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Overeenkomst inzake Individuele Voorziening Ondersteuning Jeugd Gemeenschappelij-

ke Regeling Peelgemeenten / Gemeente Helmond  

 

De ondergetekenden: 

1.  

1. De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten, gemachtigd door de gemeenten Asten, Deur-

ne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren, zetelend aan de Markt 1 te Deurne, ten deze rechts-

geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeen-

ten, de heer H.J. Mak, handelend ter uitvoering van het besluit van het Dagelijks bestuur van 3 

april 2017, en 

2. De Gemeente Helmond, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudend aan 

Weg op den Heuvel 35 te Helmond, rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.M. de Leeuw-

Jongejans, wethouder Jeugd, Onderwijs en Gezondheid, daartoe gemachtigd door de burge-

meester van Helmond. 

 

 

hierna te noemen (ook): ‘Gemeente’ 

en 

 

3. Aanbieder zoals vermeld op het Ondertekenblad van de betreffende Gemeente  

 

hierna (ook): ‘Aanbieder’;  

 

Hierna tevens gezamenlijk te noemen: ‘partijen’ 

 

De Overeenkomst noemt Aanbieders ook separaat van elkaar Aanbieder. 

De Overeenkomst noemt Gemeente en Aanbieders gezamenlijk Partijen en ook separaat van elkaar een 

Partij. 

 

 

 

 

Partijen overwegen bij het aangaan van deze Overeenkomst als volgt: 
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1 Gemeente voert in het kader van haar wettelijke taken binnen het sociaal domein werkzaamheden 

uit voor haar burgers binnen het daarvoor beschikbare budget. 

2 Hiervoor zijn de uitgangspunten uit de van toepassing zijnde wetgeving en lokale regelgeving van 

de Gemeente leidend evenals het streven naar reduceren van administratieve lasten, het vergroten 

van de zelfredzaamheid en het samenwerken van partijen voor de beste invulling van de zorgvraag. 

3 Vanwege het complexe speelveld in het sociaal domein (ontwikkelingen volgen elkaar snel op, er 

wordt in wisselende verbanden samengewerkt met verschillende spelers), bestaat de behoefte om 

overeenkomsten in het sociaal domein flexibel en dynamisch in te richten zodat er ruimte is voor 

transformatie en ontwikkeling. Partijen zijn zich bewust van de majeure keuzes die gemaakt wor-

den en daarom zijn gezamenlijke evaluatie en doorontwikkeling voorwaardelijk gedurende de loop-

tijd van de overeenkomst. 

4 Partijen hebben voor de totstandkoming van deze overeenkomst samengewerkt conform de Over-

legstructuur Bestuurlijk Aanbesteden. Hierbij is uitgangspunt dat de Gemeente met Aanbieders in 

overleg treedt, alvorens zij besluit de Overeenkomst te wijzigen. Deze overlegstructuur wordt tij-

dens de looptijd van de overeenkomst voortgezet en maakt integraal onderdeel uit van deze Over-

eenkomst. 

5 In de doorontwikkeling van deze overeenkomst hebben de inkooporganisaties van de Gemeenten 

en Aanbieders regionaal samengewerkt aan de totstandkoming van zoveel mogelijk uniformiteit op 

het gebied van producten, tarieven, regelgeving en uitvoering.  

6 Partijen hanteren voor de samenwerking de onderstaande uitgangspunten: 

a) Integriteit: Partijen komen overeen dat zij bij het uitvoeren van deze Overeenkomst altijd 

integer zullen handelen. 

b) Goede trouw: Partijen komen overeen dat zij bij het uitvoeren van deze Overeenkomst al-

tijd te goeder trouw zullen handelen. 

c) Verklaring: Aanbieders verklaren door ondertekening van deze Overeenkomst dat zij een 

zakelijke of andere doelstelling of verbintenis waarvan zij redelijkerwijze kunnen verwach-

ten dat deze het voorwerp van deze Overeenkomst geweld aan kan doen, volledig open-

baar maakt aan de Gemeente.  

7 Partijen zijn tot overeenstemming gekomen en wensen voor de uitvoering van deze Overeenkomst 

hun rechten en plichten vast te leggen; 

 

 

 

Partijen verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
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Hoofdstuk 1 Overlegstructuur, deelname en bepalingen 

In dit hoofdstuk worden de overlegstructuur bestuurlijk aanbesteden, deelname aan de overeenkomst 

en algemene bepalingen beschreven. 

 

Artikel 1.1 Begripsbepalingen 

In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:  

1 Aanbieder: een juridische entiteit die een (maatwerk)voorziening aanbiedt aan Cliënten van Ge-

meente en hiertoe een overeenkomst met Gemeente wil aangaan dan wel is aangegaan. 

2 Aangenomen voorstel: voorstel voor besluitvorming opgesteld door de overlegtafel(s) dat eerst 

wordt voorgelegd aan de Gemeente en, bij goedkeuring, aan overige Partijen. 

3 Addendum: een wijziging van- of aanvulling op deze Overeenkomst. 

4 Cliënt: De individuele inwoner die via de Verwijzer  toegang heeft tot een (maatwerk)voorziening en 

op grond hiervan verzoekt om zorg in natura. 

5 Collectieve opzegging: een opzegging vanuit de gemeente van de overeenkomst naar alle gecontrac-

teerde Aanbieders of een specifieke groep gecontracteerde Aanbieders. 

6 Digitale Overlegtafel: elektronische platforms waar agenda, verslagen en voorstellen van de Fysieke 

overlegtafel worden gedeeld, en voorstellen, reacties en signalen kunnen worden afgegeven.  

7 Fysieke Overlegtafel: periodieke bijeenkomst van Gemeente en een geselecteerde vertegenwoordi-

ging van Aanbieders, welzijnsorganisaties en/of Cliëntenvertegenwoordigers waarin voorstellen, re-

acties en signalen worden ontwikkeld en besproken. 

8 Gemeente: de gemeente(n) die partij is/zijn in deze Overeenkomst c.q. het/de college(s) van bur-

gemeester en wethouders van de betreffende gemeente(n). 

9 Ontwikkelagenda: overzicht van onderwerpen ter ontwikkeling. 

10 Overeenkomst: overeenkomst met daarin afspraken tussen Partijen over het uitvoering geven aan 

een (maatwerk)voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, dan wel de 

Jeugdwet. 

11 Overlegstructuur bestuurlijk aanbesteden: een duurzame overlegstructuur voor het voorbereiden, 

beheren en monitoren van overeenkomsten binnen het sociaal domein van Gemeente.  

12 Overlegtafels: De Fysieke- en Digitale Overlegtafel. 

13 Partijen: Gemeente en Aanbieder(s). 

14 Voorstel: voorstel ingebracht door een Partij dat wordt besproken en/of uitgewerkt aan de Overleg-

tafel(s). 
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15 Vraag- en Antwoordmodule: digitale module waarin doorlopend vragen kunnen worden gesteld en 

antwoorden worden gegeven.  

16 Website: Op de website http://www.inkoopjeugdenwmohelmondpeelgemeenten.nl/ wordt door-

verwezen naar de diverse gebruikte digitale platforms.  

 

Artikel 1.2 Overlegstructuur bestuurlijk aanbesteden 

1 Deze Overeenkomst brengt tussen Partijen een structuur tot stand voor overleg en besluitvorming.  

2 Partijen maken gebruik van deze overlegstructuur bestuurlijk aanbesteden voor het voorbereiden 

van overeenkomsten binnen het Sociaal domein. Na inwerkingtreding van de overeenkomsten 

wordt de overlegstructuur voortgezet ten behoeve van het beheren, innoveren, wijzigen en moni-

toren van de overeenkomsten. 

3 Alle Partijen kunnen hun inbreng leveren via de Fysieke- en Digitale Overlegtafels. 

4 Gemeente bepaalt de samenstelling en frequentie van de Fysieke Overlegtafel. Gemeente waar-

borgt dat de Fysieke Overlegtafel een afspiegeling is van de belangen en percepties van de Cliënten 

en Aanbieders die de betreffende (maatwerk)voorziening aanbieden. Gemeente behoudt zich het 

recht voor om de samenstelling van de Fysieke Overlegtafel, zo vaak zij nodig acht, te wijzigen. De 

samenstelling van de Fysieke Overlegtafel wordt gepubliceerd op de website van de Gemeente. 

5 Aanbieders die zitting nemen aan de Fysieke Overlegtafel wijzen voor deze overlegtafel een per-

soon aan die met mandaat kan participeren. 

6 Gemeente is belast met de organisatie en het faciliteren van de periodieke bijeenkomsten van de 

Fysieke Overlegtafel en het beheer van de Digitale Overlegtafel. 

 

Artikel 1.3 Overlegtafels 

1 Partijen kunnen concrete voorstellen doen voor verbetering, aanpassing of verwijdering van (delen 

van) een Overeenkomst en daarnaast reacties en signalen afgeven. 

2 Aanbieders kunnen hun inbreng, voorstellen en signalen, gevraagd en ongevraagd, via de Digitale 

Overlegtafel kenbaar maken, middels de Vraag- en Antwoordmodule van de tender in het digitale 

platform. 

Bij de beantwoording van vragen wordt aangegeven welke classificatie de vraag heeft. De volgende 

classificaties worden hierbij onderscheiden: 

a) Toelichting: Deze classificatie geeft aan dat het antwoord dat gegeven is een toelichtend ka-

rakter heeft. 

http://www.inkoopjeugdenwmohelmondpeelgemeenten.nl/
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b) Aangepast: Deze classificatie geeft aan dat het antwoord uiterlijk aan het einde van een ka-

lenderjaar in een addendum zal worden opgenomen. Het gaat dan om een onderwerp dat 

tot aanpassing van de Overeenkomst leidt. Alle partijen werken vanaf het moment van pu-

blicatie van dit antwoord alsof het addendum al getekend is. 

c) Niet aangepast: Deze classificatie geeft aan dat het antwoord een uitleg geeft waarom er 

geen aanpassing in de Overeenkomst komt. 

d) Ontwikkelagenda: Deze classificatie geeft aan dat de vraag mee zal worden genomen in de 

Ontwikkelagenda (welke aan de Fysieke Overlegtafel besproken wordt). 

3 De Fysieke Overlegtafel behandelt de genoemde voorstellen, reacties en signalen en de Ontwikkel-

agenda. Van de voortgang en uitwerking bericht Gemeente via de Vraag- en Antwoordmodule van 

de tender en / of website met inachtneming van het bepaalde in artikel 1.4, lid 2. 

4 Partijen komen via de Overlegtafels een Ontwikkelagenda overeen (bijlage 5) voor onderwerpen 

die zij in ieder geval gedurende de looptijd van de Overeenkomst verder willen doorontwikkelen. 

Partijen committeren zich aan de Ontwikkelagenda.  

5 Het behandelen van een voorstel en het doorontwikkelen van onderwerpen kan leiden tot een 

voorstel van de Fysieke Overlegtafel en tot aanpassing van deze Overeenkomst en bijlagen.  

  

Artikel 1.4 Besluitvorming  

1 Een voorstel tot aanpassing kan worden aangenomen door Gemeente en een of meer Aanbieders 

gezamenlijk. De Gemeente kan echter ook beargumenteerd besluiten tot eenzijdige aanpassing van 

de Overeenkomst. Dit resulteert in een aangenomen voorstel. 

2 Een aanpassing van de Overeenkomst ingevolge lid 1 wordt opgenomen in de Vraag- en Ant-

woordmodule met classificatie “aangepast” en zullen na publicatie direct in werking treden. Publi-

catie vindt plaats door het plaatsen van de aanpassing in de Vraag- en Antwoordmodule. Op het 

moment van publicatie zal er automatisch een notificatie worden verstuurd aan alle ingeschreven 

Aanbieders. Daarnaast worden aanpassingen opgenomen in de notulen van de Fysieke Overlegta-

fel. De notulen van de Fysieke Overlegtafel worden geplaatst op de Website.  

3 Na verloop van een termijn van zes maanden ingaande vanaf datum publicatie aanpassing kan en-

kel nog aanspraak gemaakt worden op de aanpassing zoals bedoeld in lid 2.  

4 De Aanbieder die de aanpassing niet accepteert moet de Overeenkomst opzeggen conform artikel 

1.8. De aanpassing is dan niet van toepassing op de Aanbieder die heeft opgezegd. Tot de maximale 

opzegtermijn ingaande vanaf datum publicatie aanpassing blijft de Overeenkomst zonder aanpas-

sing van toepassing. 
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5 Periodiek worden aanpassingen verzameld en opgenomen in een addendum. Dit addendum wordt 

ter ondertekening aangeboden en Aanbieders verplichten zich dit addendum binnen 14 dagen na 

plaatsing te ondertekenen. Wanneer de Aanbieder het addendum niet ondertekent wordt de Over-

eenkomst met de betreffende Aanbieder automatisch ontbonden, zes maanden na aanbieding van 

het addendum. Tot de automatische ontbinding blijft de Overeenkomst zonder aanpassing van 

toepassing. 

 

Artikel 1.5 Nieuwe Aanbieders  

1 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan een nieuwe Aanbieder toetreden tot deze Over-

eenkomst. Gemeente kan deelname van Aanbieder aan deze Overeenkomst alleen ontzeggen, als 

Aanbieder niet kan aantonen te voldoen aan de in deze Overeenkomst gestelde voorwaarden. 

2 Periodiek worden Aanbieders door de Gemeente via de website van de Gemeente 

http://www.inkoopjeugdenwmohelmondpeelgemeenten.nl/ geïnformeerd over de aan de Over-

eenkomst deelnemende Aanbieders. 

 

Artikel 1.6  Voorwaarden deelname Aanbieders 

1 Aanbieders die deel willen (blijven) nemen aan deze Overeenkomst moeten voldoen aan het gestel-

de in de bij deze Overeenkomst behorende Eigen Verklaring (zie bijlage 1), te weten: 

a) de uitsluitingsgronden (verplicht en facultatief) zijn niet op Aanbieder van toepassing; 

b) Aanbieder voldoet aan de eisen van technische- en beroepsbekwaamheid. 

2 In aanvulling op de eisen zoals gesteld in lid 1, voldoet Aanbieder aan de voorwaarden en eisen zoals 

gesteld in deze Overeenkomst. 

3 Aanbieder dient hiertoe, op verzoek, het volgende over te leggen:  

a) een rechtsgeldig ondertekende Eigen Verklaring;  

b) een Gedragsverklaring Aanbesteden maximaal 2 jaar oud, waarbij deze niet eerder is afge-

geven dan op 1 juli 2016; 

c) een Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen, niet ouder dan zes maan-

den, dat is voldaan aan de afdracht loonheffing en sociale verzekeringspremies; 

d) een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan zes 

maanden, waaruit de tekenbevoegdheid blijkt van degene die de Overeenkomst en Eigen 

Verklaring ondertekent; 

e) bewijsstukken van de in deze Overeenkomst neergelegde voorwaarden en eisen.  

http://www.inkoopjeugdenwmohelmondpeelgemeenten.nl/
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4 Gemeente controleert, voordat zij deze Overeenkomst met Aanbieder tekent en gedurende de 

looptijd van de Overeenkomst, of de in lid 1 genoemde uitsluitingsgronden daadwerkelijk niet op 

Aanbieder van toepassing zijn en of Aanbieder nog voldoet aan de eisen en voorwaarden zoals ge-

noemd in de leden 1 en 2.  

5 Aanbieders die niet (meer) voldoen aan het gestelde in lid 1 en of lid 2 kunnen niet (langer) deelne-

men aan deze Overeenkomst. De Overeenkomst wordt dan ontbonden conform artikel 1.7. 

6 Gemeente kan besluiten met een Aanbieder, die niet kan aantonen te voldoen aan de voorwaarden 

en eisen genoemd in de leden 1 en 2, deze Overeenkomst onder ontbindende voorwaarde te sluiten 

dan wel voort te zetten. De Overeenkomst wordt in dat geval ontbonden als de betreffende Aanbie-

der niet binnen maximaal zes maanden na datum van constateren kan aantonen op de voorge-

schreven wijze te voldoen aan de eisen. 

7 Indien Gemeente het vermoeden heeft dat een deelnemende Aanbieder aan de Overeenkomst het 

maatschappelijk belang, gemeentelijk belang dan wel het belang van de Cliënt schaadt, start zij op 

basis van dit vermoeden een onderzoek. Op basis van de voortgang en/of uitkomst van dit onder-

zoek heeft Gemeente de mogelijkheid deelname aan deze Overeenkomst op te schorten. Indien de 

betreffende Aanbieder deelneemt aan de Fysieke Overlegtafel dan wordt ook deze deelname opge-

schort.  

8 Een Aanbieder, waaronder begrepen diens rechtsopvolger, kan niet deelnemen aan de Overeen-

komst indien door de Gemeente of enige andere Gemeente of het Zorgkantoor/Zorgverzekeraar 

ontbinding van een soortgelijke overeenkomst met Aanbieder heeft plaatsgevonden vanwege het 

ernstig tekort schieten in de kwaliteit van dienstverlening, waaronder begrepen de constatering van 

frauduleuze handelingen c.q. oneigenlijke inzet van zorggelden, in 3 jaar voorafgaande aan de aan-

vraag tot het sluiten van deze Overeenkomst, dan wel dat door de Gemeente of enige andere Ge-

meente of Zorgkantoor/Zorgverzekeraar geconstateerd is dat de Aanbieder ernstig is tekort gescho-

ten in de kwaliteit van dienstverlening ingevolge een persoonsgebonden budget waaronder begre-

pen de constatering van frauduleuze handelingen c.q. oneigenlijke inzet van zorggelden. Dit geldt 

ook indien een strafrechtelijk of tuchtrechtelijk onderzoek loopt naar Aanbieder in verband met 

vermeende fraude c.q. oneigenlijke inzet van zorggelden. 

9 Om deel te kunnen blijven nemen aan deze Overeenkomst moet Aanbieder daadwerkelijk Cliënten 

ondersteunen. Wanneer Aanbieder in een periode van 12 maanden geen Cliënten onder deze Over-

eenkomst in behandeling heeft genomen kan de Gemeente de Overeenkomst met deze Aanbieder 

opzeggen conform artikel 1.8.  

 



20171012 Overeenkomst Individuele Voorziening Ondersteuning Jeugd Gemeenschappelijke Regeling 
Peelgemeenten / Gemeente Helmond  

Pagina 11 van 119 

Artikel 1.7   Ontbinden van de Overeenkomst 

1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de inkoopvoorwaarden (zie artikel 1.17) is de Ge-

meente gerechtigd de Overeenkomst tussentijds schriftelijk direct te (laten) ontbinden indien Aan-

bieder jegens Gemeente toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen en Aan-

bieder niet binnen een redelijke termijn na ingebrekestelling alsnog correct nakomt. Hieronder 

wordt mede verstaan de situatie dat Aanbieder niet langer voldoet aan de voorwaarden voor deel-

name zoals gesteld in artikel 1.6 of Aanbieder niet voldoet aan de eisen inzake financiële verant-

woording zoals gesteld in artikel 3.6.  

2 Gemeente is in bovenstaande geval en in geval van het bepaalde in artikel 12 van de inkoopvoor-

waarden, tevens gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten en geen nieuwe opdrach-

ten tot ondersteuning van Cliënten aan de Aanbieder te verstrekken, zonder dat Gemeente tot eni-

ge schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Gemeente verder toekomende 

rechten, daaronder inbegrepen het recht van Gemeente op volledige schadevergoeding.  

3 Wanneer Gemeente de Overeenkomst met Aanbieder op bovengenoemde gronden ontbindt, 

treedt Aanbieder per direct in overleg met de resterende Partijen over de (mogelijke) overname 

van verplichtingen, zoals personeel en dienstverlening aan Cliënten.  

 

Artikel 1.8 Opzeggen van de Overeenkomst 

1 Partijen kunnen deelname aan de Overeenkomst bij aangetekend schrijven gemotiveerd opzeggen, 

waarbij deze maximaal een termijn van zes maanden in acht moeten nemen, rekenend vanaf da-

tum verzenden aangetekend schrijven, tenzij de Gemeente beoordeelt dat vanuit het Cliëntenbe-

lang een afwijkende termijn gerechtvaardigd is. 

