Stichting Vrienden van ZorgSpectrum - Jaarplan 2019
Inleiding
In 2018 is de stichting Vrienden van ZorgSpectrum bij wijze van proef begonnen met een
systeem van cheques. Tijdens de kerstbijeenkomst van 2017 is voor in totaal € 60.000 aan
cheques uitgedeeld. Inmiddels is gebleken dat deze werkwijze er voor zorgt dat het
beschikbare budget beter benut wordt. Er worden meer aanvragen gedaan en de spreiding
over de teams is beter dan voorheen. Hierdoor profiteert een groter gedeelte van de cliënten
(en hun mantelzorgers) van ZorgSpectrum van de beschikbare middelen.
Elk team een budget ten behoeve van de cliënt
Op basis van de ervaringen stellen we voor om ook in 2019 elk team van ZorgSpectrum de
gelegenheid te bieden om iets extra’s voor de cliënten en hun mantelzorgers te doen. Per
cliënt wordt een budget ter beschikking gesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de
cliënten van Nieuw Thuis en de cliënten van Tijdelijk bij ons en Bij u thuis.
Net als afgelopen jaar willen we voor 2019 in totaal een budget van € 60.000 vrijmaken. Elk
team ontvangt tijdens de kerstbijeenkomst een symbolische cheque met daarop het bedrag
dat beschikbaar is voor dit team. Het bedrag op de cheque correspondeert met het aantal
cliënten dat het team bedient op de peildatum 1-12-2018 en nog nader te bepalen bedragen
per cliënt.
Criteria voor goedkeuring aanvragen
Het is de bedoeling dat de cheques gebruikt worden. De criteria voor goedkeuring van een
aanvraag zijn:
De aanvraag moet worden gericht op het belang van de cliënt. Het belang kan op
directe of indirecte manier gediend worden.
De aanvraag heeft betrekking op;
o activiteiten die door cliënten en hun familie/verwanten kunnen worden
ondernomen, of;
o niet-reguliere hulpmiddelen of middelen waarvoor (nog) geen sluitende
business case is.
Het is teams toegestaan om de budgetten te bundelen en een gezamenlijke
aanvraag in te dienen.

