ-Brabant komen (minimaal) twee keer per jaar bijeen ten behoeve
van deskundigheidsbevordering. Het gaat daarbij zowel om intervisie bijeenkomsten als
om trainingsbij eenkomsten.
OCKJ-Brabant, of een delegatie hiervan, treedt periodiek in overleg met de opdrachtge-
ver. Daarbij komt het verloop van de klachtenafhandeling aan de orde, mede aan de hand
van de registratie/rapportage van de aard en omvang van de behandelde klachten, als-
mede de ontwikkelingen binnen de betreffende instelling.

9. Lage kosten door centrale organisatie.
Het zelfstandig organiseren en permanent beschikbaar houden van een klachtencommis-
sie vergt voor iedere zorgaanbieder en instelling een behoorlijke inspanning. En vanwege
de eis van onafhankelijkheid is het vaak lastig om deze taak bij andere functionarissen
in de organisatie onder te brengen. Daamaast kan permanente beschikbaarheid bij een
onregelmatige instroom van klachtzaken hoge organisatiekosten voor een instelling tot
gevolg hebben.
De OCKJ-Brabant is werkzaam in de hele provincie Noord-Brabant voor jeugdhulpaan-
bieders en gecertificeerde instellingen en kan daardoor optimaal gebruik van schaal-
grootte. De beheerkosten, waaronder de noodzakelijke secretarieel-administratieve on-
dersteuning voor het ontvangen en registreren van klachten, de correspondentie met be-
trokkenen, het plannen en notuleren van hoorzittingen e.d., kunnen worden gespreid over
de deelnemende instellingen naar rato dat er een beroep op wordt gedaan. Naast een
beperkt vast bedrag per periode voor de beschikbaarheid van het secretariaat worden
administratieve kosten per klachtzaak in rekening gebracht. Voorts zljn de
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commissieleden van OCKJ-Brabant als zelfstandige werkzaam en per klachtzaak op-
roepbaar. De kosten van klachtenbehandeling zijn derhalve precies toe te rekenen aan
die instelling, waarop de klachten betrekking hebben en een instelling met weinig klach-
ten heeft dus weinig kosten.
Voor nadere informatie over de tarieven kunt u met de OCKJ-Brabant contact opnemen.

Nadere informatie.
Indien u geihteresseerd bent en nader van gedachten wilt wisselen over het afnemen van
diensten van de OnaJhankelijke Commissie Klacht en bez,vaar zorg en welzijn Noord-
Brabant, neemt u dan contact op met OCKJ-Brabant:
Drs. A.P.A. Havermans, Breda (M: 06-53392575)
Per e-mailvia: info@ockj -brabant.nl.
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Bij dit reglement gebruikt Lumens een aantal documenten (losse bijlagen)

r Stroomschemaklachtbehandelingklant
o Stroomschema klachtbehandeling medewerker
r Stroomschema klachtencommissie
r Folder klachtbehandeling voor de klant
r Klachtenformulier (beschikbaar op www.lumenswerkt.nl)
r Samenvatting klachtreglement voor de medewerker
r Factsheet Verschil tussen klacht- en tuchtrecht in de jeugdzorg. Stichting

Kwa liteitsregister Jeugd
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lnleiding

Dit document geldt voor de behandeling van klachten van zowel medewerkers als

klanten. De werkwijze van de klachtencommissie is voor beide situaties uniform
waar mogelijk en verschillend waar nodig. Het traject vóór de klachtencommissie,
de gespreksfase, verschilt.

Het klachtenreglement heeft betrekking op:
o klachten van medewerkers in verband met de relatie werkgever - medewerker

en/of de relatie medewerker - medewerker, waarbij de medewerker zich
benadeeld voelt. Overal waar medewerker staat in dit document kan ook
vrijwilliger of stagiaire worden gelezen.

r Onvrede en klachten van klanten en betrokkenen van Lumens.
o Onvrede en klachten van klanten en betrokkenen van (welzijns)organisaties die

voor klachtafhandeling gebruik maken van de klachtencommissie van Lumens. De

deelnemende organisaties zijn op het voorblad van dit reglement benoemd.
Voor deze organisatie is dit reglement enkel van toepassing voor wat betreft de
klachtencommissie. Leeswijzer voor reglement klachtencommissie: waa r
Lumens staat, lees "deelnemende welzijnsorganisatie" indien de klacht tegen
betreffende organisatie gericht is.

r Deze procedure geldt voor alle vormen van hulp- en dienstverlening van
Lumens en andere betrokken organisaties, uitgevoerd door medewerkers,
stagiaires en vrijwilligers die onder verantwoordelijkheid van deze organisaties
werkzaam heden verrichten.

Voor de leesbaarheid van dit reglement wordt gesproken over de klager (dit kan
zowelde medewerker als de klant betreffen). Waar nodig wordt specifiek
medewerker of klant vermeld.

Openheid en goed overleg als uitgangspunt

Voorop gesteld wordt dat we uitgaan van goed overleg tussen betrokken partijen,
tussen medewerkers en hun leidinggevende, tussen klanten en de medewerkers. ln
principe willen we vragen, problemen, klachten enzovoorts in goed overleg
bespreken en oplossen. Uitgangspunt is dat iedereen die onvrede heeft over
Lumens een gesprek kan aanvragen, ook degene die geen klant is. We nemen de
onvrede serieus, gaan hierover in gesprek én geven duidelijkheid over de kaders
voor afhandeling.

Dit reglement is erop gericht dat onvrede en klachten op een zorgvuldige en
transparante wÍjze worden afgehandeld. Voor de klager biedt het een mogelijkheid
tot geschillenbehandeling. Voor de organisatie is klachtbehandeling een middel om
de kwaliteit van de dienstverlening en de organisatie te wegen én onderdeel van
goed werkgeverschap cq. hulpverlenerschap. Het kan verergering van conflicten
voorkomen of deze in een vroeg stadium oplossen.
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Hoor en wederhoor

Voordat de organisatie of de klachtencommissie een uitspraak doet over de klacht ,

worden alle betrokken partijen gehoord. Zowel degene die de klacht indient, de

degene tegen wie de klacht zich richt, als (indien van toepassing) de

klachtbemiddelaar. De klager en de aangeklaagde moeten over gelijke informatie
kunnen beschikken waardoor hun gelijke positie wordt gegarandeerd. Over en weer
krijgen zij de kans om hun standpunt naar voren te brengen en toe te lichten. Ook
mogen zijzich daarna uitlaten over elkaars standpunten.