2 Als Aanbieder van deze mogelijkheid gebruik maakt, is deze verplicht om per direct in overleg te 

treden met de resterende Aanbieders over de (mogelijke) overname van verplichtingen, zoals per-

soneel en dienstverlening aan Cliënten, voortvloeiende uit de Overeenkomst. De opzeggende Aan-

bieder verplicht zich tot volledige medewerking aan voornoemde overname ten aanzien van de 

dienstverlening aan Cliënten. De resterende Aanbieders kennen een inspanningsverplichting voor 

het overnemen van personeel en dienstverlening aan Cliënten. 

3 Met ingang van de ontvangstdatum van het aangetekend schrijven betreffende de opzegging, door 

Gemeente dan wel Aanbieder, is Aanbieder niet gerechtigd nieuwe Cliënten te ondersteunen. Hier-

van worden afgeweken bij collectieve opzegging door Gemeente. 

4 Aanbieder kan na opzegging van Overeenkomst pas vanaf twaalf kalendermaanden na beëindiging 

een nieuw verzoek tot deelname aan de Overeenkomst bij Gemeente indienen. 
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5 Gemeente kan de Overeenkomst opzeggen wanneer een Aanbieder niet voldoet aan de voorwaar-

den genoemd in artikel 1.4 lid 3 en/ of lid 4, artikel 1.6 lid 8, dan wel wanneer door gewijzigde om-

standigheden voortzetting van de Overeenkomst niet langer wenselijk is. 

 

Artikel 1.9  Overdracht 

1 Aanbieder die voornemens is de onderneming of de zeggenschap over de onderneming of de activi-

teiten zoals in deze Overeenkomst beschreven, over te dragen aan een derde, is verplicht de Ge-

meente hier vooraf en tijdig over te informeren. De gemeente toetst vooraf of de derde voldoet 

aan de (kwaliteits)eisen en uitsluitingsgronden. Overdracht van de overeenkomst is enkel toege-

staan indien de toets een positief resultaat heeft en de gemeente goedkeuring geeft voor de over-

dracht.  

2 Aanbieder verplicht zich in bovengenoemde situaties ertoe dat de derde de rechten en verplichtin-

gen zoals vastgelegd in deze Overeenkomst ongewijzigd overneemt. Aangezien de Gemeente de 

genoemde rechten en plichten op basis van deze Overeenkomst moet kunnen afdwingen bij de 

derde, geldt voor gemaakte (extra) kosten door de Gemeente en derde volledige aansprakelijkheid 

voor de overdragende Aanbieder. 

 

Artikel 1.10 Duur van de Overeenkomst 

1 Deze Overeenkomst heeft een looptijd tot en met 31 december 2020. Na het verstrijken van de 

looptijd van deze Overeenkomst kan de Gemeente deze Overeenkomst twee maal voor de duur van 

één jaar stilzwijgend verlengen. Indien een Partij deze Overeenkomst niet wil verlengen, deelt zij dit 

uiterlijk zes maanden voor het einde van de looptijd mede aan de wederpartij op de wijze zoals om-

schreven in artikel 1.8. 

2 De ingangsdatum van deze doorontwikkelde Overeenkomst voor bestaande Aanbieders is 1 januari 

2018 en voor  nieuwe Aanbieders is de ingangsdatum de datum dat beide partijen deze Overeen-

komst hebben ondertekend.  

 

Artikel 1.11 Persoonsgegevens  

Partijen zullen alle geregistreerde (persoons-)gegevens, die voor en gedurende de opdracht kenbaar 

worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet 

bescherming persoonsgegevens verwerken. 
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Artikel 1.12 Aansprakelijkheid  

1 In geval Aanbieder, al dan niet van rechtswege, in verzuim is, is Aanbieder aansprakelijk voor schade 

die door Gemeente wordt geleden voortvloeiende uit de uitvoering van de werkzaamheden, ingevolge 

deze Overeenkomst. Deze bepaling is ook van toepassing wanneer de schade het gevolg is van het niet 

naleven van wetgeving of van een gebrek in de uitvoering van de Overeenkomst. Dit alles ongeacht 

het feit of de schade veroorzaakt is door Aanbieder zelf en / of zijn personeel en / of door de Aanbie-

der onder zijn verantwoordelijkheid ingezette derden.  

2 Aanbieder kan op ieder moment aantonen dat hij verzekerd is zoals aangegeven in de algemene in-

koopvoorwaarden door het overleggen van een gewaarmerkte kopie van de polis, plus de voorwaar-

den en bewijs van betaling.  

3 Aanbieder vergoedt schade die door toedoen van Aanbieder tijdens de uitvoering van de werkzaam-

heden aan Cliënt dan wel aan derden is toegedaan.  

 

Artikel 1.13 ZZP  

Dit artikel is alleen van toepassing indien Aanbieder een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) is en 

vloeit voort uit de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 

1 Aanbieder wordt gecontracteerd op basis van een Overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 

7:400 e.v. BW. Partijen beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin 

van artikel 7:610 e.v. BW. 

2 Partijen kiezen er voor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers 

of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en 

de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrek-

king wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten 

en daartoe deze Overeenkomst aan te gaan voordat uitbetaling plaatsvindt. 

3 Dit artikel is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 2 februari 2016 onder nummer 

9015550000-06-2 beoordeelde Overeenkomst. De in die Overeenkomst gemarkeerde bepalingen 

zijn in lid 4, 5 en 6 van dit artikel overgenomen.  

4 Aanbieder accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het 

op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.  

5 Aanbieder deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering 

van de opdracht nodig is, afstemming met Gemeente plaats in geval van samenwerking met ande-

ren, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Aanbieder 

zich naar de arbeidstijden bij Gemeente. 
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6 Aanbieder is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij 

verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van 

Gemeente. Gemeente kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de op-

dracht. 

7 De Gemeente verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat de Aanbieder ook ten behoeve van 

andere gemeenten c.q. opdrachtgevers werkzaamheden verricht. 

 

Artikel 1.14 Onderaanneming 

1 Aanbieder kan onderdelen van de Overeenkomst laten uitvoeren door een onderaannemer. Indien 

Aanbieder voornemens is om een gedeelte van de Overeenkomst in onderaanneming te laten uit-

voeren, dient aan de volgende eisen te worden voldaan:  

a) Aanbieder dient op verzoek van de Gemeente aan te geven welke onderdelen van de Over-

eenkomst hij laat uitvoeren door een onderaannemer;  

b) Aanbieder is en blijft verantwoordelijk voor alle zaken die de onderaannemer in het kader 

van de Overeenkomst namens Aanbieder uitvoert;  

c) voor Gemeente fungeert Aanbieder als aanspreekpunt tijdens het uitvoeren van de Over-

eenkomst.  

2 Indien Aanbieder gebruik maakt van een onderaannemer om hiermee te voldoen aan de gestelde 

voorwaarden ten aanzien van het leveren van producten, dient onderaannemer te worden ingezet 

op het betreffende product indien de dienstverlening door de hoofdaannemer wordt uitgevoerd. 

 

Artikel 1.15 Arbeidsvoorwaarden 

1 Aanbieder houdt zich bij het verrichten van de diensten aan de geldende wet- en 

regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO indien van toepassing. Er wordt 

personeel ingezet dat beschikt over de gangbare competenties en vaardigheden die nodig zijn om 

de benodigde activiteiten uit te voeren. De competenties en vaardigheden moeten in overeen-

stemming zijn met de wettelijke eisen en de in de branche vastgestelde basisprofielen.  

2 Aanbieder legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de dien-

sten op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

3 Aanbieder verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeids-

voorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie. 

4 Aanbieder verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 2 genoemde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het 
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voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve 

van het verrichten van de diensten. 

5 Aanbieder legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen 

waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens 

dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie 

zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten. 

 

Artikel 1.16 (Gedeeltelijke) nietigheid 

1 Indien de Overeenkomst of enige bepaling daarin nietig is of vernietigd wordt, dan tast dit de gel-

digheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen vervolgens met elkaar in overleg treden 

om te trachten overeenstemming te bereiken over aanpassing van de Overeenkomst zodanig dat 

deze niet langer nietig of vernietigbaar is of die voor wat betreft de aard en strekking zo dicht moge-

lijk aansluit bij de nietige of vernietigde bepaling.  

 

Artikel 1.17 Algemene (inkoop)voorwaarden 

1 Op deze Overeenkomst zijn de “Algemene inkoopvoorwaarden” conform bijlage 2 van toepassing.  

2 In afwijking van het gestelde onder artikel vier, derde lid, van de Algemene inkoopvoorwaarden is 

bij het inschakelen van derden door de Aanbieder op basis van Overeenkomst van opdracht, geen 

voorafgaande toestemming nodig van de Gemeente.  

3 Artikel 23, derde lid, van de Algemene inkoopvoorwaarden is niet van toepassing op de Overeen-

komst. 

4 De algemene (verkoop-)voorwaarden van de Aanbieder zijn door Partijen uitdrukkelijk niet van toe-

passing verklaard op de Overeenkomst. De aanbieder behoudt de mogelijkheid haar algemene 

voorwaarden naar cliënten toe van toepassing te verklaren daar waar deze niet in strijd zijn met de 

overeenkomst en haar bijlagen.  

 

Artikel 1.18 Toepasselijk recht en geschillen 

1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2 Alle geschillen (daaronder inbegrepen geschillen die slechts door één der partijen als zodanig wor-

den beschouwd) die naar aanleiding van deze Overeenkomst tussen Partijen mochten ontstaan 

worden zoveel als mogelijk in onderling overleg opgelost. In uiterste gevallen kunnen Partijen ver-

volgens gebruik maken van mediation, waarbij Partijen die een geschil met elkaar hebben de kos-

ten daarvan in gelijke delen dragen. Leiden onderling overleg en / of mediation niet binnen een re-
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delijke termijn tot een oplossing van het geschil, dan kan het geschil aanhangig worden gemaakt bij 

de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant. 
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Hoofdstuk 2 Eisen aan de Aanbieder, opdrachtverstrekking en levering 

 

Artikel 2.1 Begripsbepalingen  

1 Besluit: beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht afgegeven door Gemeente aan 

Inwoner, waarmee Inwoner in aanmerking komt voor een Voorziening. 

2 Calamiteit: een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van 

een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg of tot de dood heeft geleid van een Cliënt of 

medewerker of derde. Het calamiteitenprotocol is toegevoegd aan deze Overeenkomst in bijlage 7.  

3 Inwoner:  

a. een Jeugdige of Ouder die ingezetene is van Gemeente, waarbij woonplaats wordt gedefini-

eerd zoals in artikel 1.1 Jeugdwet; 

b. een ingezetene van de Gemeente: Een ingezetene is iemand die zijn hoofdverblijf heeft in 

de Gemeente. Aansluiting wordt gezocht bij het woonplaatsbegrip als bedoeld in artikel 40 

eerste lid van de Participatiewet. Waar iemand zijn hoofdverblijf heeft en dus ingezetene is, 

hangt af van concrete feiten en omstandigheden. 

4 Jeugdige: persoon die: 

a) de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt; 

b) de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en ten aanzien van wie op grond van artikel 77c 

van het Wetboek van Strafrecht recht is gedaan overeenkomstig de artikelen 77g tot en met 

77gg van het Wetboek van Strafrecht, of;  

c) de leeftijd van achttien jaar doch niet de leeftijd van drieëntwintig jaar heeft bereikt, en 

voor wie de voortzetting van jeugdhulp als bedoeld in onderdeel 1°, die was aangevangen, 

of voor wie het college vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar heeft bepaald dat 

een voorziening op het gebied van jeugdhulp noodzakelijk is of voor wie, na beëindiging van 

jeugdhulp die was aangevangen vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar, binnen 

een termijn van een half jaar hervatting van de jeugdhulp noodzakelijk is (artikel 1.1 Jeugd-

wet). 

5 Klacht: iedere uiting van onvrede over een handeling, of het nalaten daarvan in het kader van deze 

Overeenkomst, die gevolgen heeft voor een Inwoner, door Aanbieder of door een persoon die voor 

Aanbieder werkzaam is. 

6 Ondersteuningsplan: Plan dat opgesteld wordt in samenspraak met de Jeugdige en/of dienst wette-

lijk vertegenwoordiger omtrent de invulling van de Voorziening.  
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7 Opdrachtverstrekking: opdracht van de Gemeente aan een Aanbieder om de Voorziening uit te voe-

ren onder de Overeenkomst voor een Cliënt die daarvoor over een Besluit beschikt. 

8 Ouder: gezaghebbende ouder, adoptiefouder, stiefouder of een ander die een Jeugdige als beho-

rend tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, niet zijnde een pleegouder (artikel 1.1 Jeugdwet). 

9 Product Diensten Catalogus (PDC): het overzicht van de producten die in het kader van deze Over-

eenkomst geleverd kunnen worden. 

10 Regionaal Transitiearrangement: arrangement overeengekomen met Aanbieders die lopende en 

nieuwe jeugdhulp leveren. 

11 Spoed: naar het oordeel van Gemeente of een Verwijzer niet uitstelbare zorg, achteraf te bevestigen 

door Gemeente door een Besluit. 

12 Toegang: de door de Gemeente aangewezen organisatie of het organisatieonderdeel welke de In-

woner in staat stelt om een voorziening geleverd te krijgen. 

13 Verwijzer: de Gemeente, de betreffende lokale toegangsteams (zoals bijvoorbeeld WIJ Eindhoven, 

Centrum voor Maatschappelijke Deelname, PlusTeam,  Centrum voor Jeugd en Gezin, Gezins- en 

Jongerencoaches , de rechter, de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts (artikel 2.6 Jeugd-

wet). 

14 Voorziening: De volgende vormen van voorzieningen zijn beschikbaar:  

a) Individuele voorziening(en) zoals gesteld in de Jeugdwet; 

b) Maatwerk voorziening(en) zoals gesteld in de Wmo 2015 (en Participatiewet). 

15 Wachtlijst: de lijst die ontstaat als een instelling bij de aangemelde Cliënt de norm voor de wachttijd 

niet haalt. 

16 Wachttijd: De tijd tussen het moment dat de Aanbieder de Cliënt krijgt toegekend en accepteert, en 

de daadwerkelijke start van de zorg. Overleg/consultatie over de mogelijkheid van passend zorg-

aanbod tussen verwijzer en zorgdienstverlener gaat hieraan vooraf en valt niet binnen de wachttijd. 

 

Artikel 2.2 Eisen aan Aanbieder  

1 Aanbieder is verplicht om, na opdrachtverstrekking van Gemeente, de Voorziening te verrichten 

onder de voorwaarden van deze Overeenkomst en haar bijlagen. 

2 De Overeenkomst wordt uitgevoerd met inachtneming van landelijke en lokale wet- en regelgeving 

ter zake waaronder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 dan wel Jeugdwet. Aanbieder is 

zich ervan bewust dat de lokale regelgeving c.q. het beleid van Gemeente tot Gemeente kan ver-

schillen en aan wijzigingen onderhevig is. 
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3 Aanbieder garandeert dat hij de Voorziening zal uitvoeren conform de kwaliteitseisen genoemd in 

de Product Diensten Catalogus (bijlage 3) en in overeenstemming met de gangbare zorgvuldig-

heidsmaatstaven zoals die worden gehanteerd in de zorg- en welzijnssector. 

4 Aanbieder beschikt over een vastgelegde klachtenregeling ter afhandeling van klachten van Cliënten 

dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger ten aanzien van gedragingen van Aanbieder jegens een 

Cliënt dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger. 

5 Aanbieder beschikt over een regeling van medezeggenschap van Cliënten over voorgenomen beslui-

ten van Aanbieder die voor de Cliënten van belang zijn. 

6 Aanbieder is verplicht melding te doen van calamiteiten en incidenten conform het calamiteitenpro-

tocol (Bijlage 7). 

7 Voor medewerkers die betrokken zijn bij Jeugdhulp dient conform de Jeugdwet  een  VOG  aanwezig 

te zijn in het personeelsdossier van de Aanbieder. Voor de overige activiteiten volstaat het als de 

VOG onderdeel is van het personeelsbeleid. 

8 De Aanbieder dient op aanvraag aan te tonen dat hij voldoet aan de vakbekwaamheidseisen. Door 

het aanleveren van een, op basis voor zijn branche, geldend kwaliteitsborgingscertificaat, in ieder 

geval betrekking hebbende op zorg, maatschappelijke en / of aanpalende dienstverlening ingevolge 

de Jeugdwet, dan wel de Wmo 2015 kan hierin worden voorzien. 

9 De Aanbieder is verplicht mee te werken aan de aanlevering van informatie met betrekking tot de 

beschikbare producten en diensten geleverd door de betreffende Aanbieder. 

 

Artikel 2.3 Toegang en besluitvorming 

1 Het proces van toegang en besluitvorming is uitgewerkt op de website van de Gemeente.  

2 De Aanbieder dient een Inwoner die is doorverwezen door de wettelijk Verwijzer voorafgaande aan 

de zorginzet aan te melden bij de Gemeente. Indien dit niet mogelijk is dient uiterlijk binnen 2 

maanden een verzoek tot toewijzing gedaan te zijn. Na het verstrijken van deze periode accepteert 

de Gemeente geen declaratie over de betreffende periode. 

3  Indien Aanbieder, na een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist, verblijf inzet 

dan neemt de Aanbieder altijd contact op met de Gemeente. De Cliënt moet toestemming geven 

aan Aanbieder voordat contact met de Gemeente wordt gelegd. Indien de Cliënt geen toestemming 

geeft maakt de Aanbieder hier een aantekening van in het ondersteuningsplan. In dat geval wordt er 

geen contact gelegd met de Gemeente. Indien er toestemming is beoordelen Aanbieder en de Ge-

meente samen met het gezin of er problematiek in het gezin is waarbij inzet vanuit de Toegang no-
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dig is. Indien dit zo is dan wordt er een gezamenlijke gezinsaanpak gemaakt. Het inzetten van zorg 

staat niet ter discussie, de ondersteuning vanuit de Toegang is aanvullend.  

4 Als de Toegang reeds betrokken is bij het gezin, dan neemt Aanbieder contact op met de vanuit de 

Toegang betrokken functionaris om samen met het gezin de ondersteuning op elkaar af te stemmen 

en tot een gezinsaanpak te komen. Indien de Cliënt geen toestemming geeft maakt de Aanbieder 

hier een aantekening van in het ondersteuningsplan. In dat geval wordt er geen contact gelegd met 

de Gemeente. 

5 De Aanbieder neemt contact op met de Gemeente, indien de Cliënt hier niet zelf toe in staat is, als 

er naast de ondersteuning vanuit de Aanbieder aanvullende ondersteuning vanuit de nulde (mantel-

zorgers, vrijwilligers en familie) of eerste lijn (huisartsen, maatschappelijk werk en spoedeisende 

hulp in ziekenhuizen) nodig is in het gezin. Indien de Cliënt geen toestemming geeft maakt de Aan-

bieder hier een aantekening van in het ondersteuningsplan. In dat geval wordt er geen contact ge-

legd met de Gemeente. 

6 De Aanbieder dient tijdens het beëindigen van de ondersteuning, indien de Cliënt hier niet zelf toe 

in staat is, contact op te nemen met de Gemeente als er aansluitend ondersteuning vanuit de nulde 

(mantelzorgers, vrijwilligers en familie) of eerste lijn (huisartsen, maatschappelijk werk en spoedei-

sende hulp in ziekenhuizen) nodig is in het gezin. Indien de Cliënt geen toestemming geeft maakt de 

Aanbieder hier een aantekening van in het dossier van de Cliënt. In dat geval wordt er geen contact 

gelegd met de Gemeente. 

 

Artikel 2.4 Acceptatieplicht  

1 Aanbieder is verplicht om Cliënten te accepteren en hen de voorziening aan te bieden na op-

drachtverstrekking door de Gemeente.  

2 Van de acceptatieplicht kan worden afgezien wanneer:  

a. de acceptatie van de Cliënt in redelijkheid niet van de Aanbieder gevraagd kan worden;  

b. Aanbieder aantoont dat hij niet de juiste ondersteuning kan bieden;  

3 Een onderbouwd verzoek tot weigering van de opdracht door Aanbieder wordt door de Ge-

meente beoordeeld. 

 

Artikel 2.5 Uitvoering van de opdracht  

1 De Gemeente verstrekt, bij toekenning van een Voorziening ( via wettelijk verwijzer dan wel Toe-

gang), gelijktijdig een individuele opdracht  aan Aanbieder middels een toewijzing. Na toewijzing 

opdracht start Aanbieder binnen 10 werkdagen of conform de Treeknorm met feitelijke levering van 
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de ondersteuning conform opdracht. Aanbieder en de Cliënt stellen uiterlijk binnen 6 weken na start 

zorginzet samen een Ondersteuningsplan vast. Een intake valt niet onder de individuele opdracht 

aan Aanbieder en wordt niet vergoed. 

