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Dit document is bedoeld voor professionals
op het gebied van onderwijs in het werkgebied
van het Samenwerkingsverband Amstelland
en Meerlanden, jeugdhulp, en gemeente
Amstelveen.

Over Digibende
Digibende is een professioneel ontwikkelcentrum
en biedt een uniek onderwijszorgarrangement
(OZA) voor jongeren tussen de 12 en 28 jaar die zich
willen ontwikkelen, op zoek zijn naar perspectief
en waar de reguliere setting tijdelijk niet passend
is. Digibende Amstelveen is in september 2020
gestart als tweede vestiging na de oprichting van
Digibende Kelpen-Oler in 2017. Meer informatie is
te vinden op de website https://www.digibende.nl/
professionals-onderwijs-gemeente-zorg.
Het team van begeleiders bestaat uit bevlogen
vakprofessionals die samen verantwoordelijk
zijn voor de onderdelen Robotica/Mechatronica,
Virtual Reality- en Gamedesign, Multimedia
Vormgeving, Programmeren, Muziek en Sport. De
geboden onderdelen zijn geen statisch gegeven.
Zo wordt naar verwachting in de loop van 2021
ook het onderdeel Cybersecurity toegevoegd.
Voor de zorginhoudelijke begeleiding zijn op alle
dagen een kinder- en jeugdpsycholoog en/of een
orthopedagoog aanwezig.
De Vestigingsmanager is verantwoordelijk voor de
locatie. Van alle medewerkers is een VOG aanwezig
en de zorgprofessionals hebben een SKJ-registratie.

Toeleiding
Digibende werkt op basis van gestructureerde
programma’s die door de zorgprofessionals samen
met een deelnemer en zijn of haar ouder(s) of
begeleider(s) op maat worden samengesteld.
Digibende biedt begeleiding in kleinschalige
groepjes van maximaal acht deelnemers, waarbij
individuele begeleiding in het concept is verweven.
Het traject leidt niet tot een diploma, maar kan
wel een ondersteunende functie hebben zodat het
behalen van een diploma voor een jongere die dreigt
uit te vallen of uitgevallen is weer mogelijk wordt.

Aanmelden kan telefonisch of via de website (https://www.
digibende.nl/aanmelden) door een jongere, door ouders/
begeleiders, school, het Samenwerkingsverband of door
andere betrokken hulpverlening. Digibende kent geen
toelatingseisen zoals vooropleiding of specifieke diagnose.

Digibende krijgt in veel gevallen aanmeldingen van
jongeren die dreigen uit te vallen op school of die (langdurig)
thuiszitten. De problemen die deze jongeren ervaren zijn
vaak gekoppeld aan hoogbegaafdheid of kenmerken die
passen bij ASS of AD(H)D.

Bij aanmelding door de deelnemer en/of ouders wordt door
Digibende tijdens het intakegesprek altijd verwezen naar de
school van inschrijving of naar de toegang van de gemeente
Amstelveen, door middel van het perspectiefplan dat te
vinden is op de website van de gemeente Amstelveen.

Contra-indicaties zijn ernstige externaliserende gedragsproblemen en nog niet behandelde verslavingsproblematiek. Digibende stelt als voorwaarde voor
deelname dat een jongere zelf bij de intake en rondleiding aanwezig is. De reden hiervoor is dat Digibende
een signaal wil kunnen oppikken dat er affiniteit is met
Digibende-onderdelen.

Indien gewenst helpt Digibende bij het invullen van het
perspectiefplan.

Digibende hanteert een basistarief van € 55,00 per dagdeel. Dit tarief geldt voor 2021 en kan jaarlijks worden
geïndexeerd en vastgesteld. Als de inkopende partijen
dit wensen, kunnen de kosten gesplitst gefactureerd
worden (bijvoorbeeld tussen gemeente, school en/of
samenwerkingsverband).
Digibende is het gehele jaar geopend, met uitzondering van
enkele feestdagen. Zie voor de jaarplanning de website:
www.digibende.nl.

Frequentie en duur

Financiering

Traject

Digibende biedt uitsluitend trajecten voor hele dagen, dus
minimaal twee dagdelen per week. In de praktijk blijkt het
echter wenselijk om tenminste vier dagdelen aan Digibende
deel te nemen, zodat vanuit wederzijdse binding effectief
gewerkt kan worden aan de afgesproken ontwikkeldoelen.
Het aantal dagdelen waarop jongeren deelnemen varieert
van twee tot tien dagdelen per week, afhankelijk van de
problematiek en andere gelijktijdige behandelingen of
(school)activiteiten. Elk traject is maatwerk, maar gesteld
kan worden dat trajecten gemiddeld genomen een doorlooptijd van negen tot achttien maanden kennen. Bij jonge
deelnemers kan een traject met een meerjarige looptijd
gewenst zijn.