Vera ntwoordel ij kheid bij detacheri ng en sa me nwerki ngsconstructies

Medewerkers van Lumens werken deels in detacherings- of
samenwerkingsconstructies. Voorop staat dat we uitgaan van samenwerking
rondom klachtbehandeling. We willen samen met partners en/of inlenende
organisaties de meest effectieve oplossing voor alle betrokkenen creëren.
Tegelijkertijd hebben we te maken met de formele verantwoordelijkheid van
partijen. ln samenwerkings- en detacheringscontracten legt Lumens schriftelijk vast
welke organisatie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de dienstverlening en
hoe we omgaan met de klachtbehandeling. Deze afspraken worden
gecommuniceerd naar betrokken medewerkers.

Detochering
Bij detachering is de inlenende organisatie verantwoordelijk voor de
klachtbehandeling. De verantwoordelijke managers maken afspraken over het
terugkoppelen van de resultaten van klachtbehandeling door de inlener. Daarnaast
worden afspraken gemaakt over het evalueren van de kwaliteit van gedetacheerde
medewerkers.

Somenwerking
Bij samenwerkingsconstructies is het afhankelijk van de specifieke opdracht en
verdeling van rollen en taken tussen de betrokken organisaties wie welke
vera ntwoo rdelijkheid heeft voor kwa I ite it en klachtbeha nde ling.
De verantwoordelijke managers maken hier afspraken over met de
samenwerkingspartners bij aanvang van de samenwerking.

Route
Wanneer een klacht over een medewerker wordt ingediend, onderzoekt degene die
de klachtbehandeling coórdineert danwel de klachtencommissie of de medewerker
werkt vanuit een detacherings- of samenwerkingsovereenkomst. Als dit het geval is,

wordt gehandeld volgens de afspraken over klachtbehandeling.

Klachtrecht en tuchtrecht

Het is mogelijk dat een medewerker van Lumens is aangesloten bij een
beroepsorganisatie. ln dat geval kan de klant een klacht indienen bij het
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tuchtorgaan van de beroepsorganisatie. Dit is een mogelijkheid naast of in plaats
van de klachtbehandeling bij Lumens.

Bij de klachtbehandeling van Lumens gaat het om beoordeling van de manier
waarop de organisatie de klant geholpen heeft, zoals over bejegening, procedures
of beslissingen. Lumens heeft en neemt de verantwoordelijkheid voor de
klachtbehandeling. De organisatie kan hiervan leren en gevolgen verbinden aan de
uitspraak, bijvoorbeeld door wijziging van interne procedures.

Bij de tuchtprocedure beoordeelt de beroepsorganisatie of de medewerker
professioneelgehandeld heeft volgens de beroepscode en landelijke professionele
richtlijnen. Het doel is dat de medewerker ervan leert en de algehele kwaliteit van

de beroepsuitoefening verbetert. Het tuchtorgaan doet een uitspraak en kan een
maatregel nemen met gevolgen voor de medewerker: 'waarschuwing'; 'berisping',
'schorsing' of 'verwijderíng uit het beroepsregister'. Meer informatie is beschikbaar
bij de betreffende beroepsorganisaties.

Kla nten gemeentelijke schuldhulpverlening

Lumens biedt schuldhulpverlening in opdracht van gemeenten. Klanten van
schuldhulpverlening kunnen na de klachtafhandeling door Lumens een klacht en/of
bezwaar/beroep indienen bij de gemeente als de klacht niet naar tevredenheid van
klager is afgehandeldl.
Als de klant het niet eens met de beslissing van de gemeente over de klacht kan hij
deze voorleggen aan de gemeentelijke of Nationale ombudsman.

Opnames van gesprekken

Gedurende de gehele klachtbehandeling is het niet toegestaan om zonder
medeweten en toestemming van alle aanwezigen opnames te maken van
gesprekken. Dit geldt zowel voor de klager (medewerker of klant(relatie)), de
aangeklaagde (Lumens en diens vertegenwoordiger) als voor de klachtencommissie
Wanneer tijdens de klachtbehandeling blijkt, dat de klager zonder toestemming
opnames heeft gemaakt, zal Lumens de klachtbehandeling beëindigen.

Klacht over privacy

Wanneer een medewerker danwel klant onvrede of een klacht heeft over de
verwerking van diens persoonsgegevens door Lumens kan deze contact opnemen
met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) via privacv@lumenswerkt.nl.

Wanneer er sprake is van een klacht over de afhandeling door de Functionaris
Gegevensbescherming kan de medewerker danwel klant dit melden volgens de
afspraken van dit klachtreglement.

1 op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
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Het proces van klachtgesprek tot formele klachtbehandeling

We willen klachten zo laagdrempelig mogelijk oplossen. Daarom nodigen we de
klager altijd eerst uit voor een gesprek, zowel in geval van een medewerker als een
klant.

Als de klager daar geen gebruik van wil maken, kan hij direct een formele klacht
indienen bij de klachtencommissie.

Hieronder staat een kort overzicht van de stappen in het proces van klachtbehandeling.

Stap

0 Gesprek bij onvrede of een klacht

1 Formeel indienen van een klacht

2 Bevestiging en registratie

3 Onderzoek

4 Rapport van bevindingen

5 Besluit over maatregelen

Verantwoordelijk

Lumens

Klager

Klachtencommissie

Klachtencommissie

Klachtencommissie

Bestuurder of Raad van
Toezicht

Tijdslijn

Oppakken binnen
week na ontvangst

Ontvangstdatum

Binnen 2 weken

Binnen 4 weken

Binnen 5 weken

Binnen 7 weken

Uit bovenstaande blijkt dat degene die een klacht indient bij de klachtencommissie
uiterlijk na 7 weken een besluit van de bestuurder ontvangt. Het streven is echter
om deze doorloop zo kort mogelijk te laten zijn.

Alle hiernavolgende acties kunnen op ieder moment door de klager worden
stopgezet, indien er in de tussentijd op enigerlei wijze een bevredigende oplossing
voor het probleem is gevonden.
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ln gesprek gaan over een klacht

De fase van klachtbehandeling vóór de klachtencommissie noemen we hierna de
gespreksfase. De afspraken hierover gelden alleen voor Lumens en niet voor de
deelnemende organisaties (vermeld op het voorblad).

Onvrede of een klacht van een medewerker
Het uitgangspunt is dat een medewerker zijn onvrede eerst bespreekt met zijn
leidinggevende (relatÍe medewerker - werkgever) of collega (relatie medewerker -
medewerker). Als collega's níet samen tot een oplossing komen, bespreekt de
medewerker de onvrede met zijn leidinggevende.
Een medewerker die zijn onvrede niet binnen de gebruikelijke overleglijnen
opgelost ziet en denkt aan behandeling via het klachtenreglement, wendt zich tot
een klachtenbegeleider. Dit kan de vertrouwenspersoon zijn2, maar ook een externe
klachtenbegeleider bijvoorbeeld iemand van de vakbond.
De medewerker kan met de klachtenbegeleider zijn probleem in alle
vertrouwelijkheid kan bespreken. Daarnaast kan de medewerker advies inwinnen
omtrent het formeel indienen van de klacht of andere mogelijkheden zoals een
klachtgesprek of -bemiddeling. Beide partijen moeten een bemiddeling wensen en
daarvoor ook willen gaan. Vrijwilligheid van de partijen staat hierbij voorop. De rol
van bemiddelaar kan ingevuld worden door de klachtbegeleider zelf of er kan
daarnaast een bemiddelaar worden ingezet. Degene die de rol van bemiddelaar
vervult, beschikt over goede communicatieve vaardigheden, is integer en heeft
e rva ri ng met conflictha nteri ng e n/of bem iddeling.