2 Daar waar de opdrachtverstrekking heeft plaatsgevonden  vóór 1 januari 2018 blijven de vanuit die 

opdrachtverstrekking geldende voorwaarden en tarieven met betrekking tot het zorgproduct geldig 

tot het moment van een nieuwe opdrachtverstrekking danwel tot 31 december 2018 al naar gelang 

hetgeen het eerst van toepassing is. De tarieven voor de genoemde opdrachtverstrekkingen worden 

niet geïndexeerd. Voor opdrachtverstrekkingen afgegeven vanaf 1 januari 2018 wordt per jaar  ( 

vanaf 2019) bezien of er al dan niet een indexering wordt toegepast.  

3 Bij een gemeentelijke opdracht vanuit het verzoek tot toewijzing, voortkomend vanuit de Verwijzer, 

wordt de individuele opdracht aan Aanbieder voor de maximale duur van 1 jaar afgegeven. Dit geldt 

ook bij een verzoek tot verlenging van de individuele opdracht. 

4 Het is voor een Aanbieder niet toegestaan een verzoek tot toewijzing te doen waarbij het gelijke 

product meerdere keren gelijktijdig wordt inzet voor de Cliënt of producten te combineren waarbij 

het vanuit de aard van de producten niet is toegestaan om deze met elkaar te combineren.  

5 Binnen het kader van de Voorziening en de Product Diensten Catalogus (Bijlage 3) wordt een Onder-

steuningsplan opgemaakt.  

6 Het ondersteuningsplan voldoet aan de volgende eisen / kenmerken: 

a) een ondersteuningsplan beschrijft de activiteiten, kwaliteit, intensiteit, duur, doelstellingen 

en beoogde resultaten van de inzet van de ondersteuning;  

b) het ondersteuningsplan is vormvrij; 

c) er is pas sprake van een Ondersteuningsplan als het zowel door Aanbieder als door Cliënt is 

ondertekend; 

d) het Ondersteuningsplan is up to date. Essentiële wijzigingen worden telkens verwerkt in een 

nieuw of bijgewerkt plan dat telkens door Aanbieder en Cliënt opnieuw wordt ondertekend; 

e) het Ondersteuningsplan wordt door de Aanbieder opgemaakt met inachtneming van priva-

cywetgeving. Informatie die verhindert dat het ondersteuningsplan, zonder voorafgaande 

toestemming van de Cliënt, kan worden overhandigd aan de Gemeente, neemt de Aanbie-

der niet op in het plan. 

7 Teneinde de Gemeente in staat te stellen om een heronderzoek te verrichten inzake het recht op 

Voorziening dan wel het houden van toezicht op de rechtmatige verstrekking van de Voorziening, 

legt Aanbieder, op verzoek van de Gemeente, een exemplaar van het Ondersteuningsplan over aan 

de Gemeente. 
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8 De Aanbieder ondersteunt de Jeugdige bij aanvang van de 17-jarige leeftijd bij het opstellen van een 

toekomstplan. Daarin wordt minimaal een soepele overgang naar 18 jaar en verder geborgd. Waar 

relevant richt het toekomstplan zich ook op andere zaken die voor de Jeugdige van belang zijn. Ver-

sterking en inzet van het netwerk van de Jeugdige staat hierin centraal. 

9 Aanbieder is verplicht om binnen de opgedragen zorginzet maatwerk te verlenen. Het is niet toege-

staan om minder te leveren aan zorginzet dan waartoe de Aanbieder gehouden is ingevolge de op-

drachtverstrekking. 

10 Aanbieder draagt zorg voor continuïteit van de dienstverlening. In geval van vakantie, ziekte of ver-

lof van direct bij de uitvoering van de Voorziening betrokken personeelsleden en / of onderaan-

nemers, is Aanbieder verplicht zorg te dragen voor adequate vervanging. 

11 Aanbieder heeft de verplichting tot informatievoorziening richting de Gemeente indien sprake is van 

relevante veranderingen in situatie van Cliënt waardoor de Voorziening c.q. de Individuele Op-

drachtverstrekking mogelijk beëindigd of aangepast dient te / kan worden. De Gemeen-

te beoordeelt vervolgens het verzoek van Aanbieder en past, indien zij dat nodig acht, de Individuele 

Opdrachtverstrekking aan. 

12 Het is de Gemeente toegestaan verwachte en onverwachte controles uit te voeren op uitvoering 

van de opdracht, waaronder de eventueel gehanteerde wachtlijsten, de inhoudelijke kwaliteit van 

de ondersteuning en op financiële administraties. Uitkomsten hiervan worden met de Aanbieder 

besproken. Aanbieder dient hier volledige medewerking aan te verlenen. 

 

Artikel 2.6  Voortijdige beëindiging individuele opdrachtverstrekking 

In de volgende situaties wordt de Individuele Opdrachtverstrekking beëindigd: 

1 op verzoek van de Cliënt:  

a) Cliënten hebben de mogelijkheid om van Aanbieder te wisselen. Hiervoor mag maximaal 

een opzegtermijn van een kalendermaand worden gehanteerd door de Aanbieder. De coör-

dinatie bij opzegging en wisselen van Aanbieder ligt bij de Gemeente. 

2 door Gemeente: 

a) bij wanprestatie door Aanbieder: het niet conform de Individuele Opdrachtverstrekking uit-

voeren van de opdracht; 

b) bij intrekken / beëindigen of aanpassing Besluit tot inzet Voorziening waardoor inzet van ac-

tiviteiten door Aanbieder niet langer noodzakelijk / passend wordt geacht door de Gemeen-

te; 
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c) indien de ingezette activiteiten, naar oordeel van de Gemeente, niet (zullen) leiden tot het 

in de Individuele Opdrachtverstrekking gestelde te behalen resultaat;  

d) indien de situatie van de Cliënt vóór afloop van de duur van de Individuele Opdrachtver-

strekking verandert c.q. vóór afloop van de termijn een passend alternatief, aan de Voorzie-

ning voorliggend (algemene voorziening), aanbod voorhanden komt, waardoor de inzet van 

de voorziening niet langer noodzakelijk is, kan de Gemeente de opdracht beëindigen. 

e) De gemeente motiveert hierbij de reden van beëindiging. 

3 op verzoek van de Aanbieder: 

a) De Aanbieder legt contact met de Gemeente indien zij de Individuele Opdrachtverstrekking 

wil neerleggen. Het verzoek tot beëindiging van de Individuele Opdrachtverstrekking wordt 

met redenen omkleed. De Gemeente beoordeelt het verzoek van Aanbieder en besluit, in-

dien de redenen van Aanbieder gerechtvaardigd zijn, tot beëindiging van de Individuele Op-

drachtverstrekking. Het is aan de Aanbieder om de Gemeente in een zo vroegtijdig mogelijk 

stadium te informeren over eventuele omstandigheden die zouden kunnen leiden tot een 

beëindiging. Dit geeft de Gemeente ruimte tot interventie (waaronder het leggen van con-

tact met de Cliënt) waardoor een mogelijke vroegtijdige beëindiging van de Individuele Op-

drachtverstrekking kan worden voorkomen.  

 

Artikel 2.7 Vervoer 

1 Uitgangspunt is dat de Cliënt zelf, eventueel met behulp van zijn netwerk, het vervoer regelt van en 

naar de locatie van Aanbieder. Indien de Cliënt niet in staat is om zelf het vervoer te regelen wordt 

vervoer toegekend als aanvulling op één van de andere producten uit de PDC. Bij toekenning ver-

plicht de Aanbieder zich tot het leveren en organiseren van vervoer. 

2 Bij inschrijving op de producten, gemarkeerd in de Product Diensten Catalogus (bijlage 3), verplicht 

de Aanbieder zich tot het leveren en organiseren van vervoer onder de in de productkaart gestelde 

voorwaarden. 

3 De kosten van het geïndiceerde vervoer zijn volledig voor de Aanbieder. Ter gehele of gedeeltelijke 

compensatie van de kosten ontvangt de Aanbieder hiervoor een vergoeding van de Gemeente in-

gevolge bijlage 3.  
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Hoofdstuk 3  Financiële, administratieve en aanverwante afspraken en verplichtingen 

 

Artikel 3.1  Landelijk berichtenstelsel en uitwisseling overige berichten 

1 Gemeente en Aanbieder wisselen iJW-berichten en iWmo-berichten uit via de landelijke infrastruc-

tuur, met gebruikmaking van de knooppunten Gemeentelijk Gegevensknooppunt en/of VECOZO 

Schakelpunt. Partijen gebruiken de meest actuele versies van de i-standaarden en de productcode-

lijst behorende bij dit contract (zie bijlage 8). Aanbieder dient hiertoe over een geldige AGB-code te 

beschikken. Het protocol dat regelt op welke wijze partijen specifieke berichten gebruiken staat op 

de website van de Gemeente. 

2 Gemeente en Aanbieder wisselen overige mail-berichten en documenten elektronisch enkel uit via 

beveiligde e-mail.  

 

Artikel 3.2 Declaratieproces  

1 De Aanbieder die een opdracht tot levering van de voorziening uit de genoemde Product Dien-

sten Catalogus ontvangt van de Gemeente, ontvangt voor die levering maximaal het tarief zoals 

opgenomen in bijlage 3. Er vindt, met onmiddellijke ingang en doorlopend, evaluatie plaats van 

het tarief. Doorontwikkeling en bijstelling op basis van de evaluatie is tussentijds mogelijk waar-

bij een termijn van maximaal drie maanden wordt aangehouden tussen bekendmaking en het 

moment van ingang van de wijziging.  

2 Het tarief omvat een vergoeding die de Gemeente hanteert voor zowel directe als indirecte tijd 

met betrekking tot ondersteuning door Aanbieder van Cliënt.  

a) Onder directe inzet/tijd wordt verstaan: 

i. Direct cliëntcontact. Dit kan ook “op afstand” plaatsvinden (telefonisch, screen-

to-screen). Ook het ten behoeve van de uitvoering van de opdracht noodzakelij-

ke contact met iemand uit het sociale netwerk van de Cliënt betreft directe tijd. 

b) Onder indirecte inzet/tijd wordt in ieder geval verstaan: 

i. activiteiten van niet-uitvoerenden (leidinggevenden, staf, administratie, ma-

nagement); 

ii. opstellen / bijhouden Cliëntdossier of ondersteuningsplan;  

iii. reistijd;  

iv. bijscholing, collegiale consultatie, coaching; 

v. overdracht en werkoverleg; 

vi. voorbereiding en administratie. 
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3 De geïndiceerde inzet conform opdrachtverlening betreft louter directe tijd en dient feitelijk te 

worden geleverd aan de Cliënt. Indirect tijd is verwerkt in de hoogte van het tarief en mag de 

Aanbieder niet (separaat) declareren. 

4 Aanbieder mag de vergoeding van de Gemeente niet gebruiken ter compensatie van kosten die 

te beschouwen zijn als algemeen gebruikelijk, met uitzondering van de verblijfsproducten. Al-

gemeen gebruikelijke kosten zijn kosten die een Cliënt ook gemaakt zou hebben als hij geen ge-

bruik zou maken van de Voorziening en/of van voorzieningen die door een persoon zonder be-

perking in de regel ook gebruikt worden. Onder gebruikelijke kosten worden in ieder geval ver-

staan: de kosten m.b.t. maaltijden, abonnementskosten, kosten gerelateerd aan vrije tijdsbe-

steding en kosten verbonden aan de uitoefening van een hobby of sport. Aanbieder mag aan 

Cliënt een redelijke vergoeding vragen voor door Aanbieder gemaakte gebruikelijke kosten. Cli-

ent moet in de gelegenheid gesteld worden om zelf te voorzien in bekostiging van algemeen ge-

bruikelijke zaken.  

5 De Gemeente heeft 2 varianten van financiering afgesproken ( met uitzondering van Dommel-

vallei+), waarbij door Aanbieders maar op 1 variant kon worden ingeschreven voor het leveren 

van Jeugdproducten. Indien een Aanbieder koos voor inschrijven op alle Jeugdigen producten 

genoemd in variant 1b dan was hij verplicht ook in te schrijven op alle producten die betrekking 

hebben op Jeugdigen genoemd in bijlage 1b van de deelovereenkomst Ondersteuning Wonen. 

Aanbieders die inschreven op variant B konden voor WMO en Participatiewet producten in-

schrijven op variant A. Inschrijvingen op variant B zijn niet meer mogelijk en de afspraken op ba-

sis van deze variant eindigen per 31-12-2018. 

6 Indien de vergoeding wordt aangepast, is deze ook van toepassing op lopende indicaties en 

reeds ingezette ondersteuning. 

7 Gemaakte en gederfde kosten bij de Aanbieder door het niet verschijnen van een Inwoner op de 

afspraak, vallen onder het bedrijfsrisico en vergoedt de Gemeente niet; alleen daadwerkelijk ge-

leverde zorg wordt vergoed. 

8 Declaratie van geleverde prestaties vindt plaats door middel van het digitaal berichtenverkeer 

middels het bericht ‘Declaratie’ conform de i-standaarden. De partijen komen overeen dat het 

bericht ‘Declaratie’ wederzijds beschouwd wordt als een factuur in de wettelijke zin van het 

woord. Daarbij komen partijen overeen dat het bericht ‘Declaratie’ beschouwd wordt als de 

enige geldige factuurvorm binnen deze Overeenkomst. Dit betekent dat in het declaratieproces 

geen formele nazending van een papieren factuur aan de orde is en enkel digitaal plaats vindt. 

Declaratie van geleverde zorg is enkel mogelijk indien hier een beschikking aan ten grondslag 

ligt. 
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9 In het declaratieproces is de taakverdeling als volgt: 

a) De Gemeente: 

i. is verantwoordelijk voor de controle van het recht op zorg; 

ii. is verantwoordelijk voor controle van declaraties; 

iii. richt een proces in voor de controle op de levering, bijvoorbeeld via de Cliënt of 

via de verwijzer. 

b) De Aanbieder: 

i. voert registratie van uitgevoerde werkzaamheden die de basis vormen voor de-

claratie; 

ii. borgt in de administratieve organisatie dat declaratie plaatsvindt conform het 

geldende tarief en aansluit bij uitgevoerde werkzaamheden; 

iii. levert, indien gevraagd, volledige en juiste productieverantwoording en geeft 

hierover, indien gevraagd, toelichting aan de Gemeente; 

iv. verleent op verzoek van Gemeente medewerking aan bestandsvergelijking 

en/of materiële controle, eventueel door bevoegde (externe) professional om 

bovenstaande op dossierniveau te controleren. 

10 Aanbieder declareert de geleverde prestaties binnen 30 kalenderdagen na afloop van de maand 

waarop de prestaties betrekking hebben door middel van het bericht ‘Declaratie’. Dit bericht is 

de enige declaratie die Aanbieder aan Gemeente stuurt voor geleverde zorg. Gemeente be-

houdt zich het recht voor om declaraties ingediend buiten de gestelde termijnen niet in behan-

deling te nemen. 

11 Indien Gemeente een declaratieregel afkeurt, dan wordt de afgekeurde regel door Aanbieder 

vervolgens binnen 30 kalenderdagen gecorrigeerd opnieuw gedeclareerd. 

12 Goedgekeurde declaratieregels worden binnen 30 kalenderdagen na declaratiedatum betaald.  

 

Artikel 3.3 Social return 

1 Gemeente verwacht van Aanbieder dat Aanbieder maatschappelijk verantwoord onderneemt. 

Hierbij wordt in ieder geval uitgegaan van het inzetten van personen met een afstand tot de ar-

beidsmarkt bij nieuwe instroom van personeel en het inzetten van leer- en werkstages. 

2 De voorwaarden en de eisen die verbonden zijn aan de uitvoering van de Social return verplichting 

zijn uitgewerkt in bijlage 6. 
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Artikel 3.4 Monitoring  en managementinformatie 

1 Indien Gemeente informatie nodig heeft ter uitvoering van haar wettelijke taak, om aan haar ver-

plichtingen te kunnen voldoen, is Aanbieder verplicht mee te werken aan het verstrekken hiervan, 

zo mogelijk digitaal. 

2 Indien Gemeente informatie nodig heeft ten aanzien van beheersmaatregelen is Aanbieder verplicht 

mee te werken aan het verstrekken hiervan, zo mogelijk digitaal. 

3 De Aanbieder verstrekt op verzoek van de Gemeente gegevens die relevant zijn voor de beoordeling 

van de bij deze Overeenkomst behorende Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). KPI’s worden vast-

gesteld door de Gemeente en staan benoemd in bijlage 4. 

4 Op grond van de resultaten van de monitoring KPI’s kan er voor Gemeente aanleiding zijn om Aan-

bieder op te dragen een plan van aanpak voor verbetering op te stellen. Dit plan van aanpak wordt 

ter goedkeuring voorgelegd aan Gemeente. De kosten voor het opstellen van het plan van aanpak 

en de uitvoering van de maatregelen komen voor rekening van Aanbieder. Indien de uitvoering van 

het plan van aanpak naar het oordeel van Gemeente niet leidt tot verbetering van de situatie dan 

behoudt Gemeente zich het recht voor de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 1.7. 

 

Artikel 3.5 Cliëntervaringsonderzoek  

1 Aanbieder verleent medewerking ten behoeve van de uitvoering van Cliëntervaringsonderzoeken 

te verrichten door Gemeente.  

2 Wanneer Aanbieder een Cliëntervaringsonderzoek dan wel Cliënttevredenheidsonderzoek uit wil 

voeren met betrekking tot de uitvoering van de (Maatwerk)Voorziening, wordt dit met Gemeente 

vooraf afgestemd. Deze afstemming heeft als doel te voorkomen dat Cliënten onnodig belast wor-

den.  

3 Indien Aanbieder een Cliëntervaringsonderzoek of Cliënttevredenheidsonderzoek uitvoert, overlegt 

Aanbieder, op verzoek, aan de Gemeente de uitkomsten daarvan (die betrekking hebben op de 

dienstverlening die wordt geleverd in het kader van deze Overeenkomst). 

 

Artikel 3.6 Financiële verantwoording  

1 Aanbieder legt, ten behoeve van de controle op de financiële rechtmatigheid van de bestedingen, 

alle door de Gemeente gevraagde documenten, informatie en/of (accountants)verklaring over con-

form het voor dat jaar geldende landelijke controleprotocol. De Gemeente zal tijdig de bijbehoren-

de instructies verstrekken aan de Aanbieder omtrent wat door de Aanbieder dient te worden aan-

geleverd en binnen welk tijdspad dit bij de Gemeente moet zijn verstrekt.  
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2 De Gemeente behoudt zich het recht voor om over het betreffende boekjaar aanvullende informa-

tie op te vragen dan wel een verscherpte interne controle op de administratie respectievelijk factu-

ren van de Aanbieder uit te voeren. Aanleiding hiertoe kan zijn een niet goedkeurende (accoun-

tants)verklaring dan wel andere signalen die hiertoe aanleiding geven. Aanbieder zal hier de volle-

dige medewerking aan verlenen. 
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Hoofdstuk 4  Bijlagen en rangorde  

 

Artikel 4.1 Bijlagen en rangorde 

1 De navolgende documenten maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst en zijn als bij-

lage bij deze Overeenkomst gevoegd: 

Bijlage 1:  Eigen Verklaring; 

Bijlage 2:  Algemene inkoopvoorwaarden; 

Bijlage 3:  Product Diensten Catalogus; 

Bijlage 4:  Kritische prestatie indicatoren; 

Bijlage 5:  Ontwikkelagenda; 

Bijlage 6:   Social Return; 

Bijlage 7:   Calamiteitenprotocol; 

Bijlage 8:   Overzicht i-standaarden en  productcodelijst.   

