Toestemmingsverklaring
gemeente subsidieaanvraag IPS-CMD
In het kader van de Subsidieregeling Individuele Plaatsing en Steun Common mental
disorders (IPS-CMD) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gemeente:				
(Hierna te noemen Gemeente)
geeft toestemming aan
GGZ-instelling/ RIBW:				

(Hierna te noemen GGZ-instelling)

Vestigingsplaats:
subsidie aan te vragen voor een IPS-CMD traject bij UWV in het kader van de hierboven genoemde Subsidieregeling van het ministerie van SZW.
Betreffende cliënt (Hierna te noemen Cliënt)
Naam cliënt: 			

Geboortedatum:

De GGZ-instelling verklaart dat:
•
•
•
•
•

De Cliënt behoort tot de doelgroep CMD en behoort niet tot de doelgroep Ernstige Psychische Aandoeningen.
De Cliënt heeft kenbaar gemaakt een wens te hebben om naar betaald werk te worden begeleid.
De Cliënt heeft toestemming gegeven voor deelname aan onderzoek en deze verklaring is in bezit van de GGZ-instelling.
De GGZ-instelling kan aantonen dat ze modelgetrouw werkt.
De GGZ-instelling verstrekt kosteloos de door haar gevraagde informatie ten behoeve van het onderzoek naar de implementatie van IPS
(uitgevoerd door Kenniscentrum Phrenos).
• De IPS-trajectbegeleider is de contactpersoon.

Naam: 					 Datum:
IPS-trajectbegeleider:		

Handtekening:

De Gemeente verklaart dat:
• De Client behoort tot de doelgroep waarvoor de Gemeente op grond van de Participatiewet de re-integratieverantwoordelijkheid heeft.
• De Cliënt heeft geen dienstverband dan wel een dienstverband met een geringe omvang waarbij de Client de wens heeft om te werken in
een andere sector/functie dan waarvoor het dienstverband is gesloten.
• De Cliënt neemt gedurende de looptijd van het IPS-traject niet deel aan andere re-integratieondersteuning ingezet door de Gemeente.
• De Gemeente vergoedt de helft van de kosten voor het betreffende IPS-traject aan de GGZ-instelling, dat wil zeggen € 4.000 inclusief BTW
(te betalen aan UWV).
• De Gemeente werkt kosteloos mee aan het onderzoek naar de implementatie van IPS voor deze doelgroep
(uitgevoerd door Kenniscentrum Phrenos).

BSN Cliënt: 					 Datum:
Naam bevoegde ambtenaar:
Functie: 		
E-mailadres:

Handtekening:

Toelichting proces

Toestemmingsverklaring
gemeente subsidieaanvraag IPS-CMD
De gemeente dient eerst kenbaar te maken dat de subsidieregeling van toepassing is voor de cliënten die in de betreffende gemeente
wonen. Pas daarna kunnen GGZ-instellingen verzoeken voor toestemming indienen bij een gemeente.
De gemeente en de GGZ-instelling maken bilateraal nadere afspraken over:
• Het exacte aanvraagproces bij de gemeente
• Eventuele levering van periodieke informatie aan de gemeente
De gemeente vermeldt het BSN op de toestemmingsverklaring. De ondertekening door de gemeente dient te gebeuren door een
persoon die bevoegd is verplichtingen aan te gaan namens de gemeente. Deze persoon ontvangt de factuur (met een kopie van de
goedgekeurde toestemmingsverklaring) van UWV voor de gemeentelijke bijdrage in de kosten.
De gemeente retourneert de geaccordeerde toestemmingsverklaring naar de GGZ-instelling. De GGZ-instelling stuurt de verklaring naar
UWV. De schriftelijke accordering van de cliënt voor het indienen van de subsidieaanvraag blijft in het bezit van de GGZ-instelling.