Onvrede of een klacht van een klant (of betrokkene)
Binnen Lumens kunnen klanten en betrokkenen hun onvrede of klacht mondeling of
schriftelijk melden. De meldingen kunnen variëren in zwaarte; elke melding wordt in
behandeling genomen. De meldingen die geen formele klacht betreffen, worden in
principe binnen een week opgepakt en na bevinding afgehandeld.

Er zijn verschillende routes mogelijk.
o De klager meldt de klacht bij de betrokken medewerker. Als een gesprek niet

tot een oplossing leidt of de melder dit niet wenst, kan hij een gesprek
aanvragen met de leidinggevende (voor medewerkers in de uitvoering is dit de
teammanager). De medewerker verstrekt de contactgegevens. Verloopt de
klachtbehandeling door de teammanager niet naar wens, dan kan de klant een
klacht indienen bij de klachtencommissÍe.

r De klager neemt contact op met het secretariaat van Lumens. De klager kan
gebruik maken van het mailadres: klacht@lumenswerkt.nl en van het
klachte nform u lier ( beschikbaa r op www. I umenswerkt. nl ).
Het secretariaat informeert de klager over de verschillende mogelijkheden en
bespreekt of de klager een gesprek met de leidinggevende wil. Als de klager
hiervoor open staat, pakt de aangewezen teammanager dit op (of de

2 Zie Regeling vertrouwenspersoon
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unitmanager, als dit niet mogelijk/wenselijk is).

Alle leidinggevenden van Lumens volgen een basistraining op het gebied van
klachtbehandeling en bemiddeling.

Afstemming met de betrokken medewerker op wie de klacht zich richt:
o Wanneer het een klacht over een medewerker betreft, checkt de teammanager

gedurende de klachtbehandeling of de betrokken medewerker zich voldoende
ondersteund voelt door Lumens.

o Wanneer de medewerker meer ondersteuning wenst, kan deze een beroep
doen op de vertrouwenspersoon.

Wanneer er sprake is van detachering of een samenwerkingsovereenkomst
bespreekt de teammanager de klacht met de inlenende organisatie cq.

samenwerkingspartner. ln gezamenlijkheid en rekening houdend met eerdere,
formele afspraken spreekt de teammanager af hoe de actuele klacht wordt
afgehandeld.

Stappen in de gespreksfase

Onderstaande stappen gelden bij een klacht van een medewerker of klant. Voor
zowelde klager als de aangeklaagde is het heel belangrijk dathij/zij zich gehoord
voelt. Het gesprek is er ook op gericht het probleem te verhelderen zodat de klager
ermee verder kan.

Stappen bij klacht van klant

Uitgangspunt is dat de teammanager na ontvangst van de klacht eerst spreekt met
de medewerker. De teammanager informeert de medewerker door wie en

waarover een klacht is ingediend. En hoort de medewerker over de klacht. De

teammanager trekt geen voorbarige conclusies voordat hij/zij beide partijen
gesproken heeft.
Daarna spreekt de teammanager met de klant. Op basis van beide gesprekken

bepaalt de teammanager hoe de klantbehandeling verder verloopt. lndien nodig en

als beide partijen hiertoe bereid zijn, volgt een bemiddelingsgesprek waarbij de
teammanager tegelijk met de klager en medewerker in gesprek gaat. Streven van de
bemiddeling is tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen voor alle
betrokken partijen.

Gesprek met de klager (medewerker of klant)

De klager ontvangt altijd voorafgaand aan het gesprek een schriftelijke bevestiging
van de afspraak en informatie over de klachtbehandeling bij Lumens. Tevens wordt
de klager gevraagd relevante documenten mee te nemen. Mocht een schriftelijke
bevestiging niet meer mogelijk zijn wegens tijdsnood, dan wordt de afspraak
telefonisch bevestigd.
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Doelen von het klachtgesprek met de klager

L. De klager zijn of haar verhaal en gevoelens te laten uiten
2. lnzicht te krijgen in de aard van de klacht
3. Te bepalen wat de verwachtingen zÍjn die de klager heeft over verdere

behandeling van zijn of haar klacht
4. De klager te informeren over de werkwijze bij het behandelen van klachten
5. Afspraken te maken over het verdere verloop
De verschillende doelen van het klachtgesprek worden hier verder toegelicht.

Ad 1-. Luister in eerste instantie vanuit een onpartijdige positie naar het verhaal van
de klager. Trek geen voorbarige conclusies als je het verhaal van de klager nog niet
bevestigd hebt gekregen door de aangeklaagde. Uit een hoor- wederhoor procedure
kan een heel ander verhaal naar voren komen als je de aangeklaagde hoort.

Ad 2. lnzicht in de aard van de klacht
Tijdens het gesprek maakt de klachtbehandelaa13 aantekeningen. ln elk geval
worden persoonlijke gegevens genoteerd en alle mogelijke informatie over de
klacht. Er worden kopieën gemaakt van voor de klacht relevante documenten.
lndien deze niet zijn meegenomen dan wordt de klager verzocht deze zo snel
mogelijk aan te leveren. Er wordt geïnformeerd naar andere door de klager
ingeschakelde instanties of eerder ondernomen stappen ten aanzien van deze
specifieke klacht. Ook wordt gevraagd of de klager al eerder dezelfde klachten
heeft gehad en welke stappen er toen zijn ondernomen. Als de klager zijn/haar
verhaal heeft gedaan, wordt de klacht samengevat en wordt gecontroleerd of de
klager zich daarin kan vinden.