 

2 In geval van tegenstrijdigheden tussen de documenten die integraal onderdeel uitmaken van deze 

Overeenkomst, wordt de navolgende rangorde gehanteerd: 

1 Overeenkomst; 

2 Eigen Verklaring;  

3 Algemene inkoopvoorwaarden; 

4 Product Diensten Catalogus; 

5 Kritische prestatie indicatoren; 

6 Ontwikkelagenda; 

7 Social Return; 

8 Calamiteitenprotocol; 

9 Overzicht i-standaarden en  productcodelijst.   

 

 

  



20171012 Overeenkomst Individuele Voorziening Ondersteuning Jeugd Gemeenschappelijke Regeling 
Peelgemeenten / Gemeente Helmond  

Pagina 30 van 119 

De ondergetekenden: 

- De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten, gemachtigd door de gemeenten Asten, Deur-

ne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren, zetelend aan de Markt 1 te Deurne, ten deze rechts-

geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeen-

ten, de heer H.J. Mak, handelend ter uitvoering van het besluit van het Dagelijks bestuur van 3 

april 2017, en 

- De Gemeente Helmond, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudend aan 

Weg op den Heuvel 35 te Helmond, rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.M. de Leeuw-

Jongejans, wethouder Jeugd, Onderwijs en Gezondheid, daartoe gemachtigd door de burge-

meester van Helmond. 

 

en  

 

Aanbieder ……………………………………………. , gevestigd te ……………………………………………. , kantoorhoudende 

aan ………………………………………………………  Te ………………………………………………………….. ,  

ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………………………………………..  

 

hebben kennisgenomen van deze Overeenkomst inclusief de bijlagen en hebben deze gelezen en zijn 

akkoord met de inhoud; en stemmen er mee in dat de eerdere overeenkomst(en) vervallen en vervan-

gen worden door deze Overeenkomst, te weten de: 

- Overeenkomst Individuele Voorziening, Specialistische Ondersteuning Jeugd Bizob-2014-AS-BU-

002 Oktober 2016  

- Overeenkomst Individuele Voorziening,  Jeugdhulp met verblijf en dagbehandeling Bizob-2015-

CV-BU-001 Oktober 2016  

 

Partijen verklaren te zijn overeengekomen deze Overeenkomst met kenmerk 20171003 Overeenkomst 

Individuele Voorziening Ondersteuning Jeugd Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten / Gemeen-

te Helmond  met bijlagen: 
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Bijlage 1:  Eigen Verklaring; 

Bijlage 2:  Algemene inkoopvoorwaarden; 

Bijlage 3  Product Diensten Catalogus; 

Bijlage 4:  Kritische Prestatie Indicatoren; 

Bijlage 5:  Ontwikkelagenda; 

Bijlage 6:   Social Return; 

Bijlage 7:  Calamiteitenprotocol; 

Bijlage 8:   Overzicht i-standaarden en  productcodelijst.   

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt 

 

Datum ……………………………………….. 

Naam organisatie Aanbieder …….. 

Naam tekenbevoegde ……………….. 

 

Handtekening ……………………………. 
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Bijlage 1 Eigen Verklaring    
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Bijlage 2 Algemene inkoopvoorwaarden            

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene inkoopvoorwaarden 2013 voor  

leveringen en diensten 
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Voorwoord 

 

In 2012 heeft de VNG een Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten opgesteld. 

Dit model moet bijdragen aan de professionalisering en uniformering van de gemeentelijke inkoop- en 

aanbestedingspraktijk. VNG beveelt het gebruik van dit Model dan ook aan. 

 

Deze inkoopvoorwaarden zijn om die reden gebaseerd op dit VNG Model. Op een aantal onderdelen zijn 

knelpunten met de Aanbestedingswet 2012 ontstaan. Deze knelpunten en overige specifieke aanvullin-

gen zijn verwerkt in het VNG Model. Deze wijzigingen en aanvullingen zijn cursief gedrukt. 
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Artikel 1 Definities 

 

Aflevering:  Het verschaffen van het bezit van de Goederen aan de Gemeente. 

 

Contractant:  De in de Overeenkomst genoemde wederpartij van de Gemeente. 

 

Diensten: De door de Contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een 

specifieke behoefte van de Gemeente, niet zijnde werken of leveringen. 

 

Gemeente:  De gemeente […], zetelend […] te […]. 

 

Goederen: Alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek. 

 

Leveringen: De door de Contractant op basis van de Overeenkomst ten behoeve van de Ge-

meente te leveren Goederen. 

 

Offerte:  Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Offerteaanvraag: Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Gemeente voor te verrichten 

Prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de daarvoor geldende natio-

nale en Europese wet- en regelgeving. Hieronder begrepen, maar niet beperkt 

tot, aanbestedingsdocument en programma van eisen.  

 

Overeenkomst: Al hetgeen tussen de Gemeente en de Contractant is overeengekomen, inclusief 

daarbij behorende bijlagen. 

 

Partijen: De Gemeente en/of de Contractant. 

 

Personeel van  De door de Contractant voor de uitvoering van de Overeenkomst in 

Contractant te schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die onder zijn verant-

woordelijkheid werkzaam zullen zijn. 

 

Prestatie: De te verrichten Leveringen en/of Diensten. 
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Werkdag: Kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in de zin 

artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen en door de Ge-

meente aangewezen brugdagen. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

 

2.1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag, Offerte en Over-

eenkomsten met betrekking tot Leveringen en Diensten. 

 

2.2. Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uit-

drukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. 

 

2.3. Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen 

de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe be-

paling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te ko-

men, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) 

in acht worden genomen. 

 

2.4. Door het indienen van de Offerte aanvaardt de Contractant onverkort deze algemene inkoop-

voorwaarden en wijst de Contractant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn algemene voor-

waarden af. Ook markt- en branchespecifieke standaardvoorwaarden en –regelingen worden 

uitdrukkelijk uitgesloten.  

 

Artikel 3 Offerte, opdracht en totstandkoming 

 Overeenkomst 

 

3.1. De Gemeente kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is binnen de 

geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. De Gemeente zal 

geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is over-

eengekomen. 
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3.2. De Offerte van de Contractant heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of zoveel 

langer of korter als in de Offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op 

de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de Offerteaan-

vraag. 

 

3.3. Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Gemeente een expliciete schriftelijke aanvaarding 

van de Offerte van de Contractant per e-mail, fax of brief heeft verzonden aan de Contractant. 

De schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding, indien daaraan een besluit ten grond-

slag ligt als bedoeld in artikel 160, eerste lid aanhef en onder e van de Gemeentewet dat is ge-

nomen door of namens het college van burgemeester en wethouders en de aanvaarding onder-

tekend is door de burgemeester of een ander waaraan op grond van het bepaalde in artikel 171, 

tweede lid van de Gemeentewet de vertegenwoordiging van de Gemeente is opgedragen. Op 

eerste verzoek van de Contractant legt de Gemeente een kopie van dit besluit over. 

 

3.4. Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in 

de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek. 

 

3.5. Alle handelingen die de Contractant verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Over-

eenkomst zijn voor rekening en risico van de Contractant. 

 

Artikel 4 Algemene verplichtingen Contractant 

 

4.1. De Contractant zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst in nauwe samenwer-

king met de Gemeente nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Contrac-

tant. 

 

4.2. De Contractant zal de Gemeente op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst 

en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch niet uitsluitend, ver-

plicht om de Gemeente direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kun-

nen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is ge-

houden. 
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4.3. Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente, kan de Contractant de 

uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de 

Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden. 

 

4.4. De Contractant garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Contractant of Personeel van 

Contractant of een met de Contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame 

personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemin-

gen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artike-

len 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvor-

ming, (2) het afstemmen van Offerten, en/of (3) verdeling van werkzaamheden. 

 

4.5. De Contractant vrijwaart de Gemeente voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als 

bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het 

eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en 

die de Contractant of de Gemeente krijgt opgelegd. 

 

4.6. De Contractant zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijnde voorschrif-

ten bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die de Gemeente met der-

den heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de Contractant, in acht 

nemen. Indien de Contractant genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de Con-

tractant dit eerst voorleggen aan de Gemeente. 

 

4.7. De Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te 

informeren over de afspraken die gelden tussen de Contractant en de Gemeente bij de uitvoe-

ring van de Overeenkomst. 

 

4.8. Slechts voor zover de Contractant expliciet en schriftelijk is gemachtigd door de Gemeente zal 

de Contractant optreden als gemachtigde van de Gemeente. Eventuele gevolgen die door het in 

strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en ri-

sico van de Contractant. 

 

 

Artikel 5 Algemene verplichtingen Gemeente 
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5.1. De Gemeente zal op verzoek van de Contractant alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor 

zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren. 

 

5.2. De Gemeente zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig 

inspannen om haar medewerking, waaronder publiekrechtelijke medewerking, te verlenen die 

nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

 

Artikel 6 Kwaliteit, keuring en garantie 

 

6.1. De Contractant garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan de 

algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden 

met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu. 

 

6.2. De Gemeente is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Contractant verleent waar nodig 

zijn medewerking. Indien de Gemeente bepaalde Prestaties schriftelijk heeft goedgekeurd, ver-

valt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien van die Prestaties. 

 

Artikel 7 Geheimhouding 

 

7.1.  Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en 

waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op gener-

lei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te 

gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendma-

king noopt. 

 

7.2.  Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten 

deze geheimhoudingsplicht na te leven. 

 

7.3.  Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere 

Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de 

Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder in-
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gebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van 

een aangetekend schrijven. 

 

7.4. De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de Gemeente Personeel van Contractant 

een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. 

 

Artikel 8 Intellectueel eigendom 

 

8.1. Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resul-

taat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij de Gemeente, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – 

om niet over aan de Gemeente. De Contractant zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan 

het bewerkstelligen van de overdracht. 

 

8.2. Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de 

Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Contractant daarbij gebruik maakt van 

enige bijdrage van de Gemeente en/of derden. 

 

8.3. De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op 

in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken. 

 

8.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Contractant geen gebruiks-

recht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst. 

 

8.5. De Gemeente behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het 

kader van de Overeenkomst aan Contractant openbaar gemaakt werk. De Contractant erkent dit 

voorbehoud. 

 

8.6. De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde 

Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere 

lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door de Gemeente in de weg zouden 

kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart 

de Gemeente tegen alle aanspraken van derden dienaangaande. 
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8.7. In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om in over-

leg met de Gemeente te bewerkstelligen dat de Gemeente het ongestoorde gebruik van het ge-

leverde zal kunnen voortzetten. 

 

8.8. In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplich-

ting geldt, zal de Contractant alle schade van de Gemeente vergoeden inclusief proceskosten, 

waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke proce-

dures. 

 

Artikel 9 Wijziging Overeenkomst 

 

9.1. De Gemeente is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na 

overleg met en instemming van de Contractant over de gevolgen van de wijziging of aanvulling. 

 

9.2. In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid. 

 

Artikel 10 Uitrusting en materialen 

 

10.1. De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij de uitvoering van de 

Overeenkomst te gebruiken - niet van de Gemeente afkomstige - materialen en uitrusting 

(waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

10.2. De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de te gebruiken 

Goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, 

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 11 Tijdstip van nakoming 

 

11.1. De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de 

uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken 

en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd. 
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11.2. De Contractant stelt de Gemeente schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van 

een eventuele vertraging en de maatregelen die de Contractant zal treffen om de vertraging zo-

veel mogelijk te beperken. 

 

Artikel 12 Toerekenbare tekortkoming 

 

12.1 Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst 

en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal de andere Partij een aangetekend schrijven ver-

zenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de Partij toekomende wet-

telijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wet-

boek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert. 

 

12.2. Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 

ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is 

geraakt, behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval, waar-

onder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbin-

ding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. 

 

12.3. Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens de Gemeente indien en voor 

zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen 

en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die no-

dig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

 

Artikel 13 Niet toerekenbare tekortkoming 

 

13.1. De Contractant kan zich jegens de Gemeente enkel op overmacht beroepen, indien de Contrac-

tant de Gemeente zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van 

het beroep op overmacht in kennis stelt. 

 

13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: onvoldoende beschikbaarheid van voldoen-

de en gekwalificeerd personeel, stakingen, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aan-

levering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, 

het tekortschieten van door de Contractant ingeschakelde derden en liquiditeit- of solvabiliteits-
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problemen van de Contractant of door hem ingeschakelde derden. Ten aanzien van de nakoming 

van de toepasselijke garantiebepalingen door de wederpartij is geen beroep op overmacht mo-

gelijk.  

 

13.3 Ingeval van overmacht van de Contractant treden partijen onverwijld met elkaar in overleg ter 

regeling van de gevolgen. Indien partijen overeenkomen de uitvoering van de Overeenkomst ge-

durende een nader overeen te komen termijn op te schorten, dan blijven de gevolgen daarvan 

voor rekening en risico van partijen. 

 

13.4 Indien de Contractant die door overmacht wordt getroffen niet kan nakomen of tekortschiet in 

de nakoming na afloop van de in lid 3 genoemde termijn dan heeft de Gemeente het recht de 

Overeenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief buiten rechte te ontbinden, zonder dat daar-

toe enig recht op schadevergoeding ontstaat. 

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering 

 

14.1. De Contractant vrijwaart de Gemeente tegen eventuele aanspraken van derden terzake van 

schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant van de 

Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Goederen of Diensten van de Con-

tractant. 

 

14.2 De in het kader van de Overeenkomst door de Contractant te vergoeden schade is per gebeurte-

nis beperkt tot een bedrag van driemaal de opdrachtwaarde met een maximum van €2.500.000. 

Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als een (1) gebeurtenis. 

 

14.3 De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen: 

a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding; 

b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Contractant of Personeel van Con-

tractant; 

c. ingeval van schending van de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 8 van de 

Algemene inkoopvoorwaarden.  
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14.4. De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het 

uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoe-

ring van de Overeenkomst. 

 

14.5. De Contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van 

de Overeenkomst niet ten nadele van de Gemeente wijzigen, tenzij de Gemeente hiervoor haar 

expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

 

14.6. Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeen-

komst en waarover de Contractant nog niet beschikt, zal de Contractant afsluiten tenminste 

voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst. 

 

Artikel 15 Boete 

 

15.1. Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst, 

ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar. 

 

15.2. De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de 

vordering van de Gemeente tot nakoming en het recht op schadevergoeding. 

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen 

 

16.1. Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming 

en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing. 

 

16.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for 

the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

16.3. Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals beschre-

ven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de 

Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde 

rechter in het arrondissement waar de Gemeente gevestigd is. 
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Artikel 17 Prijzen, meerwerk en minder werk 

 

17.1. De Contractant zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in 

Euro’s. 

 

17.2. Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk voor 

zover dit uitsluitend aan de Gemeente is toe te rekenen. 

 

17.3. Meerwerk zal door de Contractant slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud en 

het budget schriftelijk zijn overeengekomen met de Gemeente. 

 

17.4. Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opge-

nomen in de Offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

17.5. Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de Offerte zijn opgenomen, 

verplicht de Contractant zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend marktconforme 

tarieven aan te bieden. 

 

Artikel 18 Facturering en betaling 

 

18.1. Tenzij anders overeen gekomen worden facturen digitaal aangeleverd in Pdf-formaat naar het 

opgegeven e-mailadres van de Gemeente. 

 

18.2 Op de factuur vermeldt de Contractant;  

– de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, woon-

plaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-

nummer; 

– het factuuradres van de Contractant; en 

– het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW. 

Eventuele nadere bepalingen worden opgenomen in de Overeenkomst dan wel de Offerteaan-

vraag. 
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18.3. De Contractant hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de factuur 

of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst. De Gemeen-

te zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van de Contractant betalen. 

 

18.4 Indien de Goederen of Diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de Gemeente be-

voegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

 

Artikel 19 Leveringen 

 

19.1. De Contractant levert de Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2010, 

zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). 

 

19.2. Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de Aflevering uitslui-

tend op Werkdagen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De Contractant dient zijn 

vervoerder hiervan op de hoogte te stellen. 

 

19.3. Indien de Gemeente de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Contractant op zijn eigen kosten 

de Goederen ophalen. 

 

19.4. De Goederen worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment van volledige operationele 

ingebruikname door de Gemeente, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaalde 

omstandigheden nopen tot schriftelijke goedkeuring van de Gemeente. 

 

19.5. De Contractant verleent tenminste een garantie voor de Goederen van twaalf maanden vanaf 

het moment dat de Gemeente de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Contractant. 

 

19.6. De Contractant garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar of een termijn die schrif-

telijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen 

worden geleverd. 

 

19.7. De Contractant is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen en pro-

ductinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of –certificaten, opgesteld zoveel mo-
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gelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan de Gemeente ter beschikking te 

stellen. 

 

19.8. De Contractant zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde 

Goederen na Aflevering of voltooiing binnen de door de Gemeente bij eerste aanzegging gestel-

de redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging. 

 

Artikel 20 Verpakking en transport 

 

20.1. De Contractant draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige bevei-

liging en vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de plaats van Aflevering berei-

ken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De Contractant is verantwoordelijk voor het na-

leven van de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpak-

kingen.  

 

20.2. De Contractant neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is overeenge-

komen. 

 

 

 

 

 

Artikel 21 Overdracht van eigendom en risico 

 

21.1. De eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment van Aflevering, waar nodig 

na eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee gepaard gaan. Het risico gaat over op de 

Gemeente na acceptatie van de Goederen door de Gemeente. 

 

21.2. De acceptatie van de Goederen zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van 

de Gemeente, na Aflevering en eventuele installatie van de Goederen. Indien de Gemeente de 

Goederen niet accepteert, geeft zij gemotiveerd aan waarom de acceptatie onthouden wordt. 

 

Artikel 22 Diensten 
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22.1. De Contractant zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn op-

genomen in de Overeenkomst. 

 

22.2. De Contractant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Prestaties, Pres-

taties van Personeel van Contractant alsmede Prestaties van de door de Contractant ingescha-

kelde derden. 

 

22.3. Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Contractant of daarmee gepaard gaande handelin-

gen houdt niet in dat de Gemeente de Diensten zonder meer goedkeurt. De Gemeente behoudt 

zich het recht voor om eventuele verrichtte Diensten te keuren, controleren of niet goed te keu-

ren. 

 

22.4. De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van 

de Gemeente. Indien de Gemeente de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waar-

om de goedkeuring onthouden wordt. 

 

Artikel 23 Personeel van Contractant 

 

23.1. Voor zover Diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van de Gemeen-

te, zijn de Contractant, Personeel van Contractant en de door de Contractant ingeschakelde 

derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die openbare 

ruimte na te leven. 

 

23.2. Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel van Contractant niet 

functioneert in het belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens om-

standigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft de Gemeente het recht de 

desbetreffende persoon door de Contractant te laten vervangen. 

 

23.3. Voor de vervanging van Personeel van Contractant is voorafgaande schriftelijke toestemming 

vereist van de Gemeente, tenzij directe vervanging van Personeel van Contractant noodzakelijk 

is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van de Gemeente. 
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Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskun-

digheid, opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de Offerteaanvraag). 

 

23.4. Vervanging van Personeel van Contractant wordt op een korte termijn – doch uiterlijk binnen 

twee weken of zoveel korter als noodzakelijk – door de Contractant voorzien. Eventuele kosten 

die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de Contractant. 

 

23.5. De Contractant staat ervoor in dat het Personeel van Contractant gerechtigd is om in Nederland 

arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten. 

 

23.6. De Contractant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Over-

eenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswet-

geving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen (UWV). De Contractant vrijwaart de Gemeente tegen alle aanspra-

ken terzake. De Contractant zal - indien wettelijk vereist dan wel door de Gemeente wordt ver-

eist - met een G-rekening werken. Indien de Gemeente geconfronteerd wordt met een nahef-

fing, worden deze kosten een–op-een verhaald op de Contractant. 

 

Artikel 24 Opzegging 

 

24.1. De Gemeente is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzeg-

termijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is op-

genomen, kan de Gemeente de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke 

opzegtermijn, mede gelet op de duur van de Overeenkomst. 

 

Artikel 25 Ontbinding 

 

25.1. Ieder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 

ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: 

 artikel 4.4 algemene inkoopvoorwaarden wordt geschonden; 

 de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft 

genomen; 
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 de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het 

sluiten van deze Overeenkomst; 

 ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al 

dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend; 

 de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf over-

draagt; 

 de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen. 

 

25.2. Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een aangetekend schrijven te 

geschieden. 

 

25.3. Ingeval van ontbinding door de Gemeente als bedoeld in lid 1 is de Gemeente geen vergoeding 

verschuldigd aan de Contractant voor de Prestaties die niet door Contractant zijn verricht. Even-

tuele aan de Contractant verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de Contractant terug aan 

de Gemeente, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald. 

