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Module Community Care Dongen (CCD) 

 
Community Care Dongen (CCD)  is erop gericht om het mogelijk te maken dat cliënten zo lang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen in de eigen sociale omgeving volgens hun oorspronkelijke leefwijze, met een 
hoge kwaliteit van leven. Middels de aanpak CCD willen we intramurale zorg zo lang mogelijk uitstellen 
en/of voorkomen.  
 
Concreet betekent dit voor de kwetsbare oudere, hun partner en/of mantelzorgers: 

• Behoud van regie over het eigen leven en leefstijl  

• Gevoel van veiligheid, vertrouwd en werkelijk gehoord worden  

• Uitgedaagd worden zelf initiatief te blijven nemen en zinvolle activiteiten op te pakken (bijvoor-
beeld in de vorm van hobby’s, sociale contacten, organiseren activiteiten, etc. Samen met partner, 
mantelzorgers en vrijwilligers een leefgemeenschap vormen, die uitgaat van wederkerigheid, 
saamhorigheidsgevoel en solidariteit. 

 
Wanneer is deze module van toepassing? 
Wanneer een client een overeenkomst heeft met Mariaoord als CCD client. 
De module CCD is gekoppeld aan de looptijd van de pilot fase 2.0 CCD van mei 2018 tot 31-12-2023. 
De module CCD maakt onderdeel uit van de algemene zorgovereenkomst met Maria Oord  
In de module CCD staan de aanvullende specifieke CCD afspraken benoemd. 
 
Gelden er aanvullende informatieverplichtingen voor ons dan genoemd in de Algemene module? 
CCD is een domein overstijgende samenwerking. 
Binnen CCD kunnen we middels een passend arrangement gebruikmaken van verschillende financierings-
vormen vanuit WMO, ZVW en WLZ om zorg- en dienstverlening te leveren vanuit Maria-oord aan de cliënt. 
De leefcoach is verantwoordelijk voor de coördinatie. Zij stemt welzijn en zorg zorgvuldig met elkaar af en 
zorgt ervoor dat de taken en verantwoordelijkheden tussen Maria-oord en het sociale netwerk rondom de 
cliënt helder zijn verdeeld.  
 
Gelden er bijzondere verplichtingen voor ons? 

• Na de intakefase, het samenstellen van een arrangement en de indicaties binnen de procedure,  

moeten de cliënt en diens mantelzorger/zaakwaarnemer instemmen met het arrangement en de 

daarvoor geldende eigen bijdrageregeling. Formeel betekent het dat de cliënt consent geeft voor 

het uitvoeren van het arrangement, de daarbij behorende verplichtingen en wettelijke eigen  

bijdrage. 

• Door deelname aan CCD gaan de cliënt en mantelzorger akkoord met uitvoering van de thuiszorg 

door Maria-oord. 

• Door deelname aan CCD nemen cliënt en mantelzorger ook deel aan de monitoring en evaluatie 

van CCD.  
 

Wij informeren u over de manier waarop wij afstemmen en welke informatie wij over u uitwisselen. Bij het 
sluiten van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst geeft u daarvoor toestemming.  