Ad 4. Werkwijze
Het gesprek wordt voortgezet met een korte beschrijving van de klachtbehandeling
door Lumens. De klager krijgt de mogelijkheid nadere vragen te stellen.
De volgende zaken dienen in het gesprek voor zover van toepassing aan de orde te
komen:
* Principe van hoor en wederhoor
x Procedure behandeling klacht
* Registratie en privacybescherming
* Afsluiting en evaluatie

Hiernavolgend worden deze punten nader toegelicht

Principe van hoor en wederhoor
Zowel de klager als de aangeklaagde medewerker worden gehoord voordat
conclusies worden getrokken en acties worden afgesproken. De klachtbehandelaar
stemt met de medewerker af hoe en wanneer deze gehoord wil worden. De

medewerker kan zijn standpunt aangeven over de standpunten van de klager én de

3 Bil een klacht van een medewerker is dit de klachtbegeleider of klachtbemiddelaar. Bij een
klacht van een klant is dit de teammanager.
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documenten die de klager aandraagt als "bewijsvoerÍng". Vóór verzending van een
schriftelijke reactie of brief aan de klager laat de klachtbehandelaar het concept
lezen door de betrokken medewerker(s) met de mogelijkheid tot aanpassing.
De klager wordt erover geïnformeerd dat zijn naam bekend wordt bij de
aangeklaagde partij door het gebruik van hoor en wederhoor.

Registratie en privacy
De klachtbehandelaar legt na elk gesprek de gemaakte afspraken vast. De betrokken
partijen ontvangen een schriftelijke bevestiging met de mogelijkheid commentaar
te leveren.

De klachtbehandelaar legt een dossier van de klacht aan waarin alle documentatie is

opgenomen. De documentatie betreft in elk geval de verslagen van alle relevante
gesprekken (telefonisch, persoonlijk), alle correspondentie en ontvangen alsmede
verzonden documenten. De klager heeft, na afspraak, inzagerecht in dit dossier. Het
dossier is slechts toegankelijk voor degenen die een rol hebben in de
klachtbehandeling.

Het secretariaat houdt een centraal overzicht bij van alle ontvangen en in de
gespreksfase afgesloten klachten. Doel van dit overzicht is inzicht te krijgen in

klachtbehandeling in de gespreksfase en wat de organisatie hieruit kan leren.

Afsluiting van klacht in gespreksfase
Een klacht wordt afgesloten:
o als het doel van de klachtbehandeling bereikt is en beide partijen tevreden zijn
r als de klager, na één keer rappel, niets meervan zich laat horen;
o als Lumens vindt dat er niets meer te bereiken valt. De klachtbehandelaar zal

dan tegenover de klager motiveren waarom dit het geval is en wijzen op de
mogelijkheid een beroep te doen op de klachtencommissie;

r als Lumens het niet eens is met de wijze van klachtbehandeling die de klager
wenst;

r als de klager de behandeling voortijdig stopt. Als een klager geen verdere
behandeling meer wenst, wordt deze wens gerespecteerd.

De klager wordt schriftelijk geïnformeerd over het afsluiten van de klacht. Ook de

betrokken medewerker krijgt bericht over het afsluiten van de klacht.

Evaluatie
De evaluatie heeft tot doel de kwaliteit van de klachtbehandeling te bewaken en
zonodig te verbeteren.
Stel vast, zo mogelijk in samenspraak met de klager, of en in welke mate de gestelde

doelen zijn gerealiseerd. Vraag de klager én aangeklaagde ook naar de tevredenheid
over de oplossing en de manier van klachtbehandeling.
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Werkwijze klachtencom m issie

Stap 1a lndienen van een klacht bij de klachtencommissie

L. Als de klacht niet wordt opgelost in de gespreksfase kan de klager een klacht
indienen bij de klachtencommissie. lndien er geen klachtgesprek en/of
bemiddeling heeft plaatsgevonden dan kan er wel een klacht ingediend worden.
De commissie beoordeelt dan eerst of er toch een klachtgesprek kan
plaatsvinden.

2. Het recht tot indienen van een klacht komt toe aan:
a) de medewerker, vrijwilliger, stagiaire
b) de klanu of

zijn/haar wettelijke vertegenwoordig(st)er;
zijn / haar na bestaa nde n;

natuurlijke personen die schriftelijk door de klant zijn gemachtigd.
c) degene die betrokken is bij de klant en wiens persoonsgegevens door Lumens

herleidbaar (niet anoniem) zijn verwerkt.
d) lndien de klacht betrekking heeft op jeugdhulp verleend aan een klant zijn de

volgende personen gerechtigd een klacht in te dienen:
r door of namens de jeugdige, ouder, ouder zonder gezag, voogd,

pleegouder of degene die anders dan als ouder samen met de ouder het
gezag over de jeugdige uitoefent, of

. door een nabestaande, namens de overleden jeugdige, ouder, ouder
zonder gezag, voogd, pleegouder of degene dÍe anders dan als ouder
samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent.

3. Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van de klachtencommissie.
lndien de klager niet in staat is de klacht schriftelijk in te dienen, kan de klager de
secretaris van de klachtencommissie verzoeken deze op schrift vast te leggen. De

secretaris toetst bij de klager of de klacht juist is geformuleerd. Vervolgens wordt
de klacht door de klager ondertekend.

4. De klager is te allen tijde gerechtigd de klacht in te trekken. De klager dient
hiervan schriftelijk mededeling te doen of te laten doen aan de secretaris van de
klachtencommissie.
Bij intrekking van de klacht door de klager blijft de klachtencommissie bevoegd
onderzoek te doen naar de klacht, indien de commissie van mening is dat het
algemeen belang van de organisatie daarbij is gediend. De klager wordt hiervan in
kennis gesteld. Voor zover redelijkerwijze mogelijk en de klager daarbij belang kan
hebben, wordt in dat geval de anonimiteit van de klager gewaarborgd.

Stap 1-b Ontvankelijkheid van de klacht
Een klacht voldoet aan de eisen om in behandeling te nemen (is ontvankelijk),
wanneer:
de schriftelijke klachtomschrijving tenminste de volgende gegevens bevat:

- de naam en het adres van de klager
- de dagtekening
- een zo duidelijk mogelijke omschrijving van hetgeen waartegen de klacht

Klachtenreglement
01-12-2019, versie 4.2

13



zich richt
- de reden waarom de klager bezwaar maakt
- een beschrijving van de door de klager tot dusver ondernomen stappen of

initiatieven om de klacht op te lossen
- de ondertekening door de klager.

lndien het klaagschrift niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, wordt klager
door de klachtencommissie in de gelegenheid gesteld alsnog aan zijn verplichtingen
te voldoen. Het moment waarop alle benodigde informatie is ontvangen, geldt als
datum van ontvangst van de klacht.
Wanneer de klager gebruik heeft gemaakt van het klachtformulier op de site van
Lumens vraagt de klachtencommissie de klager om dit alsnog te ondertekenen.