 

Artikel 26 Vernietiging 

 

26.1. Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke 

verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.  
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BEHANDELING (JEUGDHULP AMBULANT) 

 
Behandelingsproducten jeugd 

1. Vaktherapie 
2. Jeugdhulp ambulant regulier (middel) 
3. Jeugdhulp ambulant regulier (zwaar) 
4. Jeugdhulp ambulant specialistisch (licht) 
5. Jeugdhulp ambulant specialistisch (middel) 
6. Jeugdhulp ambulant specialistisch (zwaar) 
7. Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie 
8. Jeugdhulp ambulant specialistisch groep (middel) 
9. Jeugdhulp ambulant specialistisch groep (zwaar) 
10. Diagnostiek 
11. Controle psychofarmaca 

 
Crisis ambulant 

12. Ambulante spoedhulp Jeugd 0-18  
13. Ambulante spoedhulp Jeugd 18-23  

 
Behandeling wordt ingezet wanneer er sprake is van opvoedingsproblematiek, gedragsproblemen, psy-
chiatrische problematiek of een beperking die (gespecialiseerde) behandeling behoeft omdat onder-
steuning in die vorm van begeleiding niet voldoende is. Soms volstaat diagnostiek en advisering om het 
systeem van de inwoner voldoende handvatten te geven om met de problematiek om te gaan en is be-
handeling niet noodzakelijk. Diagnostiek is echter geen doel op zich. Bij de specialistische behandelpro-
ducten licht, middel en zwaar en de groepsproducten wordt een dienstverband met bepaalde hoog-
specialistische functies vereist. Ook een tijdelijk dienstverband, bijvoorbeeld d.m.v. detachering is toe-
reikend. Echter: wanneer dit dienstverband eindigt dient dit wel direct opgevolgd te worden. 
 
Voorbeelden: 

 Psycho-educatie. 

 Toepassing e-health en zelfmanagementmodellen. 

 Systemische interventies. 

 Ambulante behandeling in de thuissituatie. 

 Cognitieve gedragstherapie. 

 Traumatherapie. 

 Intensieve pedagogische behandeling. 

 Families First IOG. 

 Psychotherapie. 

 Opname voorkomende en – verkortende behandeling (IPH of IHT). 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Vaktherapie 

Productcode 45J01 

Prijs per eenheid €                            77,40 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 
 
Dit product is alleen bedoeld voor kinderen bij wie vaktherapie 
als een op zichzelf staande behandeling wordt aangeboden. 
Wanneer vaktherapie onderdeel is van een breder behande-
lingstraject dan valt de inzet en bekostiging ervan onder één 
van de producten jeugdhulp ambulant of verblijf. 

Specifieke eisen Onder het product vaktherapie vallen de volgende therapieën: 
dramatherapie, beeldende therapie, danstherapie, muziekthe-
rapie, speltherapie, psychomotorische kindertherapie, psycho-
motorische therapie en integratieve kinder- en jeugdtherapie. 
 
De therapie wordt uitgevoerd door een vaktherapeut of inte-
gratief therapeut. 
 
De vaktherapeut is lid van een van de bij de Federatie Vakthe-
rapeutische Beroepen aangesloten beroepsverenigingen (NVDT, 
NVBT, NVDaT, NVvMt, NVPMT, NVPMKT, NVVS). 
 
Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie wordt toegepast door 
professionals die een 4-jarige Integratieve therapieopleiding 
hebben afgerond als aanvulling op een Bachelor mensweten-
schappen. De integratief therapeut is A-lid van de vereniging 
van Integraal therapeuten (VIT) of de vereniging van en voor 
kindertherapeuten (VVVK) en voldoet aan de door de VIT en 
VVVK gestelde eisen. 

Problematiek Er is sprake van psychische dan wel psychosociale problematiek 
en/of een vastgelopen ontwikkeling en/of ingrijpende ervarin-
gen, gebeurtenissen, veranderingen en/of beperkingen die lei-
den tot lichte tot matige klachten op het gebied van emotiere-
gulatie, contact met het eigen gevoelsleven en zelfbeeld, om-
gaan met stress of op het sociaal functioneren. Dit kan zich 
bijvoorbeeld uiten in: gedragsproblemen, psychosomatische 
klachten, leer- en ontwikkelingsproblemen of communicatie-
problemen. 
 
Er is sprake van een complexe of verstoorde relatie tussen ou-
der en kind en/of het gezinssysteem en/of ouders/verzorgers 
hebben moeite om het kind te begrijpen en te begeleiden en 
hebben behoefte aan ondersteuning. 

Kenmerken behandeling In de behandeling wordt methodisch gebruik gemaakt van een 
ervaringsgerichte werkwijze binnen verschillende theoretische 
kaders, aansluitend bij de belevingswereld en de mogelijkheden 
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van de jeugdige. De nadruk ligt op doen en ervaren. 
 
Het doel van de vaktherapie is om de problematiek op te hef-
fen, te verminderen of te accepteren, om terugval of hernieuw-
de klachten zo veel mogelijk te voorkomen en om de veerkracht 
van kind en ouders/verzorgers te herstellen. Ou-
ders/opvoeders/gezinssysteem worden betrokken bij de be-
handeling van de jeugdige. 
 
Behandeling kan zowel individueel als in groepsverband worden 
aangeboden. 

Contra-indicatie Bij matige tot en met ernstige klachten of wanneer de veiligheid 
van het kind en/of de behandelaar in het geding is, moet wor-
den doorverwezen naar de basis-GGZ of specialistische GGZ. 
Vaktherapie kan dan niet (meer) als losstaand product worden 
ingezet. Als er een indicatie is afgegeven dan vervalt die. Als er 
wel vaktherapie nodig is als onderdeel van de behandeling dan 
kan, indien de vaktherapeut niet werkzaam is bij een GGZ-
zorgaanbieder, dit worden georganiseerd in onderaannemer-
schap bij de betreffende jeugdhulpaanbieder. 

Duur behandeling  Een individuele sessie duurt 60 minuten. 

 Een groepssessie duurt 90 minuten. 

 Dit product wordt ingezet voor gemiddeld 1 sessie per 
week. 

 Dit product wordt ingezet voor maximaal 20 sessies; 
ouder-kind sessies vallen hier ook onder. 

 
Verlenging is eenmalig mogelijk in samenspraak met de verwij-
zer.   

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Vaktherapie wordt toegepast door professionals die een erken-
de vaktherapeutische opleiding tot vaktherapeut op tenminste 
bachelorniveau hebben afgerond.   
 

 De vaktherapeut is ingeschreven in het register vakthe-
rapie. 

 Vrijgevestigde vaktherapeuten voldoen aan de Richtlij-
nen voor de Vrijgevestigde Vaktherapeut. 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Jeugdhulp ambulant regulier (middel) 

Productcode 45J02 

Prijs per eenheid €                   402,43 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar 

Problematiek Er is met regelmaat sprake van klachten op een beperkt aantal 
leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek, en/of 
beperkte ontwikkelingsachterstand, en/of een beperking en/of 
gedragsproblematiek in combinatie met de behoefte aan on-
dersteuning vanuit de ouders ten gevolge van opgroei- en op-
voedspanning, of beperkte leerbaarheid. Veelal is er sprake van 
enkelvoudige problematiek. 

Kenmerken behandeling Veelal monodisciplinaire behandeling, is gericht op gedragsver-
andering teweegbrengen, stimuleren ontwikkeling, versterken 
opvoedvaardigheden, leren omgaan met gedrag van het kind 
en toezicht hierop houden. Behandeling kan zowel in groeps-
verband als individueel.  
 
Behandeling van psychische problematiek vindt binnen dit pro-
duct plaats binnen de basis-GGZ. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Jeugdhulp ambulant regulier (zwaar) 

Productcode 45J03 

Prijs per eenheid €                   523,29 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar 

Problematiek Er is met regelmaat sprake van klachten op een beperkt aantal 
leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek, en/of 
beperkte ontwikkelingsachterstand, en/of een beperking en/of 
gedragsproblematiek in combinatie met de behoefte aan on-
dersteuning vanuit de ouders ten gevolge van opgroei- en op-
voedspanning, en/of beperkte leerbaarheid. Ouder voelt zich 
onvoldoende competent en/of er heeft onvoldoende vertrou-
wen in de hulpverlening. Veelal is er sprake van enkelvoudige 
problematiek.  

Kenmerken behandeling Behandeling, in samenwerking met andere disciplines, is gericht 
op herstel, motiverend, gedragsverandering teweegbrengen, 
stimuleren van de ontwikkeling, versterken van opvoedvaardig-
heden, leren omgaan met gedrag van het kind en toezicht hier-
op houden. Behandeling kan zowel in groepsverband als indivi-
dueel.  
 
Behandeling van psychische problematiek vindt binnen dit pro-
duct plaats binnen de basis-GGZ. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Jeugdhulp ambulant specialistisch (licht) 

Productcode 45J04 

Prijs per eenheid €                   541,48 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet 

Specifieke eisen Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar 
 
Multidisciplinair team, door middel van een dienstverband in-
gebed in de organisatie en betrokken bij de behandeling, ten-
minste bestaande uit: 
 
In geval van GGZ: 
In dienst hebben van een psychiater Kind en Jeugd en/of kli-
nisch psycholoog. 
 
Overige zorgaanbieders: 
In dienst hebben van tenminste: gedragswetenschapper (Post-
master SKJ) en/of GZ-psycholoog. 
 
Voor beide geldt dat dit wordt aangevuld met SKJ/BIG-
geregistreerde HBO/Universitair/Post-master geschoolde pro-
fessionals. 

Problematiek Er is sprake van veelal meervoudige klachten op meerdere leef-
gebieden ten gevolge van psychische problematiek of stoornis, 
en/of dreigende ontwikkelingsachterstand, en/of een beperking 
en/of gedragsproblematiek in combinatie met de behoefte aan 
ondersteuning vanuit de ouders ten gevolge van opgroei- en 
opvoedspanning.  
 
Klachten uiten zich in internaliserende en/of externaliserende 
gedragsproblemen. De relatie tussen kind en ouders kan com-
plex/verstoord zijn. Het netwerk is toegerust voor ondersteu-
ning. 

Kenmerken behandeling De behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, is gericht op 
herstel, gedragsverandering teweegbrengen, organiseren van 
perspectief, versterken opvoedvaardigheden van het  systeem 
en netwerk en leren omgaan met gedrag van het kind en hierop 
toezicht houden en organiseren van terugvalpreventie. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Jeugdhulp ambulant specialistisch (middel) 

Jeugdhulp ambulant 
specialistisch (middel) A 
 

Behandeling met hoge intensiteit in weinig uren, vaak van rela-
tief korte duur en met zeer hoog-specialistische behandelaars. 
 
De jeugdige/het gezinssysteem is voldoende leerbaar. 

Productcode A 45J05 

Prijs per eenheid A €                   404,57 

Jeugdhulp ambulant 
specialistisch (middel) B 
 

Behandelingen met een gemiddelde intensiteit, gemiddelde 
ureninzet, gemiddelde duur en hoog specialisme van behan-
delaars. 
 
De jeugdige/het gezinssysteem is leerbaar, maar het kan moge-
lijk wat langer duren voordat de behandeling aanslaat. 

Productcode B 45J06 

Prijs per eenheid B €                   909,99 

Jeugdhulp ambulant 
specialistisch (middel)  
C 
 

Behandeling met een lagere intensiteit en meer uren, vaak van 
lange duur en met specialistische behandelaars. 
 
De jeugdige/het gezinssysteem is mogelijk beperkt leerbaar, of 
er is sprake van andere omstandigheden waardoor het langer 
duurt tot de behandeling aanslaat. 

Productcode C 45J07 

Prijs per eenheid C €               2.066,51 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar 
 
Multidisciplinair team, door middel van een dienstverband in-
gebed in de organisatie en betrokken bij de behandeling , ten-
minste bestaande uit: 
 
In geval van GGZ:  
In dienst hebben van een psychiater Kind en Jeugd en klinisch 
psycholoog. 
 
Overige zorgaanbieders: 
In dienst hebben van tenminste: gedragswetenschapper (Post-
master SKJ) en GZ-psycholoog. 
 
Voor beide geldt dat dit wordt aangevuld met SKJ/BIG-
geregistreerde HBO/Universitair/Post-master geschoolde pro-
fessionals. 

Problematiek Er is sprake van zware meervoudige klachten op meerdere leef-
gebieden ten gevolge van psychische en/of psychiatrische pro-
blematiek of stoornis, en/of ontwikkelingsachterstand, en/of 
een beperking en/of gedragsproblematiek in combinatie met de 
behoefte aan ondersteuning vanuit de ouders ten gevolge van 
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opgroei- en opvoedstress.  
 
Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externali-
serende gedragsproblemen. De relatie tussen kind en ouders 
staat onder druk en/of is grotendeels verstoord. De jeugdige en 
het netwerk heeft onvoldoende vertrouwen in de hulpverlening 
en/of is beperkt leerbaar.  

Kenmerken behandeling Intensieve behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, is ge-
richt op herstel, gedragsverandering teweegbrengen, voorko-
men van verergering, organiseren van perspectief, versterken 
opvoedvaardigheden van het systeem en netwerk en leren om-
gaan met gedrag van het kind en hierop toezicht houden en 
sturing geven en organiseren van terugvalpreventie. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Jeugdhulp ambulant specialistisch (zwaar) 

Jeugdhulp ambulant 
specialistisch (zwaar) D 
 

Behandeling met hoge intensiteit in weinig uren, vaak van rela-
tief korte duur en met zeer hoog-specialistische behandelaars. 
 
De jeugdige/het gezinssysteem is voldoende leerbaar. 

Productcode D 45J08 

Prijs per eenheid D €                   531,12 

Jeugdhulp ambulant 
specialistisch (zwaar) E 
 

Behandelingen met een gemiddelde intensiteit, gemiddelde 
ureninzet, gemiddelde duur en hoog specialisme van behan-
delaars. 
 
De jeugdige/het gezinssysteem is leerbaar, maar het kan moge-
lijk wat langer duren voordat de behandeling aanslaat. 

Productcode E 45J09 

Prijs per eenheid E €                   851,74 

Jeugdhulp ambulant 
specialistisch (zwaar) F 
 

Behandeling met een lagere intensiteit en meer uren, vaak van 
lange duur en met specialistische behandelaars. 
 
De jeugdige/het gezinssysteem is mogelijk beperkt leerbaar, of 
er is sprake van andere omstandigheden waardoor het langer 
duurt tot de behandeling aanslaat. 

Productcode F 45J10 

Prijs per eenheid F €               2.669,43 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen 24-uurs beschikbaarheid van behandelaar 
 
Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar + behandelaars 
 
Multidisciplinair team, door middel van een dienstverband in-
gebed in de organisatie en betrokken bij de behandeling, ten-
minste bestaande uit: 
 
In geval van GGZ:  
In dienst hebben van psychiater Kind en Jeugd en klinisch psy-
choloog. 
 
Overige zorgaanbieders: 
In dienst hebben van tenminste: gedragswetenschapper (Post-
master SKJ) en GZ-psycholoog. 
 
Voor beide geldt dat dit wordt aangevuld met SKJ/BIG-
geregistreerde Universitair/Post-master geschoolde professio-
nals. 

Problematiek Er is sprake van een aaneenschakeling van zware meervoudige 
klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van psychiatri-
sche problematiek of stoornis, en/of ontwikkelingsachterstand, 
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en/of een beperking en/of gedragsproblematiek in combinatie 
met de behoefte aan ondersteuning vanuit de ouders ten ge-
volge van opgroei- en opvoednood.  
 
Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externali-
serende gedragsproblemen. De relatie tussen kind en ouders is 
verstoord. De jeugdige en het netwerk heeft weinig vertrouwen 
in de hulpverlening en/of is beperkt leerbaar. Er is een hoog 
risico op crisis. 

Kenmerken behandeling Zeer intensieve behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, in 
geval van crisis gericht op stabiliseren crisis en verergering 
voorkomen. Vervolgens gericht op herstel, gedragsverandering 
teweegbrengen, organiseren van perspectief, versterken op-
voedvaardigheden van het netwerk en systeem en leren om-
gaan met gedrag van het kind en hierop toezicht houden, stu-
ring geven en organiseren van terugvalpreventie. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudi-
ge dyslexie (EED) 

Productcode 45A17 

Prijs per eenheid €               5.400,00 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 
 
Meervoudige problematiek valt buiten deze productgroep. De 
doelgroep zijn kinderen bij wie op basis van leesdossieronder-
zoek school het vermoeden van EED bestaat. 

Specifieke eisen Inschrijving in kwaliteitsinstituut NKD en voldoen aan de door 
hen gestelde kwaliteitseisen. 
 
Zorgdienstverleners die enkel diagnose bieden, vallen buiten de 
inschrijving. Uitgangspunt is dat dienstverlener zowel diagnose 
als behandeling doet. 

Kenmerken behandeling Behandeling inclusief diagnose. 
 
Indien na diagnose geen EED wordt vastgesteld, is geen behan-
deling mogelijk. Dan wordt slechts de diagnostiek gefactureerd 
a € 850,-. Een EED-traject kan slechts eenmaal toegekend wor-
den en is voor de duur van de volledige behandeling (gemiddeld 
18 maanden). 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

Eenheid conform Ve-
cozo 

Stuks (traject) 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Jeugdhulp ambulant specialistisch groep (middel) 

Productcode 45J12 

Prijs per eenheid €                     75,12 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar 
 
Multidisciplinair team, door middel van een dienstverband in-
gebed in de organisatie en betrokken bij de behandeling , ten-
minste bestaande uit: 
 
In geval van GGZ:  
In dienst hebben van een psychiater Kind en Jeugd en klinisch 
psycholoog. 
 
Overige zorgaanbieders: 
In dienst hebben van tenminste: gedragswetenschapper (Post-
master SKJ) en GZ-psycholoog. 
 
Voor beide geldt dat dit wordt aangevuld met SKJ-
geregistreerde HBO/Universitair/Post-master geschoolde pro-
fessionals. 

Problematiek Er is sprake van enkel- of meervoudige klachten op meerdere 
leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek of 
stoornis, en/of dreigende ontwikkelingsachterstand, en/of een 
beperking en/of gedragsproblematiek waardoor reguliere kin-
deropvang of onderwijs (tijdelijk) niet tot de mogelijkheid be-
hoort en ambulante behandeling niet toereikend is. Er is sprake 
van een combinatie van behandeling en begeleiding.  
 
Er is betrokkenheid van ouders bij het vinden van oplossingen 
voor problemen ten gevolge van opgroei- en opvoedspanning. 
Klachten van het kind uiten zich in matige internaliserende 
en/of externaliserende gedragsproblemen. De relatie tussen 
kind en ouders kan verstoord zijn. Het netwerk is voldoende 
leerbaar en inzetbaar voor ondersteuning. 
 
Voorbeelden:  

 Medisch kinderdagverblijf 

 Orthopedagogisch kindcentrum 

 (Na- en voorschoolse) dagbehandeling 

Kenmerken behandeling Combinatie met onderwijs dan wel voorbereiding op of terug 
naar onderwijs, tenzij er voor het kind ontheffing van leerplicht 
is. Het gaat om een combinatie van groepsgerichte behandeling 
en individuele therapie die het ontwikkelingsperspectief in 
beeld brengt en verbetert. 
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De behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, is gericht op 
herstel, gedragsverandering teweegbrengen en organiseren van 
perspectief. De behandeling wordt aangeboden in dagdelen en 
is gericht op het kind. Gedurende de behandeling worden ou-
ders/verzorgers betrokken, de voortgang besproken en onder-
steuning geboden bij het leren omgaan met gedrag van het 
kind en toezicht houden hierop en organiseren van terugval-
preventie. 
 
Richtlijn voor de ratio behandelaar-cliënt is 1 op ≥ 5. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Jeugdhulp ambulant specialistisch groep (zwaar) 

Productcode 45J13 

Prijs per eenheid €                   107,40 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar 
 
Multidisciplinair team, door middel van een dienstverband in-
gebed in de organisatie en betrokken bij de behandeling, ten-
minste bestaande uit: 
 
In geval van GGZ:  
In dienst hebben van een psychiater Kind en Jeugd en klinisch 
psycholoog. 
 
Overige zorgaanbieders: 
In dienst hebben van tenminste: gedragswetenschapper (Post-
master SKJ) en GZ-psycholoog. 
 
Voor beide geldt dat dit wordt aangevuld met SKJ-
geregistreerde HBO/Universitair/Post-master geschoolde pro-
fessionals. 

