
Melding 

Bijlage 3:  Stroomschema communicatie Inwoner, Opdrachtnemer en Opdrachtgever 
(In overleg met de consulent kan in sommige gevallen (bv acute dagopvang) worden afgeweken van dit schema)

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inwoner 

Aanbieder (AB) Opdrachtgever (OG) 

Wijziging 
Plan van 

Aanpak (PvA) 

 Stelt plan bij samen met inwoner. 

 Inwoner akkoord en voorziet van 
handtekening. 

 Levert werkplan digitaal voor akkoord aan bij 
OG via samendoenindalfsen@dalfsen.nl 

 Indien nieuwe beschikking wordt afgegeven: 
AB informeert inwoner volledig m.b.t. PvA, 
start en de inzet hulpverleners. Informeert 
inwoner bij wijziging hulpverlening. Denk aan 
wijzigingen bij vakantie. 

 Ontvangt het bijgestelde plan digitaal van AB. 

 Geeft bij ja binnen 14 dagen een nieuwe 
beschikking af en informeert AB. 

 Neemt bij nee contact op met AB. 

 

Klachten 
 Klacht wordt ontvangen en afgehandeld via 

reguliere klachtenprocedure AB. 

 Indien inwoner klacht uit bij OG, zal worden 
afgestemd of inwoner al klacht heeft geuit via 
procedure AB. En biedt hierin eventuele 
ondersteuning. 

 

Evaluatie 

 Evalueert met inwoner en OG op reeds 
afgesproken datum en naar gelang situatie. 

 AB levert 1 week voorafgaand aan evaluatie 
een Plan van Aanpak aan bij desbetreffende 
consulent van de OG.  

 Levert evaluatieverslag digitaal aan, bij OG 
via samendoenindalfsen@dalfsen.nl t.a.v. de 
consulent die bij evaluatiegesprek is geweest. 

 

- Stelt binnen 8 weken na 
dienstverleningsopdracht een plan op 
samen met inwoner en stuurt dit naar de 
consulent. 

 
Gespreks-
verslag / 

opdracht-

formulier 

 Ontvangt melding en voert een 
keukentafelgesprek. 

 Maakt een verslag en levert deze binnen 42 
dagen aan bij inwoner.  

 Inwoner akkoord en verslag voorzien van 
handtekening. 

 Geeft na akkoord cliënt binnen 14 dagen een 
beschikking af. 

 Indien inwoner akkoord, ontvangt AB ook het 
verslag. Zo niet, dan wordt alleen opdracht-
formulier met contactgegevens inwoner en korte 
vraag inwoner toegestuurd. 

 Spreekt evaluatiemoment af tussen AB, inwoner 
en OG. 

  Ontvangt evaluatieverslag van AB. 

 Past indien nodig de beschikking aan, welke 
naar inwoner wordt gestuurd. 

 Informeert AB ook over deze wijziging 

-AB doet melding bij OG indien twijfels zijn over de zorg. 
 

In afstemming met AB wordt signaal opgepakt/opgelost. 

Rapportage 

-AB bespreekt samen met OG jaarlijks de prestatie indicatoren 
zoals afgesproken in het addendum.  
-AB is tweemaal per jaar aanwezig tijdens de inkooptafels. 
-communicatie m.b.t. de inkooptafel, de prestatie indicatoren, 
contractvragen: inkoop@dalfsen.nl  
-<€125.000  Wmo-omzet:  alleen productieverantwoording vóór 
1 maart  over voorgaand jaar 
->€125.000 Wmo-omzet: productieverantwoording vóór 1 
maart en accountantsverklaring vóór 1 april over voorgaand 
jaar 

-OG bespreekt jaarlijks de volgende prestatie indicatoren met AB:  

 Samenwerking 

 SROI 

 Vormgeving aan de transformatie 

 Aantal openstaande en afgesloten klachten 

 Communicatie 

 Termijnen 

 Facturatie 

 Resultaatmeting geleverde zorg 

 Cliëntervaring 

 Kwaliteit personeel 

 Aanbod van activiteiten om resultaten te bereiken 

Beleidswijzigingen 

-Stemt af met AB m.b.t. het gewijzigde beleid. 
-Stemt af AB hoe communicatie naar de cliënt wordt 
vormgegeven en wie wat communiceert. 

-afstemming met OG m.b.t. beleidswijzigingen. 

Calamiteiten en/of geweld 

-melding bij toezichthoudend ambtenaar>GGD IJsselland. 
Telnr. 038-4281966 of ToezichtWmo@GGDIJsselland.nl  
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