Een klacht is niet ontvankelijk wanneer:
1 deze anoniem wordt ingediend,
2 de klacht geen betrekking heeft op één van de organisaties die deelnemen aan

deze klachtenreglement,
3 de klacht reeds eerder is ingediend en behandeld, tenzij er sprake is van

nieuwe feiten en omstandigheden,
4 een gelijke klacht van dezelfde klager nog in behandeling is,

5 de klacht een situatie betreft die langer dan één (1) jaar voor indiening van de
klacht heeft plaatsgevonden, tenzij er een bijzondere reden is om de klacht
alsnog te behandelen,

6 deze klacht door een andere rechterlijke instantie (behalve een administratieve
rechter) behandeld wordt of is geweest.

Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig
mogelijk maar uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van het klaagschrift
door de klachtencommissie schriftelijk in kennis gesteld onder vermelding van de
redenen.

Stap 2 Bevestiging en registratie
De klachtencommissie bevestigt direct de ontvangst van het klaagschrift. Deze

schriftelijke bevestiging bevat ten minste:

1 de datum van ontvangst van het klaagschrift
2 een beknopte weergave van de klacht
3 de verdere procedure met tijdslijn (data), waarin rekening wordt gehouden

met eventuele vakantieperiodes.

De klachtencommissie zorgt voor een gedegen registratie van ingediende
schriftelijke klachten en de afhandeling hiervan, alsmede voor rapportages daarvan
in de vorm van jaaroverzichten ten behoeve van de Raad van Toezicht, de
bestuurder, het MT en de Ondernemingsraad.
ledere klacht heeft een apart digitaal dossier. Alle stukken en e-mails inzake een
klacht worden bewaard. Het dossier van een klachtzaak wordt vijf (5) jaar lang na

afronding van de klachtbehandeling bewaard; na vijf (5) jaar worden alle stukken
vernietigd.
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Het besluit van de bestuurder over een klacht wordt bewaard in het dossier van de
klager en de aangeklaagde.

Stap 3 Onderzoek
De klachtencommissie onderzoekt of uit de stukken blijkt of er een klachtgesprek is
geweest met degene op wie de klacht betrekking heeft. lndien dit niet zo lijkt te zijn,
nodigt zij de klager uit om gebruik te maken van een klachtgesprek. tndien het
klachtgesprek naar tevredenheid van de klager wordt afgesloten, wordt verder
afgezien van behandeling van de klacht. lndÍen de gespreksfase is doorlopen
voordat de klager de klacht indient bij de klachtencommissie, vraagt de
klachtencommissie informatie hierover op bij de klager, de aanklaagde én de
klachtbehandelaar. lndien de klager geen klachtgesprek wil, wordt overgegaan tot
het horen van de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft.

De klachtencommissie kan een ieder werkzaam binnen Lumens verzoeken
mondeling of schriftelijk inlichtingen te verstrekken over de klacht. De medewerker
is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen. De werkgever stelt de
medewerker in de gelegenheid om gehoord te worden door de klachtencommissie.
De klachtencommissie kan ook bij andere personen mondeling of schriftelijk
inlichtingen inwinnen. Een ieder tot wie een dergelijk verzoek is gericht, verstrekt de
gevraagde gegevens. Elke medewerker die betrokken is bij een klachtenprocedure
en/of wordt gehoord, heeft geheimhouding over hetgee n hij/zijverneemt in
verband met behandeling van de klacht. De klager en aangeklaagde kunnen de
klachtencommissie een lijst van getuigen voorleggen met het verzoek aan de
klachtencommissie deze getuigen te horen. lndien de klachtencommissie de - door
de direct betrokkenen opgegeven - getuigen niet hoort, vermeldt zij dit gemotiveerd
in haar rapport van bevindingen.

De klachtencommissie kan klager en aangeklaagde zowel afzonderlijk als
gezamenlijk horen. Het feitelijke horen gebeurt door de voorzitter en maximaal
twee leden, aangevuld met de secretaris en eventueel een materiedeskundige. Een

deskundige mag alleen worden ingeschakeld na toestemming van de bestuurder
van Lumens. De zittingen van de klachtencommissie zijn besloten.
Als de gesprekspartner door omstandigheden (zoals emotionele stress) niet in staat
blijkt om helder en professioneel zijn standpunt te verwoorden, kan er eventueel
een tweede gesprek gepland worden.

Bij het niet verschijnen van één der partijen kan de klachtencommissie opnieuw
beoordelen of het verschijnen van partijen noodzakelijk is of haar beslissing geven
met vermelding van het niet verschijnen.

De klager kan zich bij de indiening en/of behandeling ervan bij laten staan door een
derde. Een dergelijke keuze dient schriftelijk en tijdig aan de klachtencommissie
bekend te worden gemaakt. De kosten voor inschakeling van een derde zijn voor
rekening van de klager en worden niet door de organisatie vergoed.

De klachtencommissie heeft geheimhoudingsplicht en zal te allen tijde de
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persoonlijke levenssfeer van betrokkenen beschermen. De klachtencommissie heeft
géén recht op inzage van personeels- en klantendossiers, tenzij daarvoor door de
betrokkenen schriftelijk toestemming voor wordt gegeven.

De klachtencommissie maakt van elk gesprek een gespreksverslag (er staat wat is

gezegd) en legt dit ter goedkeuring voor aan de gesprekspartner(s) Binnen de
afgesproken termijn kan de gesprekspartner feitelijke onjuistheden laten
corrigeren. Uiteindelijk stelt de klachtencommissie het verslag vast.

Bovenstaande procedure van schriftelijk verweer, hoor, wederhoor en
verslaglegging dient binnen vier (4) weken na ontvangst van het klaagschrift
afgerond te zijn.

lnzagerecht
Zowel de klager, als de betrokken aangeklaagde, als de organisatie, worden in de
gelegenheid gesteld alle op de klacht betrekking hebbende stukken in te zien.
Stukken die door één van de partÍjen worden ingediend onder de conditie dat de
andere partij hierin geen inzage mag hebben, worden niet in behandeling genomen
en spelen bij de uiteindelijke oordeelsvorming geen rol.

Stap 4 Rapport van bevindingen
Bij de beoordeling van de klacht overweegt de klachtencommissie ten minste:

1 of de relevante procedure op de juiste wijze gehanteerd en uitgevoerd is
2 of er sprake is van bijzondere omstandigheden
3 of de organisatie zich heeft gedragen conform de norm goed werkgeverschap

(klacht medewerker) of goed hulpverlenerschap (klacht klant)
4 of de medewerker zich heeft gedragen conform de norm goed

werknemerschap
5 wat het belang en/of de schade van de klager is versus het belang en/of de

schade van de organisatie.

De commissie bepaalt haar oordeel bij meerderheid van stemmen. Bij gelijke
stemmen bepaalt de voorzitter.