Problematiek Er is sprake van zware meervoudige klachten op meerdere leef-
gebieden ten gevolge van psychische problematiek of stoornis, 
en/of dreigende ontwikkelingsachterstand, en/of een beperking 
en/of gedragsproblematiek waardoor reguliere kinderopvang of 
onderwijs (tijdelijk) niet tot de mogelijkheid behoort en ambu-
lante behandeling niet toereikend is. Er is sprake van een com-
binatie van behandeling en begeleiding. 
 
Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externali-
serende gedragsproblemen en dreiging van stagnatie van ont-
wikkeling. De relatie tussen kind en ouders staat onder druk 
en/of is grotendeels verstoord. Het netwerk is beperkt leerbaar 
en inzetbaar. Behandeling is gericht op voorkomen van crisis. 
 
Voorbeelden:  

 Medisch kinderdagverblijf 

 Orthopedagogisch kindcentrum 

 (Na- en voorschoolse) dagbehandeling 

Kenmerken behandeling Combinatie met onderwijs dan wel voorbereiding op- of terug 
naar onderwijs, tenzij er voor het kind ontheffing van leerplicht 
is. Het gaat om een combinatie van groepsgerichte behandeling 
en individuele therapie die het ontwikkelingsperspectief in 
beeld brengt en verbetert. 
 
De intensieve behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, is 



20171012 Overeenkomst Individuele Voorziening Ondersteuning Jeugd Gemeenschappelijke Regeling 
Peelgemeenten / Gemeente Helmond 

Pagina 68 van 119 

 

gericht op herstel, gedragsverandering teweegbrengen, organi-
seren van perspectief. De behandeling wordt aangeboden in 
dagdelen en is gericht op het kind. Gedurende de behandeling 
worden ouders/verzorgers betrokken, de voortgang besproken 
en ondersteuning geboden bij het leren omgaan met gedrag 
van het kind en toezicht houden hierop en organiseren van 
terugvalpreventie. 
 
Richtlijn voor de ratio behandelaar-cliënt is 1 op < 5 met een 
minimum van 3. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving  
Diagnostiek 

Productcode 45J14 

Prijs per eenheid €                   117,00 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Diagnostiek heeft betrekking op informatieverwerving en -
verwerking om een stoornis of probleem te kunnen vaststellen 
en te beoordelen of er wel of geen behandeling nodig is. Di-
agnostiek kan maximaal voor 20 uur ingezet worden. 
 
Dit product is bedoeld voor situaties waarin enkel en alleen 
diagnostiek nodig is, bijvoorbeeld wanneer nog niet duidelijk is 
of diagnostiek wel of niet door een behandeling moet worden 
opgevolgd. 
 
In het geval van diagnostiek bij aanvang van een behandeling of 
aanvullende diagnostiek tijdens een lopende behandeling valt 
diagnostiek onder de lopende indicatie voor behandeling en 
wordt hier geen aparte indicatie voor afgegeven.  
 
Het product kan niet gelijktijdig ingezet worden met een be-
handelingsproduct. Wanneer tijdens een lopende behandeling 
externe expertise nodig is voor het stellen van de diagnose dan 
kan de aanbieder dit in onderaannemerschap organiseren. 

Problematiek Als een vermoeden bestaat dat er iets met een jeugdige en/of 
het gezinssysteem aan de hand is, maar de aard en de ernst van 
het probleem nog niet voldoende duidelijk is, kan diagnostiek 
ondersteuning bieden om de hulpvraag te verhelderen. Verwij-
zers kunnen om diagnostiek vragen bij zorgaanbieders. 

Kenmerken behandeling Diagnostiek omvat alle activiteiten gericht op verduidelijking 
van de klachten en van de zorgvraag. Onder diagnostiek zijn de 
volgende activiteiten te onderscheiden: 

 Intake/screening: alle (gespreks-)activiteiten gericht op 
verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag. 

 Verwerven informatie van eerdere behandelaars. 

 Anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke di-
agnostische informatie bij de patiënt middels gesprek-
ken en vragenlijsten. 

 Hetero-anamnese: het verzamelen van alle noodzakelij-
ke diagnostische informatie bij familie of andere rela-
ties van de patiënt middels gesprekken en vragenlijsten. 

 Psychiatrisch onderzoek. 

 Psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie, neuropsy-
chologisch, persoonlijkheid). 

 Orthodidactisch onderzoek. 

 Vaktherapeutisch onderzoek. 

 Contextueel onderzoek (gezin, school, et cetera): in-
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schatten van de invloed/beperkingen/mogelijkheden 
van gezin, school of andere voor het kind/de jeugdige 
betekenisvolle milieus. 

 Lichamelijk onderzoek. 

 Aanvullend onderzoek (laboratorium, radiologie, klini-
sche neurofysiologie, nucleaire geneeskunde). De be-
handelaar registreert de patiëntgebonden tijd die hij 
besteedt aan het aanvragen en (laten) uitvoeren van 
aanvullend onderzoek. 

 Intern multidisciplinair overleg ter vaststelling van de 
diagnose en formulering van het behandeladvies. 

 Advisering: diagnostische bevindingen en behande-
lingsadvies bespreken met betrokkenen en in gezamen-
lijkheid bepalen van het verdere beleid. 

 Overige diagnostische activiteiten. 

 De verslaglegging van het onderzoek en het overdragen 
van het onderzoek en de resultaten van het onderzoek 
aan de definitieve behandelaar. 

De aanbieder zet de benodigde activiteiten uit bovenstaande 
lijst in om tot een goede diagnose te komen. Nadat diagnostiek 
heeft plaatsgevonden kan door de toegang/verwijzer wel of 
geen behandeling worden toegekend. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
 
Diagnose door een gedragswetenschapper:  

 Beroepsgeregistreerde (BIG) GZ-psycholoog. 

 SKJ-geregistreerde orthopedagoog-generalist met di-
agnostische aantekening bij NIP/NVO. 

 Beroepsgeregistreerde kinder- en jeugdpsycholoog NIP 
met diagnostische aantekening bij NIP. 

 
Een psychiatrische diagnose mag alleen door een BIG-
geregistreerde GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychiater 
worden gesteld. 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Controle psychofarmaca Jeugd 

Productcode 45J15 

Prijs per eenheid €                     65,00 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 
 
Dit product is alleen bedoeld voor kinderen en jongeren bij wie de con-
trole op het gebruik van psychofarmaca of de bijstelling daarvan als 
een op zichzelf staand onderdeel van de behandeling wordt aangebo-
den na afronding van een breder behandeltraject én waarbij deze con-
trole niet kan worden uitgevoerd door de huisarts.  
 
Wanneer de jeugdige een indicatie heeft voor een behandelingstraject, 
dan valt de inzet en bekostiging van controle van psychofarmaca onder 
het lopende product jeugdhulp ambulant of verblijf jeugd. 
 
De kosten voor de psychofarmaca zelf worden vergoed vanuit de zorg-
verzekeringswet. 

Specifieke eisen De controle op het gebruik van psychofarmaca en/of de bijstelling 
daarvan wordt uitgevoerd door een psychiater of voorschrijvend arts 
zoals bedoeld in de wet BIG.  
 
De psychiater kan in dienst zijn van de zorgaanbieder, werken vanuit 
onderaannemerschap of als zelfstandige. 

Problematiek Dit product is bedoeld voor kinderen en jongeren die na afsluiting van 
een (psychologische) behandeling ondersteuning nodig hebben bij het 
eventueel wijzigen van psychofarmaca en de controle daarop. 

Kenmerken behandeling Medicatiecontroles worden uitgevoerd om onder andere te onder-
zoeken of het voorgeschreven middel goed werkt, of er bijwerkingen 
zijn en om eventueel de dosis of het middel te wijzigen. 
De medicatiecontrole maakt geen onderdeel (meer) uit van een breder 
behandeltraject.  

Wettelijke criteria Jeugdwet, Wet op de geneesmiddelenvoorziening (WOG), Wet op de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG).  

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling zoals 
geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Ambulante spoedhulp Jeugd 0-18 jaar 

Productcode 46B01 

Prijs per eenheid €               4.045,40 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Aanbieders die dit product leveren zijn aangesloten bij Spoed-
voorJeugd. Dit product kan alleen worden ingezet na interven-
tie door SpoedvoorJeugd, m.u.v. situaties waarin sprake is van 
een psychiatrische crisis. Hiervoor kan ook rechtstreeks de cri-
sisdienst van de GGZ worden benaderd. 
 
Ambulante spoedhulp is binnen 24 uur inzetbaar en de maxima-
le duur van de interventie door SpoedvoorJeugd is 4 weken. Op 
de eerste werkdag na inzet SpoedvoorJeugd wordt samenwer-
king met het lokale veld georganiseerd. 
 
SpoedvoorJeugd biedt een multidisciplinair team, bestaande uit 
SKJ-geregistreerde HBO/Universitair/Post-master geschoolde 
professionals, waarbij tenminste beschikking is over een ge-
dragswetenschapper (Postmaster SKJ) en GZ-psycholoog. 

Problematiek Er is sprake van een crisissituatie waarbij de consequentie van 
uitblijvende zorg binnen 24 tot 48 uur zal leiden tot onaan-
vaardbare gezondheids- of veiligheidsrisico’s.  
 
Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externali-
serende gedragsproblemen en een onveilige situatie voor het 
kind en/of de omgeving. De relatie tussen kind en ouders is 
verstoord. 

Kenmerken behandeling Intensieve behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, is ge-
richt op beslechten van de crisis en de inzet van juiste vervolg-
ondersteuning. Stabilisatie vindt zoveel mogelijk in de eigen 
omgeving en het eigen systeem van de jeugdige plaats. De inzet 
van SpoedvoorJeugd is gericht op voorkomen van uithuisplaat-
sing. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
 
Conform kwaliteitseisen SpoedvoorJeugd. 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Ambulante spoedhulp Jeugd 18-23 jaar 

Productcode 46J00 

Prijs per eenheid €               4.045,40 

Doelgroep Jeugd 18 -23 jaar (Wmo of verlengde jeugdzorg, alleen indien 
ZVW en WLZ niet voorliggend is) 

Specifieke eisen  Aanbieders die dit product leveren zijn aangesloten bij Spoed-
voorJeugd. Dit product kan alleen worden ingezet na interven-
tie door SpoedvoorJeugd, m.u.v. situaties waarin sprake is van 
een psychiatrische crisis. Hiervoor kan ook rechtstreeks de cri-
sisdienst van de GGZ worden benaderd. 
 
Ambulante spoedhulp is binnen 24 uur inzetbaar en de maxima-
le duur van de interventie door SpoedvoorJeugd is 4 weken. Op 
de eerste werkdag na inzet SpoedvoorJeugd wordt samenwer-
king met het lokale veld georganiseerd. 
 
SpoedvoorJeugd biedt een multidisciplinair team, bestaande uit 
SKJ-geregistreerde HBO/Universitair/Post-master geschoolde 
professionals, waarbij tenminste beschikking is over een ge-
dragswetenschapper (Postmaster SKJ) en GZ-psycholoog. 

Problematiek Er is sprake van een crisissituatie waarbij de consequentie van 
uitblijvende zorg binnen 24 tot 48 uur zal leiden tot onaan-
vaardbare gezondheids- of veiligheidsrisico’s.  
 
Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externali-
serende gedragsproblemen en een onveilige situatie voor het 
kind en/of de omgeving. De relatie tussen kind en ouders is 
verstoord. 

Kenmerken behandeling Intensieve behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, is ge-
richt op beslechten van de crisis en de inzet van juiste vervolg-
ondersteuning. Stabilisatie vindt zoveel mogelijk in de eigen 
omgeving en het eigen systeem van de jeugdige plaats. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
 
Conform kwaliteitseisen SpoedvoorJeugd. 
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BEGELEIDING (JEUGD) 

 
Begeleidingsproducten Jeugd 

14. Zelfstandig leven Jeugd (middel) 
15. Zelfstandig leven Jeugd (middelzwaar) 
16. Zelfstandig leven Jeugd (zwaar) 
17. Zelfstandig leven Jeugd (extra zwaar) 
18. Zelfstandig leven Jeugd - individueel 

 
Het gaat hierbij om ondersteuning of begeleiding van jeugdigen bij activiteiten. Het accent ligt op het 
eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag door langdurig oefenen en trainen zodat deze vaardig-
heden of nieuw gedrag eigen gemaakt worden bij het kind en/of gezin. Het is een tussenvorm waarbij 
behandeling te zwaar is en de ondersteuning van de 1e-lijnsgeneralist niet toereikend is.  
 
Voorbeelden: 

 Begeleiding bij persoonlijke verzorging. 

 (Gespecialiseerde) begeleiding bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. 

 Levensloopbegeleiding. 

 Vaardigheidstrainingen (bijv. sociale vaardigheidstraining). 

 Individuele begeleiding in thuissituaties en/of op school. 

 Groepsgerichte begeleiding op locatie (school) en groepstrainingen. 

 Een combinatie van individuele en groepsgerichte begeleiding. 

 Dagbesteding in beschermde setting. 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Zelfstandig leven Jeugd (middel) 

Productcode 50J04 

Prijs per eenheid €                   147,74 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Problematiek Er is sprake van klachten op een beperkt aantal leefgebieden 
ten gevolge van psychische problematiek, een beperkte ont-
wikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking of ge-
dragsproblematiek. Het netwerk is beperkt ondersteunend. Het 
systeem moet ontlast en ondersteund worden om met de situ-
atie om te kunnen gaan.  
 
Ouders en kind zijn beide leerbaar. Er is geen sprake van een 
complexe gezinssituatie: ouders hebben voldoende opvoed-
vaardigheden, alleen de draagkracht/draaglast is niet in ver-
houding.  

Kenmerken begeleiding Kortdurende hulp, toezicht en sturing van een jeugdige van wie 
de belastbaarheid laag is. Het accent ligt op praktische onder-
steuning en lichte begeleiding; persoonlijke verzorging en hel-
pen bij dagelijkse taken. Het betreft het stutten en steunen van 
het gezin wanneer behoefte is aan opvoedondersteuning. De 
begeleiding is niet per definitie gericht op gedragsverandering, 
maar is wel op het stimuleren van het probleemoplossend ver-
mogen. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Zelfstandig leven Jeugd (middelzwaar) 

Productcode 50J05 

Prijs per eenheid €                   288,26 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Problematiek Er is met regelmaat sprake van klachten, soms op meerdere 
leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek, een 
beperkte ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beper-
king of gedragsproblematiek. Het netwerk is beperkt onder-
steunend. Het systeem moet actief en regelmatig ontlast en 
ondersteund worden om met de situatie om te kunnen gaan.   
 
Ouders en/of kind zijn/is mogelijk beperkt leerbaar. Er is geen 
sprake van een complexe gezinssituatie: ouders hebben vol-
doende opvoedvaardigheden, alleen de draagkracht/ draaglast 
is niet in verhouding. 

Kenmerken begeleiding Hulp, toezicht en sturing van een jeugdige van wie de belast-
baarheid vooralsnog beperkt is. Het accent ligt op praktische 
ondersteuning en begeleiding en helpen bij dagelijkse taken. 
Het betreft het stutten en steunen van het gezin wanneer be-
hoefte is aan opvoedondersteuning. De begeleiding is gericht 
op het vergroten van het (zelf)vertrouwen van zowel de jeugdi-
ge als het netwerk en op  het stimuleren van probleemoplos-
send vermogen. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Zelfstandig leven Jeugd (zwaar) 

Productcode 50J06 

Prijs per eenheid €                   572,26 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Problematiek Er is sprake van veelal meervoudige klachten op meerdere leef-
gebieden ten gevolge van psychische problematiek, en/of be-
perkte ontwikkelingsachterstand, en/of een verstandelijke be-
perking en/of gedragsproblematiek. Er is gespecialiseerde on-
dersteuning nodig op meerdere levensdomeinen. Het netwerk 
heeft beperkte mogelijkheden om ondersteuning te bieden en 
de verhouding draagkracht – draaglast van de jeugdige en/of 
ouders is niet in balans.  
 
Ouders en/of kind zijn mogelijk beperkt leerbaar, dit is een be-
lemmerende factor. Het systeem moet actief en regelmatig 
ontlast en ondersteund worden om met de situatie om te kun-
nen gaan en nieuwe vaardigheden te leren.  Er is mogelijk spra-
ke van een complexe gezinssituatie: ouders hebben onvoldoen-
de (opvoed)vaardigheden om met de huidige situatie om te 
gaan.  

Kenmerken begeleiding Intensieve hulp, toezicht en sturing. Het accent ligt op gespecia-
liseerde begeleiding en helpen bij het vergroten van vaardighe-
den bij dagelijkse taken. De jeugdige heeft mogelijk weinig 
daginvulling. Begeleiding is gericht op het stimuleren van pro-
bleemoplossend vermogen en gedragsverandering. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Zelfstandig leven Jeugd (extra zwaar) 

Productcode 50J07 

Prijs per eenheid €               1.131,48 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Problematiek Er is sprake van zware meervoudige klachten op meerdere leef-
gebieden ten gevolge van psychische problematiek, en/of een 
beperkte ontwikkelingsachterstand, en/of een verstandelijke 
beperking en/of gedragsproblematiek. De ontwikkeling en vei-
ligheid van de jeugdige wordt bedreigd. Er is gespecialiseerde 
ondersteuning nodig op meerdere levensdomeinen. Het net-
werk heeft weinig of geen mogelijkheden om ondersteuning te 
bieden en de verhouding draagkracht – draaglast van de jeug-
dige en het netwerk is niet in balans.  
 
De leerbaarheid van ouders en kind is mogelijk beperkt, dit is 
een belemmerende factor. Het systeem moet actief en regel-
matig ontlast/ondersteund worden om met de situatie om te 
kunnen gaan en nieuwe vaardigheden te leren. Er is sprake van 
een complexe gezinssituatie: ouders hebben onvoldoende (op-
voed)vaardigheden om met de huidige situatie en de omvang 
om te gaan. Ouders zijn mogelijk onvoldoende veerkrachtig.  

Kenmerken begeleiding Zeer intensieve hulp, toezicht en sturing. Het accent ligt op 
gespecialiseerde begeleiding en helpen bij het vergroten van 
vaardigheden bij dagelijkse taken. De jeugdige heeft mogelijk 
geen daginvulling.  Begeleiding is gericht op het stimuleren van 
probleemoplossend vermogen en gedragsverandering. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Zelfstandig leven Jeugd – individueel 

Productcode 50J08 

Prijs per eenheid €                     61,66 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Problematiek Er is sprake van complexe sociaal-emotionele problematiek 
en/of hoge prikkelgevoeligheid, waardoor de jeugdige absoluut 
niet in staat is om in een groep te functioneren.  
 
Daarnaast is er sprake van problemen op het gebied van com-
municatie en psycho-educatie. Er kan sprake zijn van de nasleep 
van een trauma, complexe of dubbele diagnoses en (preventie 
van) uitval in het onderwijs. Vaak is naast begeleiding ook be-
handeling nodig of is dit in het verleden nodig geweest. 
 
Er is sprake van zware meervoudige klachten op meerdere leef-
gebieden ten gevolge van psychische problematiek, en/of een 
beperkte ontwikkelingsachterstand, en/of een verstandelijke 
beperking en/of gedragsproblematiek. De ontwikkeling en vei-
ligheid van de jeugdige wordt bedreigd. Er is gespecialiseerde 
ondersteuning nodig op meerdere levensdomeinen. Het net-
werk heeft weinig of geen mogelijkheden om ondersteuning te 
bieden en de verhouding draagkracht – draaglast van de jeug-
dige en het netwerk is niet in balans.  
 
De leerbaarheid van ouders en kind is mogelijk beperkt, dit is 
een belemmerende factor. Het systeem moet actief en regel-
matig ontlast/ondersteund worden om met de situatie om te 
kunnen gaan en nieuwe vaardigheden te leren. Er is sprake van 
een complexe gezinssituatie: ouders hebben onvoldoende (op-
voed)vaardigheden om met de huidige situatie en de omvang 
om te gaan. Ouders zijn mogelijk onvoldoende veerkrachtig.  

Contra-indicatie De jeugdige kan niet functioneren in een groep of in een meng-
vorm tussen groepsbegeleiding en individuele begeleiding. Kan 
een jeugdige dit wel, dan wordt naar de overige begeleidings-
producten doorverwezen. 

Kenmerken begeleiding Zeer intensieve individuele hulp, toezicht en sturing.  
 