Financiering door gemeenten kan geschieden via verschillende geldstromen, zowel vanuit de Jeugdwet (JW) als
vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Dit kan via een Zorg in natura (ZIN)contract, maar als Digibende niet ingekocht kan worden dan kan dat ook via een
individuele betalingsovereenkomst of een maatwerkcontract. Digibende heeft ook veel ervaring met financiering
door middel van een persoonsgebonden budget (PGB).

Op basis van het intakegesprek, de aanleiding van aanmelding, input van betrokken professionals en de observaties
van de zorgprofessional van Digibende tijdens het intakegesprek worden de doelen beschreven waaraan de deelnemer tijdens het Digibendetraject zal werken.

Er wordt regelmatig gekozen om deelname aan Digibende te
combineren met onderwijs, zowel in het regulier- als in het
speciaalonderwijs. Dit kan een voordeel zijn als ‘terug naar
onderwijs’ het doel is. Maar het is ook mogelijk om tijdens
het Digibendetraject afstandsonderwijs zoals bijvoorbeeld
IVIO te volgen. Digibende is geen onderwijsinstelling en
daarmee niet verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs, maar kan onderwijs wel faciliteren op locatie door
ruimte in het rooster te maken en door huiswerkbegeleiding
te bieden. Omdat de deelnemer dan al bij Digibende in een
vertrouwde, inspirerende en motiverende omgeving is, kan
het de succesvolle route naar een gewenst diploma zijn.

Facturatieafspraken met scholen, samenwerkingsverbanden
of -in geval van onderaannemerschap- met de hoofdaanbieder worden per deelnemer individueel gemaakt.
Digibende neemt deel aan het VeCoZo berichtenverkeer.
Digibende wordt in voorkomende gevallen ingekocht als
een combinatie van Begeleiding Groep en Individuele Begeleiding of als Dagbesteding met als classificatie middel
tot zwaar.

Er wordt een verslag gemaakt van de intake en met goedkeuring van de deelnemer en/of ouders kan deze gedeeld
worden met de gemeente of organisatie die het traject
financiert.
Vanaf drie weken na de start wordt de progressie van
de deelnemer geëvalueerd. Hierbij zijn de deelnemer,
betrokken hulpverleners en ouder(s)/begeleider(s) aanwezig. Indien nodig worden de doelen geconcretiseerd
of bijgesteld.
Vervolgens
wordt
de
voortgang
driemaandelijks
geëvalueerd en wordt hier verslaglegging van gedaan.
Alle verslagen worden –na goedkeuring van deelnemer
en/of ouder(s)– gedeeld met betrokkenen.
Bij uitstroom wordt gezorgd voor een warme overdracht
naar de uitstroom-(onderwijs)instelling of (zorg-)organisatie, uiteraard passend bij de capaciteit en ambitie van de
deelnemer. Digibende stimuleert betrokkenheid van het
sociale netwerk rondom de deelnemer. Dit uit zich bijvoorbeeld door alle betrokkenen van harte uit te nodigen om
te komen kijken naar de werkzaamheden, projecten en
ontwikkelingen van de deelnemer bij Digibende.

Algemene informatie
• Digibende voldoet aan de AVG-wetgeving en heeft
een Functionaris Gegevensbescherming (FG)
aangesteld. Informatie over privacy is te vinden op
www.digibende.nl.
• Digibende kent een klachtenprocedure die te vinden is
op het adres: https://www.digibende.nl/vraaghoek
• Digibende is lid van het Klachtenportaal Zorg.
• Digibende werkt met de vernieuwde Meldcode Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling.
• Digibende heeft een vertrouwenspersoon die te bereiken
is via het algemene telefoonnummer 020-217 0645.
• Alle medewerkers van Digibende hebben een VOG.
• Alle zorgprofessionals binnen Digibende zijn SKJgeregistreerd.
• De AGB-code van Digibende is: 41412018
• Bankrekening: NL38RABO0352778865 op naam van
Digibende Amstelveen B.V.
• KVK: 77727983
• Digibende is op dit moment (nog) niet ISO-gecertificeerd. Het
kwaliteitsmanagementsysteem dat Digibende hanteert is
opgebouwd conform ISO 9001-richtlijnen.
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