De klachtencommissie zendt binnen vijf (5) weken na ontvangst van het klaagschrift
een rapport van bevindingen, vergezeld van een oordeel en eventuele
aanbevelingen aan de bestuurder. lndien de klacht betrekking heeft op de
bestuurder wordt het rapport van bevindingen naar de Raad van Toezicht
verzonden. Het rapport bevat het ver5lag van het horen. De klager en aangeklaagde
ontvangen een afschrift van het rapport van bevindingen inclusief het oordeel en
exclusief de eventuele aanbevelingen.

Bij afwÍjking van de genoemde termijn, meldt de klachtencommissie dit met motivatie
aan de klager, de aangeklaagde en, indien dit niet dezelfde persoon is, de bestuurder,
en vermeldt de termijn waarbinnen de klachtencommissie haar oordeel over de
klacht zal uitbrengen.
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Het rapport van bevindingen bevat in ieder geval:
1 de namen van degenen die bij de klachtbehandeling betrokken zijn geweest
2 datum, tijdstip en plaats van behandeling van de klacht
3 een overzicht van de stukken die in verband met de klacht (tijdig) zijn

ontvangen, met ontvangst- of verzenddata
4 indien van toepassing een overzicht van de wijze waarop de klachtencommissie

zÍch over de klacht nader heeft geïnformeerd en een samenvatting van de
resultaten daarvan

5 de klacht, zoals verwoord in het oorspronkelijke klaagschrift
6 een samenvatting van het verweer en van de toelichtingen van partijen ter

zitting
7 gegrondheÍd of ongegrondheid van de klacht(en), gemotiveerd
I eventueel voorgestelde maatregelen naar aanleiding van de klacht (advies).

Stap 5 Maatregelen bestuurder
o Binnen twee (2) weken na ontvangst van het rapport van bevindingen besluit de

bestuurder of en welke maatregelen hij neemt.

De bestuurder kan de afhandeling met ten hoogste twee (2) weken uitstellen
Van het uitstel wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager, de
aangeklaagde en de klachtencommissie.

a

a De bestuurder informeert de klachtencommissie, de klager en de aangeklaagde
schriftelijk en gemotiveerd over de bevindingen van het onderzoek naar de
klacht alsmede de eventuele conclusies en/of maatregelen die hij daaraan
verbindt.

a

a

lndien de conclusies van de bestuurder afwijken van het oordeel van de
klachtencommissie, wordt in de conclusies de reden voor de afwijking vermeld

lndien de mogelijkheid bestaat om alsnog een klacht in te dienen bij een ander
persoon of instantie dan meldt de bestuurder dat aan de klager.

Vervolgmogelijkheden klager
Beroep tegen het oordeel van de commissie of het besluit van de bestuurder is nÍet
mogelijk. De klager heeft wel de mogelijkheid om de situatie voor te leggen aan de
civiele rechter of, in het geval van de medewerker, aan de Commissie van Geschillen
van het arbeidsmarktfonds FCB.

ln het geval van schuldhulpverlening kan de klacht hierna ook worden ingediend bij
de NVVK (de branchevereniging van organisaties die schuldhulpverlening bieden).
Zij onderzoekt in hoeverre de organisatie de bepalingen uit de Gedragscode
Schuld hulpverlening heeft gevolgd.

Ernstige klachten
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Onder een klacht over een ernstige situatie wordt verstaan een klacht over een
situatie waarbij sprake is van onverantwoord(e) zorg of werkgeverschap.
lndien een klacht zich richt op een ernstige situatie met een structureel
karakter, stelt de klachtencommissie de organisatie daarvan in kennis. lndien de
klachtencommissie niet Ís gebleken dat de organisatie ter zake maatregelen
heeft getroffen, meldt de klachtencommissie deze klacht aan de betreffende
inspectie binnen het Toezicht Sociaal Domein

Bekorten termijnen bij spoed
lndien de klachtencommissie van oordeel is dat de behandeling van de klacht een
spoedeisend karakter heeft, dan kan zij de in dit reglement genoemde termijnen
bekorten. De klachtencommissie deelt dit de betrokkenen zo spoedig mogelijk
schriftelijk en met opgaaf van redenen mede.

Wraking en verschoning
r Wraking

De klager en/of de aangeklaagde kan bezwaar maken tegen de deelname van
een lid van de klachtencommissie aan de behandeling van de klacht (wraking)
wanneer zich ten aanzien van dat lid feiten of omstandigheden voordoen die het
vormen van een onpartijdig oordeel over de klacht zouden bemoeilijken.

r De overige leden van de klachtencommissie beslissen of dit bezwaar terecht is

gemaakt. Bij staking van stemmen wordt dit geacht het geval te zijn. De beslissing
wordt schriftelijk meegedeeld aan de klager en degene over wie wordt geklaagd.

o Verschoning
Een lid van de klachtencommissie kan zich onttrekken aan de behandeling van
een klacht wanneer zich ten aanzien van dat lid feiten of omstandigheden
voordoen die het vormen van een onpartijdig oordeel over de klacht zouden
bemoeilijken . Hij/zij is verplicht dit te doen, indien de beide overige leden van de
klachtencommissie, die aan de behandeling van de klacht zullen deelnemen, van
oordeel zijn dat voornoemde feiten of omstandigheden zich ten aanzien van hem
voordoen.

o ln geval van terecht bezwaar of onttrekking neemt het betrokken lid niet deel aan
de klachtenbehandeling.
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Begripsdefin ities

Aangeklaagde: degene of de organisatie tegen wie de klacht zich richt.

Jeugdige (volgens de Jeugdwet):
1". de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt,
2". de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en ten aanzien van wie op grond
van artikel 77cvan het Wetboek van Strafrecht recht is gedaan overeenkomstig
de artikelen 77gtot en met TTggvan het Wetboek van Strafrecht, of
3". de leeftijd van achttien jaar doch niet de leeftijd van drieëntwintig jaar heeft
bereikt en ten aanzÍen van wie op grond van deze wet:

- is bepaald dat de voortzetting van jeugdhulp als bedoeld in onderdeel 1",

waarvan de verlening was aangevangen vóór het bereiken van de leeftijd van
achttien jaar, noodzakelijk is;

- vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar is bepaald dat jeugdhulp
noodzakelijk is, of
- is bepaald dat na beëindiging van jeugdhulp die was aangevangen vóór het
bereiken van de leeftijd van achttien jaar, binnen een termijn van een half jaar
hervatting van de jeugdhulp noodzakelijk is;

Klacht: een mondelinge of schriftelijke uiting van onvrede van een medewerker
of klant over iets of de wijze waarop hij/zij is behandeld (gedraging) door de
organisatie.

Klager: de medewerker of een klant die volgens dit klachtenreglement een
klacht heeft ingediend.

Klant: een natuurlijk persoon, bedrijf of instelling die gebruik maakt, wil maken
of heeft gemaakt van de diensten van de organisatie. Het kan gaan om een klant
of een groep van klanten.