Het accent ligt op gespecialiseerde begeleiding en helpen bij 
het vergroten van vaardigheden bij dagelijkse taken, waarbij 
maximaal wordt ingezet op toeleiding naar begeleiding in een 
gemengde vorm van zowel groeps- als individuele begeleiding. 
Begeleiding is gericht op activeren richting daginvulling en sti-
muleren van probleemoplossend vermogen, zelfvertrouwen en 
gedragsverandering. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen. 
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VERBLIJF (JEUGD) 

 
Verblijf 

19. Gezinshuis 
20. Jeugdhulp Verblijf (middel) 
21. Jeugdhulp Verblijf (middelzwaar) 
22. Jeugdhulp Verblijf (zwaar) 
23. Jeugdhulp Verblijf (extra zwaar) 
24. Logeren Jeugd 
25. Begeleiding naar zelfstandig wonen (verblijf excl. behandeling) 

 
Crisis verblijf 

26. Verblijf spoedhulp Jeugd 
 
Verblijf is er op gericht om jeugdigen tijdelijk of langdurig een alternatieve thuissituatie te kunnen bie-
den. Voor jeugdigen is de opvang/het verblijf altijd inclusief behandeling (met uitzondering van gezins-
huis, logeren en begeleiding naar zelfstandig wonen).   
 
Bij de producten Jeugdhulp Verblijf wordt een dienstverband met bepaalde hoog-specialistische functies 
vereist. Ook een tijdelijk dienstverband, bijvoorbeeld d.m.v. detachering is toereikend. Echter: wanneer 
dit dienstverband eindigt dient dit wel direct opgevolgd te worden. 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Gezinshuis 

Productcode 43A04 

Prijs per eenheid €               4.227,92 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Gezinshuizen zijn kleinschalige woonvormen waarin gezinshuis-
ouders in hun eigen gezin en in hun eigen huis één of meerdere 
jeugdigen - meestal drie tot zes - tussen de 0 en 23 jaar opne-
men. In het gezinshuis bieden de gezinshuisouders kinderen en 
jongeren op professionele wijze 24 uur per dag, zeven dagen 
per week verzorging, opvoeding en begeleiding.  

 Één van de ouders is SKJ-geregistreerd. 

 Jeugdhulpaanbieder heeft een certificaat keurmerk ge-
zinshuizen, kwaliteitskeurmerk HKZ of ISO-certificering, 
of volgt een traject hiervoor. 

 Begeleiding maakt onderdeel uit van het product. Be-
handeling kan aanvullend ingezet worden. 

Problematiek De ontwikkeling en veiligheid van de jongere is in gevaar geko-
men vanwege de gezinssituatie. Er is gedwongen of vrijwillig tot 
een uithuisplaatsing besloten. 
 
Er kan sprake zijn van complexe problematiek. De problematiek 
vraagt om professionele begeleiding. Door middel van een ‘ge-
woon’ leven in een gezin kan de jeugdige weer een basisgevoel 
van veiligheid ervaren en voldoende zelfvertrouwen en vaar-
digheden ontwikkelen om mee te doen in de maatschappij. 

Kenmerken behandeling Een belangrijk kenmerk van een gezinshuis is het bieden van 
een normaal gezinsleven aan kinderen, waarbij het bieden van 
structuur, veiligheid en geborgenheid voorop staat. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Verblijf (middel) 

Productcode <?> 

Prijs per eenheid  

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar 
 
Beschikking hebben over een multidisciplinair team, bestaande 
uit SKJ-geregistreerde HBO/Universitair/Post-master geschool-
de professionals, waaronder tenminste o.a.:  
 
In geval van GGZ:  
In dienst hebben van: psychiater Kind en Jeugd, klinisch psycho-
loog en verpleegkundig specialist. 
 
Overige zorgaanbieders: 
Beschikt minimaal over de volgende functiemix: gedragsweten-
schapper (master SKJ), systeemtherapeut, GZ-psycholoog of 
orthopedagoog generalist (postmaster). 
 
Er is 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid van personeel. 

Problematiek Er is sprake van zware meervoudige klachten op meerdere leef-
gebieden ten gevolge van psychische problematiek of psychi-
sche stoornis en/of ontwikkelingsachterstand en/of een beper-
king en/of gedragsproblematiek.  
 
Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externali-
serende gedragsproblemen. De relatie tussen kind en ouders is 
grotendeels verstoord en/of de ouder is overbelast. 
 
Veiligheid/mate van toezicht 

 Onveiligheid voor het kind en/of omgeving is groot. 

 Niet te hanteren met alleen ambulante jeugdhulp. 

 Af en toe 24-uurs toezicht, sturing en nabijheid nodig. 

 Beschermende factoren zijn ontoereikend. 
 
Perspectief op terugkeer naar thuissituatie 

 Er is weinig tot geen perspectief op terugkeer naar de 
thuissituatie 

 Het netwerk is toegerust voor ondersteuning. 

Kenmerken behandeling Tijdens het verblijf vindt intensieve behandeling plaats. Behan-
deling kan mogelijk in combinatie met ambulante ondersteu-
ning thuis worden uitgevoerd, is altijd multidisciplinair ingebed 
en is gericht op herstel, een gedragsverandering teweegbren-
gen, voorkomen van verergering van de problematiek, organi-
seren van perspectief, waar mogelijk versterken van opvoed-
vaardigheden van het systeem en netwerk en leren omgaan 
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met het gedrag van het kind, toezicht houden hierop en sturing 
geven, organiseren van terugvalpreventie. 
 
Er is een positief pedagogisch en veilig behandelklimaat nodig 
met waar nodig begrenzing (structurerende en ondersteunende 
aanpak). Het pedagogisch personeel heeft een rol als (me-
de)opvoeder. Contact tussen groepswerkers en cliënt is een 
belangrijk middel om tot verandering te komen. 
Binnen de behandeling wordt ervoor gezorgd dat de jeugdige 
passend onderwijs kan volgen. Mocht passend onderwijs niet 
mogelijk zijn dan wordt ervoor gezorgd dat de jeugdige dagbe-
steding heeft. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
 
+ aanbieder is in bezit van vigerend branche-specifiek kwali-
teitscertificaat (bijv. HKZ/ISO) 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Verblijf (middelzwaar) 

Productcode <?> 

Prijs per eenheid  

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet.  

Specifieke eisen Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar 
 
Beschikking hebben over een multidisciplinair team, bestaande 
uit SKJ-geregistreerde HBO/Universitair/Post-master geschool-
de professionals, waaronder tenminste o.a.:  
 
In geval van GGZ:  
In dienst hebben van: psychiater Kind en Jeugd, klinisch psycho-
loog en verpleegkundig specialist. 
 
Overige zorgaanbieders: 
Beschikt minimaal over de volgende functiemix: gedragsweten-
schapper (master SKJ), systeemtherapeut, GZ-psycholoog of 
orthopedagoog generalist (postmaster). 
 
Er is 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid van personeel. 

Problematiek Er is sprake van zware meervoudige klachten op meerdere leef-
gebieden ten gevolge van psychische problematiek of een psy-
chische stoornis en/of ontwikkelingsachterstand en/of een be-
perking en/of gedragsproblematiek.  
 
Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externali-
serende gedragsproblemen. De relatie tussen kind en ouders is 
grotendeels verstoord en/of de ouder is overbelast. 
 
Veiligheid/mate van toezicht 

 Veiligheid voor het kind en/of omgeving is gering.  

 Niet te hanteren met alleen ambulante jeugdhulp. 

 Vaak 24-uurs toezicht, sturing en nabijheid nodig. 

 Beschermende factoren zijn ontoereikend. 
 
Perspectief op terugkeer naar thuissituatie 

 In het netwerk is intensieve ondersteuning nodig om 
ervoor te zorgen dat het kind weer terug kan naar de 
thuissituatie.  

 Redenen voor intensieve ondersteuning kunnen zijn: 
het netwerk heeft onvoldoende vertrouwen in de hulp-
verlening en/of is beperkt leerbaar en/of is overbelast 
en/of moet specifieke opvoedingsvaardigheden aanle-
ren en hierin moet geïnvesteerd worden.   

Kenmerken behandeling Tijdens het verblijf vindt intensieve behandeling plaats. Behan-
deling is altijd multidisciplinair ingebed en is gericht op: herstel, 
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een gedragsverandering teweegbrengen, voorkomen van ver-
ergering, organiseren van perspectief, waar mogelijk versterken 
van opvoedvaardigheden van het systeem en netwerk en leren 
omgaan met het gedrag van het kind, toezicht houden hierop 
en sturing geven, organiseren van terugvalpreventie. 
 
De behandeling gaat gepaard met intensieve ondersteuning aan 
de thuissituatie gericht op terugkeer van het kind naar de ou-
ders. 
 
Er is een positief pedagogisch en veilig behandelklimaat nodig 
met waar nodig begrenzing (een structurerende/ ondersteu-
nende aanpak). Het pedagogisch personeel heeft een rol als 
(mede)opvoeder. Contact tussen groepswerkers en cliënt is een 
belangrijk middel om tot verandering te komen. 
 
Binnen de behandeling wordt ervoor gezorgd dat de jeugdige 
passend onderwijs kan volgen. Mocht passend onderwijs niet 
mogelijk zijn dan wordt ervoor gezorgd dat de jeugdige dagbe-
steding heeft. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
 
+ aanbieder is in bezit van vigerend branche-specifiek kwali-
teitscertificaat (bijv. HKZ/ISO) 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Verblijf (zwaar) 

Productcode <?> 

Prijs per eenheid  

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar 
 
Beschikking hebben over een multidisciplinair team, bestaande 
uit SKJ-geregistreerde HBO/Universitair/Post-master geschool-
de professionals, waaronder tenminste o.a.:  
 
In geval van GGZ:  
In dienst hebben van: psychiater Kind en Jeugd, klinisch psycho-
loog en verpleegkundig specialist. 
 
Overige zorgaanbieders: 
Beschikt minimaal over de volgende functiemix: gedragsweten-
schapper (master SKJ), systeemtherapeut, GZ-psycholoog of 
orthopedagoog generalist (postmaster). 
 
Er is 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid van personeel. 
 
Er wordt een driemilieuvoorziening geboden: er is integrale 
afstemming en behandeling op verblijf, scholing/werken en 
vrijetijdsbesteding, waarbij de jeugdige vanwege de problema-
tiek een samenhangende behandeling krijgt in de drie behan-
delmilieus. 

Problematiek Er is sprake van een aaneenschakeling van zware meervoudige 
klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van psychiatri-
sche problematiek of een psychiatrische stoornis en/of ontwik-
kelingsachterstand en/of een beperking en/of gedragsproble-
matiek in combinatie met de behoefte aan ondersteuning van-
uit de ouders ten gevolge van opgroei- en opvoednood.  
 
Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externali-
serende gedragsproblemen. De relatie tussen kind en ouders is 
verstoord. 
 
Veiligheid/mate van toezicht 

 Veiligheid voor het kind en/of omgeving is gering. 

 Niet te hanteren met alleen ambulante jeugdhulp. 

 Beschermende factoren zijn ontoereikend. 

 Continu 24-uurs toezicht, sturing en nabijheid nodig. 

 Soms is overname nodig, inzet van middelen & maatre-
gelen en/of domotica (deuralarm/afsluiten elektroni-
ca/water etc. indien noodzakelijk).  
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Perspectief op terugkeer 

 Er is weinig tot geen perspectief op terugkeer naar de 
thuissituatie 

Kenmerken behandeling Tijdens het verblijf vindt zeer intensieve behandeling plaats. 
Behandeling is altijd multidisciplinair en is gericht op het voor-
komen van een crisis en voorkomen van verergering, vervol-
gens herstel, een gedragsverandering teweegbrengen, organi-
seren van perspectief, versterken van opvoedvaardigheden van 
het netwerk en leren omgaan met gedrag van het kind, toezicht 
houden hierop en sturing geven en organiseren van terugval-
preventie. 
 
Er is een positief pedagogisch en veilig behandelklimaat nodig 
met duidelijke begrenzing (normerende aanpak). De vrijheden 
van de jeugdige zijn minder groot. Het pedagogisch personeel is 
(mede-)opvoeder. Contact tussen groepswerkers en cliënt is 
een belangrijk middel om tot verandering te komen. 
 
Behandeling is altijd gericht op 3 milieus: zowel ten aanzien van 
wonen, onderwijs als vrijetijdsbesteding en een combinatie 
hiervan. Binnen de behandeling wordt ervoor gezorgd dat de 
jeugdige passend onderwijs kan volgen. Mocht passend onder-
wijs niet mogelijk zijn dan wordt ervoor gezorgd dat de jeugdige 
dagbesteding heeft. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
 
+ aanbieder is in bezit van vigerend branche-specifiek kwali-
teitscertificaat (bijv. HKZ/ISO) 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Verblijf (extra zwaar) 

Productcode <?> 

Prijs per eenheid  

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar 
 
Beschikking hebben over een multidisciplinair team, bestaande 
uit SKJ-geregistreerde HBO/Universitair/Post-master geschool-
de professionals, waaronder tenminste o.a.:  
 
In geval van GGZ:  
In dienst hebben van: psychiater Kind en Jeugd, klinisch psycho-
loog en verpleegkundig specialist. 
 
Overige zorgaanbieders: 
Beschikt minimaal over de volgende functiemix: gedragsweten-
schapper (master SKJ), systeemtherapeut, GZ-psycholoog of 
orthopedagoog generalist (postmaster). 
 
Er is 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid van personeel. 
 
Er wordt een driemilieuvoorziening geboden: er is integrale 
afstemming en behandeling op verblijf, scholing/werken en 
vrijetijdsbesteding, waarbij de jeugdige vanwege de problema-
tiek een samenhangende behandeling krijgt in de drie behan-
delmilieus. 

Problematiek Er is sprake van een aaneenschakeling van zware meervoudige 
klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van psychiatri-
sche problematiek of een psychiatrische stoornis en/of ontwik-
kelingsachterstand en/of een beperking en/of gedragsproble-
matiek in combinatie met de behoefte aan ondersteuning van-
uit de ouders ten gevolge van opgroei- en opvoednood.  
 
Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externali-
serende gedragsproblemen en vragen vanuit veiligheidsrisico’s 
een besloten en/of gesloten behandelsetting. De relatie tussen 
kind en ouders is verstoord 
 
Veiligheid/mate van toezicht 

 Veiligheid voor het kind en/of omgeving is gering.  

 Niet te hanteren met alleen ambulante jeugdhulp. 

 Beschermende factoren zijn ontoereikend. 

 Continu 24-uurs toezicht, sturing en nabijheid nodig. 

 Soms is er overname nodig, inzet van middelen & maat-
regelen en/of domotica (deuralarm / afsluiten elektro-
nica/water etc. indien noodzakelijk). 
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Perspectief op terugkeer naar thuissituatie 

 In het netwerk is intensieve ondersteuning nodig om 
ervoor te zorgen dat het kind weer terug kan naar de 
thuissituatie.  

 Redenen voor intensieve ondersteuning kunnen zijn: 
het netwerk heeft onvoldoende vertrouwen in de hulp-
verlening en/of is beperkt leerbaar en/of is overbelast 
en/of moet specifieke opvoedingsvaardigheden aanle-
ren en hierin moet geïnvesteerd worden.   

Kenmerken behandeling Tijdens het verblijf vindt zeer intensieve behandeling plaats. 
Behandeling is altijd multidisciplinair en is gericht op het voor-
komen van een crisis en voorkomen van verergering, vervol-
gens herstel, een gedragsverandering teweegbrengen, organi-
seren van perspectief, versterken van opvoedvaardigheden van 
het netwerk en leren omgaan met gedrag van het kind, toezicht 
houden hierop en sturing geven, organiseren van terugvalpre-
ventie. 
 
Er is een positief pedagogisch en veilig behandelklimaat nodig 
met duidelijke begrenzing (normerende aanpak). Het pedago-
gisch personeel is (mede-)opvoeder. Contact tussen groeps-
werkers en cliënt is een belangrijk middel om tot verandering te 
komen. 
 
Behandeling is altijd gericht op 3 milieus: zowel ten aanzien van 
wonen, onderwijs als vrijetijdsbesteding en een combinatie 
hiervan. Binnen de behandeling wordt ervoor gezorgd dat de 
jeugdige passend onderwijs kan volgen. Mocht passend onder-
wijs niet mogelijk zijn dan wordt ervoor gezorgd dat de jeugdige 
dagbesteding heeft. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
 
+ aanbieder is in bezit van vigerend branche-specifiek kwali-
teitscertificaat (bijv. HKZ/ISO) 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Logeren 

Productcode 43A11 

Prijs per eenheid €                   135,00 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Een etmaal is een periode van 24 uur die kan starten op ieder moment 
van de dag. De duur van het verblijf bepaalt het aantal in te zetten et-
malen. Vanaf het 25e uur start het tweede etmaal.  Het tweede etmaal 
duurt 24 uur. 

Problematiek Logeren wordt ingezet ter noodzakelijke ontlasting het gezin of gezins-
systeem. Zo wordt gerealiseerd dat de jeugdige zo lang mogelijk in de 
thuissituatie kan blijven wonen. Het logeren moet aansluiten op de 
eigen kracht en de mogelijkheden van de jeugdige en zijn netwerk. 
 
Er is sprake van klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van 
psychische problematiek of stoornis, en/of dreigende ontwikkelings-
achterstand, en/of een beperking en/of gedragsproblematiek in com-
binatie met de behoefte aan tijdelijke ontlasting van de ouders ten 
gevolge van opgroei- en opvoedspanning. 

Kenmerken behandeling Hierbij gaat het om ontlasting van gezinnen/respijtzorg door jeugdigen 
op het moment dat zij de hele dag thuis zijn, zoals in het weekend, 
tijdelijk elders te laten logeren. Het doel is om het gezin of gezinssys-
teem te ontlasten, aangevuld met de noodzakelijke begeleiding voor de 
jeugdige zodat jeugdige thuis kan blijven wonen.  

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling zoals 
geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Begeleiding naar zelfstandig wonen 

Productcode 43B03 

Prijs per eenheid €               2.294,63 

Doelgroep Jeugd – hoofdzakelijk gericht op leeftijd van 16 tot 18 jaar 

Specifieke eisen Jeugdigen wonen op een eigen kamer. Kamerbewoning vindt 
plaats in een pand dat eigendom is of gehuurd wordt door de 
jeugdzorgaanbieder. De kosten voor kamerhuur zijn voor aan-
bieder. 
 
Dit product omvat geen behandeling. 

Problematiek Jeugdige kan om verschillende redenen, kind- en/of ouderge-
bonden problematiek, niet meer thuis wonen. Vaak heeft de 
jeugdige al een jeugdhulptraject doorlopen en is dit product de 
stap die nodig is om vaardigheden te ontwikkelen om op eigen 
benen te kunnen staan, bijvoorbeeld door middel van kamer-
training, fasehuis, jonge moederhuis of een woongroep. 
 
Jeugdige is leerbaar en heeft begeleiding nodig om vervolgens 
zelfstandig in staat te zijn om zelf invulling te geven aan dagbe-
steding, zelfzorg sociale redzaamheid en financiën. Er kan spra-
ke zijn van een complexe gezinssituatie: ouders hebben onvol-
doende opvoedvaardigheden en/of de draagkracht/ draaglast 
van het gezinssysteem is niet in verhouding. 

Kenmerken verblijf De jeugdige wordt voorbereid op zelfstandig functioneren, wo-
nen en meedoen in de samenleving. 
 
De begeleiding is gericht op het in staat stellen van de jeugdige 
om op eigen kracht invulling te geven aan dagbesteding (school, 
werk, sport), zelfzorg (o.a. koken, schoonmaken, persoonlijke 
verzorging), sociale zelfredzaamheid (oplossingsvaardigheden 
en communicatie) en financiën. 
 
Er is begeleiding door een ambulant hulpverlener. De begelei-
ding is er op gericht is dat de jeugdige vanaf de leeftijd van 18 
jaar toegerust is om zelfstandig te kunnen wonen, bijvoorbeeld 
op kamers.  

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Verblijf spoedhulp 

Productcode 43J40 

Prijs per eenheid €                   185,00 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Aanbieders die dit product leveren zijn aangesloten bij Spoed-
voorJeugd. Dit product kan alleen worden ingezet na interven-
tie door SpoedvoorJeugd, m.u.v. situaties waarin sprake is van 
een psychiatrische crisis. Hiervoor kan ook rechtstreeks de cri-
sisdienst van de GGZ worden benaderd. 
 
Verblijf spoedhulp is binnen 24 uur inzetbaar en de maximale 
duur van de interventie door SpoedvoorJeugd is 4 weken. Op de 
eerste werkdag na inzet SpoedvoorJeugd wordt samenwerking 
met het lokale veld georganiseerd. 
 