Medewerker:.hij/zijdie op basís van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk
recht in dienst is van werkgever. Hiermee gelijkgesteld is:

o degene die aan een derde ter beschikking wordt gesteld voor het
anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst
verrichten van arbeid welke die derde gewoonlijk verricht (de

uitzendkracht c.q. de gedetacheerde)

o degene die, zonder medewerker krachtens arbeidsovereenkomst te
zijn, onder gezag van een ander arbeid verricht (de stagiair)

o personeel werkzaam op basís van uitbesteding van werk
o personeel werkzaam voor derden die op contractbasis binnen de

onderneming of instelling functioneren, mits het binnen het
vermogen ligt van de werkgever aan wie de klacht is gericht aan de
klacht iets te doen

o vrijwilligers die een vrijwilligerscontract hebben met Lumens .
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O

Klachtencommissie: een onafhankelijke commissie, die volgens dit reglement
een bij haar ingediende klacht beoordeelt en advies uitbrengt aan de
bestuurder over de gegrondheid van de klacht en de te nemen maatregelen.

Klachtenbegeleider: een vertrouwenspersoon of extern begeleider die door een
medewerker is benaderd en bereid gevonden is om hem in verband met een
klacht of de indiening daarvan met raad en daad bij te staan.

Organisatie: Lumens en die organisaties welke d.m.v. een contract hebben
vastgelegd ook gebruik te maken van de klachtencommissie en dit
klachtenreglement.

Bestuurder: de bestuurdervan de organisatie (waar de klacht zich tegen richt)

Raad van Toezicht; het orgaan dat toezicht houdt op de organisatie

Werkgever: Lumens, gevestigd te Eindhoven. Of - in geval van klacht van klant -
één van de andere deelnemende organisaties.

a

a
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Wettelijk kader

Onderliggend klachtenreglement is gebaseerd op de Wet Klachtrecht Klanten
Zorgsector (WKCZ). Deze wet is per L januari 2016 vervangen door de Wet Kwaliteit
Klachten Geschillen Zorgsector, die niet van toepassing is op de hulpverlening door
Lumens. Geldend zijn de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet. Het
reglement voldoet aan de eisen vanuit deze wetten.

Er is geen wettelijke plicht om een klachtenregeling voor werknemers in te stellen.
ln dit klachtenreglement zijn de regels vanuit de WKCZ ook toegepast voor klachten
van werknemers.

lndien de klacht betrekking heeft op een klant en jeugdhulp geldt de Jeugdwet als
kader voor de klachtenreglement. De Jeugdwet stelt specifiekere regels dan de
WKCZ.

Jeugdhulp betreft:
1". ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, 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 chronisch 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, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een
somatische of psychiatrische aandoening of beperking, dÍe de leeftijd van achttien
jaar nog niet hebben bereikt, met dien verstande dat de leeftijdgrens van achttien
jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht;
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Reglement van de klachtencommissie

Samenstelling en vergaderingen van de klachtencommissie
o De klachtencommissie bestaat uit ten minste drie leden.

ln alle gevallen betreft het:
. een onafhankelijke voorzitter, die niet werkzaam is voor of bij de

organisatie. Deze wordt voorgedragen door de overige commissieleden.
. één lid benoemd door de bestuurder.
r Het derde commissielid wordt toegevoegd afhankelijk van de klagende

partij.
r ln het geval van een klacht door een klant betreft het een lid

voorgedragen door de klantenraad.
. ln geval van een klacht door een medewerker betreft het een

lid voorgedragen door de ondernemingsraad (dit kan een OR-lid
of een niet OR-lid zijn).

r Benoeming van de leden en van de voorzitter vindt plaats door de bestuurder.
o Benoeming vindt plaats voor de duur van drie jaar. Deze termijn kan lx worden

verlengd.
o Het lidmaatschap eindigt:

- door beëindiging van het dienstverband.
- door opzegging van het lid.
- op verzoek van de overige commissieleden, wegens verwaarlozing van diens

taak of andere reden op grond waarvan handhaving als lid niet kan worden
geduld. Wanneer geen consensus in de commissie kan worden bereikt,
beslist de Bestuurder.

e Zowel de klantenraad, de OR als de bestuurder kunnen adviseren het door hen
voorgedragen lid te vervangen, indien zij dit wenselijk c.q. noodzakelijk vinden.

r Beëindiging van de benoeming geschiedt automatisch aan het einde van de
benoemingsperiode of bij opzegging door het lid zelf of bij opzegging door het
bestuur. Opzegging geschiedt schriftelijk en minimaal een maand van tevoren.

o Afhandeling van klachten kan alleen plaatsvinden bij volledige aanwezigheid van
de commissie. Mocht de commissie binnen de gestelde termijn haar taak niet
kunnen uitoefenen, dan kan de adviestermijn verlengd worden met maximaal
vier weken of kunnen leden (tijdelijk) vervangen worden. De indiener van de
klacht wordt hiervan op de hoogte gesteld.

r lndien de voorzitter verhinderd is voor een hoorzitting van de
klachtencommissie treedt één van de leden van de klachtencommissie op als
vervanger.

o De leden van de klachtencommissie worden ondersteund door een ambtelijk
secretaris van Lumens. Het gaat om één persoon in verband met het
vertrouwelijk behandelen van de stukken.

Overige h uishoudelijke afspra ken
o De commissie komt minimaal één keer per jaar bijeen om het jaarverslag vast te

stellen, om het voorgaande jaar te evalueren en om vast te stellen welke delen
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van het archief vernietigd kunnen worden. Verder komt de commissie, zo snel
mogelijk maar uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van een klacht,
bijeen ter afhandeling van de klacht.
De communicatie over de commissie loopt via de voorzitter van de
klachtencommissie naar de bestuurder.
Er vindt jaarlijks afstemming met de bestuurder plaats en indien wenselijk ook
met de OR, klantenraad en vertrouwenspersoon
De commissie neemt, indien nodig, met meerderheid van stemmen, een
beslissing over het advies aan de bestuurder en draagt dit standpunt uit als
zijnde unaniem.
Leden van de klachtencommissie stemmen de bereikbaarheid en aanwezigheid
met elkaar af.

Geheimhouding
o Elk lid van de klachtencommissie is op straffe van royement tot geheimhouding

verplicht ten aanzien van alle de partijen betreffende gegevens en informatie die
hem bij de behandeling van de klacht ter kennis zijn gekomen. Verder is iedereen
die bij de behandeling van de klacht wordt betrokken eveneens tot
geheimhouding verplicht.

o De klachtencommissie informeert partijen en overige bij de klacht betrokkenen,
voorafgaand aan elke behandeling van de klacht over deze geheimhoudingsplicht.

o Leden van de klachtencommissie dienen zich buiten de commissie te beroepen
op het hebben van een "verschoningsrecht", dit op grond van het feit dat zij een
zwijgplicht hebben ten aanzien van de vertrouwelijke informatie die zij als lid
van de commissie verkrijgen.

Registratie
De klachtencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Zij/hijis
geen lid van de commissie, maar is aanwezig bij alle gesprekken en maakt, onder
verantwoordelijkheid van de voorzitter, hiervan een beknopt verslag.

Er wordt een klachtenregister aangelegd. ln dit regÍster wordt op zijn minst
opgenomen:
1 namen en functies van de leden van de klachtencommissie
2 een overzicht met toegekende registernummers met een korte kernachtige

omschrijving van de inhoud van de klachten.

Het registernummer bestaat uit:
1 enkele cijfers, die volgnummer en de datum aangeven
2 de eerste drie letters van de achternaam van de aanbrenger
3 de initialen van degene die het secretariaat op dat moment voert.

Alle correspondentie met betrekking tot de ingediende klachten wordt voorzien van
het betreffende registernummer.

Ten aanzien van het klachtenregister worden alle privacyvoorschriften gehanteerd,
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zoals vastgelegd in het Privacyreglement van Lumens.
De toegang tot het klachtdossier is beperkt tot de leden en ambtelijk secretaris van
de klachtencommissie.
Na afsluiting van een klachtdossier verwijderen de leden van de klachtencommissie
alle bijbehorende documenten en correspondentie van hun persoonlijke computer
en/of telefoon. Vanaf dat moment is er één klachtdossier, beheerd door de
ambtelijk secretaris. Deze zorgt ook voor verwijdering van klachtdossier na

verstrijken van de bewaartermijn conform de privacy-afspraken.

Registratieproced u re
1 Als een schrÍftelijke klacht binnenkomt krijgt de klacht een registernummer.
2 De ontvangst van de schriftelijke klacht wordt direct aan de aangeklaagde en

(indien van toepassing) diens leidinggevende bevestigd, onder vermelding van
het registernummer.

3 Alle leden van de klachtencommissie ontvangen uiterlijk de volgende dag een
kopie van de ingediende klacht, met vermelding van het registernummer.

4 Het origineel van de schriftelijke klacht en alle eventuele voorafgaande en
navolgende correspondentie wordt in dossiervorm gearchiveerd in het digitale
klachtenarchiel onder vermelding van het registernummer.

5 Het registernummer en een korte kernachtige vermelding van de inhoud van
de klacht worden in het klachtenregister toegevoegd aan het overzicht van de
toegekende registernummers.

6 Het secretariaat van de klachtencommissie neemt de nodige actie en draagt
verantwoordelijkheid met betrekking tot het compleet maken en houden van
het dossier.

7 Het secretariaat van de klachtencommissie is verantwoordelijk voor archivering
van een aantekening van de uitspraak in de betreffende personeels- en
klantdossiers.

8 De voorzitter van de klachtencommissie is verantwoordelijk voor het hanteren
van alle privacy voorschriften.

Jaarrapportage
r De commissie stelt over elk kalenderjaar een openbaar verslag op waarin wordt

aangegeven:

a. een beknopte beschrijving van het klachtenreglement;
b. de wijze waarop de organisatie het klachtenreglement onder de aandacht van
haar klanten heeft gebracht;
c. de samenstelling van de klachtencommissie;
d. in welke mate die klachtencommissie haar werkzaamheden heeft kunnen
verrichten conform het klachtenreglement.
e. het aantal en de aard van de door de klachtencommissie behandelde
klachten;
f. de strekking van de oordelen en aanbevelingen van de klachtencommissie;
g. de aard van de genomen maatregelen.

. De bestuurder maakt het jaarverslag openbaar via de website van Lumens.
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Beschikbaar stellen van faciliteiten
o Lumens stelt aan de leden van de klachtencommissie die middelen en faciliteiten

ter beschikking, die zij redelijkerwijs nodig hebben ter vervulling van hun taken.
o Lumens vergoedt de onkosten die de leden van de klachtencommissie in

redelijkheid gemaakt hebben in de uitoefening van hun functie.

Bekendmaking van het klachtenreglement
De organisatie brengt het klachtenreglement op passende wijze onder de aandacht
van de medewerkers en/of klanten.

Vaststelling en wijziging van het klachtenreglement
Dit reglement wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd of ingetrokken door de
bestuurder van Lumens met instemming van de klachtencommissie. Eens per drie jaar
wordt dit reglement geëvalueerd.

ln alle zaken waarin het reglement van de klachtencommissie niet voorziet,
adviseert de klachtencommissie aan de bestuurder, waarna de bestuurder beslist
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Bijlage 6

Klachtenregeling voor cliënten-deelnemers

LEV {trGRoEp



STICHïTNG

Klachtenregeling

LEVgroep

LEV GROEP
LTJVEN & VËÏ{BTNDEÏV

Deze klachtenregeling is bedoeld voor alle cliënten en deelnemers van LEVgroep.

Je maakt gebruik van de dienstverlening van LEVgroep.

Wij doen ons uiterste best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn

Ben je toch niet tevreden of heb je een klacht over:

L. De manier waarop je bent behandeld door medewerkers van de LEVgroep
2. de hulp- en dienstverlening
3. de organisatie van de hulp/dÍenstverlening
4. de privacy ?

Procedure
Bespreek je ontevredenheid of klacht eerst met de betreffende medewerker. Deze zal waar mogelijk
maatregelen nemen om een oplossing te vinden.
Mocht je niet tevreden zijn over de klachtafhandeling door de medewerker, dan zal de medewerker dit
doorgeven aan diens/haar leidinggevende.

Je kunt ook zelf contact opnemen met de leidinggevende, via het secretariaat van ons centraal kantoor, tel
0492-598989.

De leidinggevende zal met jou in gesprek gaan, waar nodig een bemiddelingsgesprek tussen jou en de
medewerker organiseren en trachten de hulp/dienstverleningsrelatie te herstellen en waar nodig en mogelijk
een oplossing te vinden.

Mocht je niet tevreden zijn over de klachtafhandeling door de leidinggevende, dan kun je jouw klacht
voorleggen aan de externe Klachtencommissie. lndien nodig adviseert de LEVgroep je hierin.

Alle klachten worden geregistreerd. Van klacht/bemiddelingsgesprekken worden verslagen gemaakt

Jaarlijks doet de bestuurder een geanonímiseerd verslag van de behandelde klachten aan de
ondernemingsraad en neemt hiervan een overzicht op in het jaarverslag.

Contactgegevens
LEVgroep Leven & Verbinden
Centraal kantoor
Penningstraat 55

5701M2 Helmond
Te1.0492-598989

(deze tekst is ook opgenomen in folder doc. 43L4471