SpoedvoorJeugd biedt een multidisciplinair team, bestaande uit 
SKJ-geregistreerde HBO/Universitair/Post-master geschoolde 
professionals, waarbij tenminste beschikking is over een ge-
dragswetenschapper (Postmaster SKJ) en GZ-psycholoog. 
 
Een GGZ-zorgaanbieder moet de volgende professionals in 
dienst hebben: psychiater Kind en Jeugd, klinisch psycholoog en 
verpleegkundig specialist. 
 
De overige zorgaanbieders moeten de volgende professionals in 
dienst hebben: gedragswetenschapper (Postmaster SKJ), sys-
teemtherapeut, GZ-psycholoog. 

Problematiek Er is sprake van een crisissituatie waarbij de consequentie van 
uitblijvende 24-uurs zorg binnen 24 tot 48 uur zal leiden tot 
onaanvaardbare gezondheids- of veiligheidsrisico’s.  
 
Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externali-
serende gedragsproblemen en een onveilige situatie voor het 
kind en/of de omgeving. De relatie tussen kind en ouders is 
verstoord.  

Kenmerken behandeling Zeer intensieve behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, die 
gericht is op het beslechten van de crisis en de inzet van juiste 
vervolgondersteuning. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
 
Conform kwaliteitseisen SpoedvoorJeugd. 
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PLEEGZORG 

Pleegzorg 
27. Pleegzorg 
28. Pleegzorg crisis 

 
Het gaat hierbij om jeugdigen die tijdelijk of langdurig (tot 18 jaar) niet thuis kunnen wonen. Hierbij is 
vaak voornamelijk sprake van ouderfactoren en in beperkte mate (of soms geheel niet) van kindfactoren 
waarom thuis wonen niet mogelijk is.  
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Pleegzorg 

Productcode 43A09 

Prijs per eenheid €                     41,29 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Een netwerkplaatsing heeft de voorkeur boven plaatsing in een ander 
pleeggezin. De dienstverlener hanteert het kwaliteitskader voorbe-
reiding en screening aspirant pleegouders met o.a.: 

 De screening door de zorgaanbieder bij een netwerkplaatsing 
moet binnen de wettelijke periode van 13 weken vanaf de dag 
van de aanmelding met een positief resultaat afgerond zijn;  

 Verplichting tot een formele overeenkomst tussen pleegouders 
en pleegzorgorganisatie; 

 Verklaring geen bezwaar (VGB) is een voorwaarde voor de pleeg-
ouder(s).  

 
De dienstverlener hanteert de VNG-handreiking pleegzorgvergoeding 
en hanteert de regionale handleiding bijzondere kosten. 

Problematiek Jeugdige kan door ouder- en/of kindfactoren (tijdelijk) niet thuis wo-
nen, volledig of in deeltijd, doordat de draagkracht van het gezin 
onvoldoende is om een stabiele thuissituatie te bieden.  
 
Het bieden van een gezinssituatie aan jeugdigen die om verschillende 
redenen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Het kan gaan om jeugdi-
gen met gedrags-, trauma- of hechtingsproblematiek, een beperking 
of psychiatrische problematiek of een combinatie hiervan, waarbij de 
draagkracht van het gezin onvoldoende is om een stabiele thuissitua-
tie te bieden.  
 
Het kan ook gaan om jeugdigen zonder problematiek waarbij de 
draagkracht van het gezin onvoldoende is door ouderfactoren of de 
ouders geen gezag meer hebben (jeugdbeschermingsmaatregel). 
Pleegzorg kan worden ingezet met instemming van de ouders (vrijwil-
lig) of door het besluit van een rechter (gedwongen kader). Bij een 
jeugd-beschermingsmaatregel als ondertoezichtstelling of voogdij 
werkt de dienstverlener nauw samen met de (gezins)voogd van de 
gecertificeerde instelling.  
 
Zowel in het vrijwillig als gedwongen kader is de ondersteuning ge-
richt op het bieden van een veilige en stimulerende opgroeisituatie 
voor de jeugdige. Behandeling van de jeugdige is géén onderdeel van 
het product en kan in overleg met de generalist, en de gezinsvoogd 
bij een jeugdbeschermings-maatregel, afzonderlijk ingezet  worden.  

Kenmerken  Het bieden van begeleiding op maat aan de jeugdige, het gezin en de 
pleegouders. De intensiteit is variërend naar behoefte van de betrok-
kenen (gemiddeld 1x per 4 weken) en is inclusief inzet aanvullende 
begeleidingsproducten zoals Video Interactie Begeleiding (VIB) en 
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Shereborne met als doel:  

 Bevordering van de ontwikkeling van het kind, o.a. bij heftige 
problematiek van de jeugdige op het gebied van hechting en 
trauma; 

 De veiligheid van de jeugdige te waarborgen, en/of; 

 Te voorkomen dat de draagkracht/ draaglast van het pleeg-
gezin uit balans raakt. 
 

Voor netwerk- en bestandsgezinnen geldt dat de volgende activitei-
ten onderdeel uitmaken van de pleegzorg:  

 Screening/netwerkonderzoek: intensiever bij netwerkgezin;  

 Matching; 

 Perspectiefonderzoek: onderzoek mogelijkheid terugkeer ge-
zin, advies aan de Kinderrechter op verzoek van Jeugdbe-
scherming; 

 Training: vast -verplicht- onderdeel bij bestandsgezin. Bij 
netwerkgezin op basis van behoeften (modules); 

 Begeleiding  van de jeugdige (pedagogisch), ouders (o.a. ac-
ceptatie en omgang) en pleegouders (pedagogisch en finan-
cieel/praktisch); 

 Werving (alleen bestandsplaatsing): algemeen en kindgericht.  

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Pleegzorg wordt toegepast door professionals die: 

 Geregistreerd zijn in het Stichting kwaliteitsregister jeugd 
(SKJ);  

 Werkzaam zijn voor een dienstverlener met een relevante 
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) 
registratie; 

 Werkzaam zijn voor een dienstverlener die het landelijke 
kwaliteitskader voorbereiding en screening aspirant pleeg-
ouders hanteert. 

 
De dienstverlener stelt een pleegouderraad in, die binnen het kader 
van zijn doelstelling de gemeenschappelijke belangen van de pleeg-
ouders behartigt. 

Duur Uitgangspunt is het recht op continuïteit van pleegzorg, zonder eind-
datum (artikel 10.3, lid 4 Jeugdwet). 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Pleegzorg crisis  

Productcode 46J05 

Prijs per eenheid €                     41,29 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Aanbieders die dit product leveren zijn aangesloten bij Spoedvoor-
Jeugd. Dit product kan alleen worden ingezet na interventie door 
SpoedvoorJeugd. 
Pleegzorg crisis is binnen 24 uur inzetbaar en de maximale duur van 
de interventie door SpoedvoorJeugd is 4 weken. Op de eerste werk-
dag na inzet SpoedvoorJeugd wordt samenwerking met het lokale 
veld georganiseerd. 
 
SpoedvoorJeugd biedt een multidisciplinair team, bestaande uit SKJ-
geregistreerde HBO/Universitair/Post-master geschoolde professio-
nals, waarbij tenminste beschikking is over een gedragswetenschap-
per (Postmaster SKJ) en GZ-psycholoog. 
 
De opvang in een crisispleeggezin duurt is gericht op het beslechten 
van de crisis en het creëren van rust en veiligheid voor de jeugdige en 
het gezin. Gedurende de crisisperiode moet het perspectief voor de 
toekomst, in ieder geval het komende jaar en bij voorkeur tot de 18e 
verjaardag, zo snel mogelijk duidelijk zijn. De dienstverlener hanteert 
het kwaliteitskader ‘voorbereiding en screening aspirant pleegou-
ders’ met o.a.: 

 Verplichting tot een formele overeenkomst tussen pleegouders 
en pleegzorgorganisatie. 

 Verklaring geen bezwaar (VGB) is een voorwaarde voor de pleeg-
ouder(s).  

 
De dienstverlener hanteert de VNG-handreiking pleegzorgvergoeding 
en hanteert de regionale handleiding bijzondere kosten. 

Problematiek Er is sprake van een crisissituatie waarbij de consequentie van uitblij-
vende 24-uurs zorg binnen 24 tot 48 uur zal leiden tot onaanvaardba-
re gezondheids- of veiligheidsrisico’s.  
 
Het bieden van een gezinssituatie aan jeugdigen die door acute om-
standigheden niet thuis kunnen wonen. Zeer intensieve ondersteu-
ning is gericht op het beslechten van de crisis, het bieden van een 
veilige en stimulerende opgroeisituatie voor de jeugdige en het gezin 
en starten van het gezinsonderzoek. 
 
Behandeling van de jeugdige is géén onderdeel van het product en 
kan in overleg met de generalist, eventueel op advies Spoedvoor-
Jeugd medewerker of gezinsvoogd, afzonderlijk ingezet worden.  

Kenmerken  Zeer intensieve begeleiding voor de duur van maximaal 4 weken, 
wekelijkse begeleiding van gemiddeld 2 uur. Inzet is gericht op: 
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 Stabilisatie van de crisis en begeleiding terug naar huis of 
begeleiding naar vervolghulp; 

 Herstel van het contact met de ouders en het netwerk en 
daar waar mogelijk terugkeer naar huis; 

 Zoveel mogelijk in stand houden van het “gewone leven” van 
de jeugdige (bijv. volgen van onderwijs en invulling vrije tijd); 

 
Na inzet van het crisispleeggezin overlegt de aanbieder de eerstvol-
gende werkdag met het lokale veld en SpoedvoorJeugd over het ver-
volg. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Pleegzorg wordt toegepast door professionals die: 

 Geregistreerd zijn in het Stichting kwaliteitsregister jeugd 
(SKJ);  

 Werkzaam zijn voor een dienstverlener met een relevante 
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) 
registratie; 

 Werkzaam zijn voor een dienstverlener die het landelijke 
kwaliteitskader voorbereiding en screening aspirant pleeg-
ouders hanteert. 

 
De dienstverlener stelt een pleegouderraad in, die binnen het kader 
van zijn doelstelling de gemeenschappelijke belangen van de pleeg-
ouders behartigt.  
 
Kwaliteitseisen binnen SpoedvoorJeugd zijn van toepassing. 

Duur Maximaal 4 weken 
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VERVOER 

Vervoer 
29. Vervoer Jeugd 

 
In eerste instantie is de inwoner zelf verantwoordelijk voor het organiseren van vervoer van- en naar 
een jeugdhulp- of dagbestedingslocatie. In specifieke gevallen, bijvoorbeeld in geval van structurele 
beperkte zelfredzaamheid van de inwoner en diens netwerk, kan onder bepaalde voorwaarden vervoer 
worden georganiseerd om van- en naar een jeugdhulp- of dagbestedingslocatie te reizen. 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Vervoer Jeugd 

Productcode 
 

Vervoer Jeugd 42A03 

Vervoer Jeugd Rolstoel 42A04 

Prijs per eenheid 
 

Vervoer Jeugd                                                        €                     13,21 

Vervoer Jeugd Rolstoel                                         €                     16,76 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Het uitgangspunt is dat de jeugdige zelf of met hulp van ou-
ders/netwerk vervoer richting de locatie van jeugdhulp organiseert. 
Vervoer is geen vanzelfsprekend recht voor de jeugdige. 
 
Indien sprake is van een medische noodzaak of structurele beperkingen 
in de zelfredzaamheid, omvatten voorzieningen op het gebied van 
jeugdhulp conform de Jeugdwet het vervoer van een jeugdige van en 
naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden. Wanneer vervoer 
noodzakelijk is, is de zorgaanbieder verantwoordelijk voor het organi-
seren van vervoer tegen het vastgestelde tarief per dag. Vervoer kan 
alleen worden toegekend als aanvulling op een jeugdhulpproduct en 
kan niet losstaand worden toegekend. 
 
Jeugdhulp wordt dichtbij de jeugdige georganiseerd. Het bepalen van 
adequate zorg kan mede beïnvloed worden door de afstand tot de 
adequaat geachte vorm van zorg. Bij gecombineerd groepsvervoer 
geldt als richtlijn dat de jeugdige binnen 60 minuten op de plaats van 
bestemming moet kunnen zijn. 

Problematiek Er is een medische noodzaak en/of de jeugdige en het gezin/netwerk 
zijn structureel beperkt zelfredzaam, waardoor het in het eigen net-
werk van de jeugdige niet mogelijk is om vervoer te organiseren. Het 
openbaar vervoer biedt geen uitkomst. De gemeentelijke toegangs-
teams bepalen met input van de zorgaanbieder en cliënt of er sprake is 
van bovenstaande. 
 
Het vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden 
betreft niet enkel het vervoer vanuit de woonlocatie van de jeugdige, 
maar kan bijvoorbeeld ook vervoer vanuit school of een dagbeste-
dingslocatie betreffen. 

Kenmerken Betreft vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden. 

Wettelijke criteria Jeugdwet (m.b.t. vervoer: zie art. 2.3 lid 2) 

Kwaliteitseisen Aanbieder is verantwoordelijk voor het borgen van veiligheid en be-
trouwbaarheid van het vervoer, bijvoorbeeld door te werken met 
chauffeurs die in het bezit zijn van een EHBO-certificaat en VOG. 
 
Vervoer dient passend te zijn voor de doelgroep. In zeer specifieke 
situaties kan na afstemming tussen gemeente, aanbieder en cliënt een 
maatwerkoplossing worden gezocht. 
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Vervoer van rolstoelgebruikers moet plaatsvinden conform de code 
VVR (Code Verantwoord Vervoer Rolstoelinzittenden). 
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Bijlage 4  Kritische prestatie indicatoren  

 

Ingevolge artikel 3.4 kan de Gemeente  de uitvoering van de Voorziening periodiek toetsen op een aan-

tal indicatoren.  De indicatoren kunnen een indicatie zijn voor de kwaliteit van de geleverde dienstverle-

ning. Om deze toets te kunnen realiseren zijn  Aanbieders  verplicht tot registratie en levering van de 

indicatoren conform aanwijzing daartoe van de Gemeente.  Kritische prestatie indicatoren (Kpi’s) en het 

gebruik daarvan door de Gemeente is in ontwikkeling en maakt onderdeel uit van de Ontwikkelagenda. 

 
Vooralsnog hanteert de Gemeente volgende kpi’s: 

 
- Klachten:  

Aantal en % afgezet tegen het totaal aantal individuele opdrachtverstrekkingen door Aanbieder ontvan-

gen schriftelijke (via post / email) klachten over geboden Voorziening naar aard en oorzaak inclusief een 

overzicht van afwikkeling en op basis van klachten getroffen maatregelen.  

 
- Calamiteiten en geweldsincidenten: 

De Aanbieder heeft de verplichting om melding te doen bij de Gemeentelijk toezichthouder van calami-

teiten en geweldsincidenten. Zie daartoe bijlage 7.  

 
- Cliëntervarings- c.q. tevredenheidsonderzoeken: 

Indien de Aanbieder een cliëntervarings- c.q. tevredenheidsonderzoek uitvoert, overlegt Aanbieder, 

conform artikel 3.5, aan Gemeente op verzoek de uitkomsten daarvan.  
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Bijlage 5  Ontwikkelagenda  

 

Partijen hebben en onderhouden een ontwikkelagenda. Onderwerpen die zich gedurende de looptijd 

van de Overeenkomst blijven doorontwikkelen en kunnen leiden tot aanpassing van de Overeenkomst 

en bijlagen worden hierna (niet limitatief) benoemd.  

 
Aanbieders zijn middels het aangaan van de overeenkomst bereid om aan de verdere uitwerking en 

doorontwikkeling van deze onderwerpen een actieve bijdrage te leveren middels deelname aan de fy-

sieke overlegtafel en/of deelname aan in te stellen c.q. ingestelde thematische werkgroepen.   

 
Thema’s van de Ontwikkelagenda:  

 
1. Prijsstelling en bekostiging 

Gewenste effecten zijn: 

- de levering van de Niet vrij toegankelijke voorziening binnen het daarvoor beschikbare budget in de 

gemeentebegroting. 

- de levering van de Niet vrij toegankelijke voorziening conform de gestelde voorwaarden in de Over-

eenkomst. 

- vermindering van administratieve lasten en bureaucratie bij Partijen door vereenvoudiging bekosti-

gingssystematiek. 

- Doorontwikkeling productendienstencatalogus (PDC). 

- Vervoer. 

 
2. Kwaliteit 

Gewenste effecten zijn: 

- de levering van de Individuele voorziening vindt plaats door personen die daarvoor de juiste compe-

tenties en ervaring hebben. 

- de levering van de Individuele voorziening vindt plaats binnen wettelijke kaders. 

- Inwoners van Gemeente ervaren de levering van de Individuele voorziening als kwalitatief van hoog 

niveau. 

- Gemeente heeft voldoende middelen om de kwaliteit van dienstverlening te meten en bij te sturen 

waar nodig. 

- Onderzoek naar de mogelijkheid tot oprichten van onafhankelijke klachtencommissie.  
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3. Monitoring en verantwoording. 

Gewenste effecten zijn: 

- Gemeente heeft zicht op de kwaliteit van de geleverde diensten. 

- Gemeente heeft zicht op de ontwikkeling in afname van de geleverde diensten. 

- Gemeente heeft zicht op kritische succes- en faalfactoren van de Overeenkomst. 

- Gemeente heeft zicht op de financiële impact van de Overeenkomst. 

- Gemeente kan de rechtmatigheid van uitgaven aantonen. 

- vermindering van administratieve lasten en bureaucratie bij Partijen door versimpelde monitor en 

verantwoordingssystematiek.  

- Gemeente heeft voldoende middelen om de kwaliteit en financiële impact van dienstverlening te 

meten en bij te sturen waar nodig. 

 
4. Toegang. 

Gewenste effecten zijn: 

- Gemeente heeft zicht op de ontwikkeling in afname van diensten. 

- Gemeente heeft zich op “substitutie” van Individuele voorzieningen voor eigen kracht, Sociaal Net-

werk en/of Algemene voorzieningen. 

- vermindering van administratieve lasten en bureaucratie door versimpelde toewijzingsmethodiek. 

- voorkomen van situaties/indicaties die leiden tot het ontbreken van zorgverlening. 

 
5. Automatisering. 

Gewenste effecten zijn: 

- vermindering van administratieve lasten en bureaucratie bij Partijen door vereenvoudiging registra-

tiesysteem/managementregistratiesysteem. 

 
6. Social Return on Investment (Maatschappelijke tegenprestaties door ondernemers) 

Gewenste effecten zijn: 

- Komen tot een verantwoorde invulling van gemeentelijke eisen. 
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Bijlage 6  Social return   

De Gemeente werkt hard om - samen met Aanbieders - zoveel mogelijk werkzoekenden met een af-

stand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden op regulier werk. Daarvoor ontwikkelt de Gemeente diverse 

initiatieven en projecten om werkzoekenden toe te leiden naar de arbeidsmarkt.  

Social Return is het opnemen van sociale voorwaarden en eisen in inkoop- en  aanbestedingstrajecten, 

zodat Aanbieders een bijdrage leveren aan de uitvoering van het beleid ten aanzien van het bieden en 

ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

De voorliggende opdracht is door de Gemeente aangemerkt om een bijdrage te leveren in het kansen 

bieden aan: 

- Uitkeringsgerechtigden die een uitkering van de Gemeente ontvangen in het kader van de Participa-

tiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werkne-

mers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ); 

- Burgers die aangewezen zijn op de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW); 

- Uitkeringsgerechtigden die een uitkering ontvangen van het UWV in het kader van de Wet werk en 

arbeidsondersteuning jonggehandicapten(WAJONG), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering 

(WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de werkeloosheidsweg (WW) en De 

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ);  

- Leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 en praktijkscholen. 

De bijdrage aan Social Return van de Aanbieder met wie de Overeenkomst wordt gesloten, bestaat uit 

de verplichting minimaal 5 % van de feitelijke waarde van de te verkrijgen Individuele Opdrachtverstrek-

kingen te investeren in werk voor bovengenoemde doelgroepen.  

Overigens mag invulling voor een deel ook in werkzaamheden worden gevonden die buiten de Over-

eenkomst vallen. 

Als de Aanbieder niet voldoet aan deze voorwaarde kan een bedrag op zijn betaling worden ingehouden 

ter grootte van het deel van de leveringssom dat ten onrechte niet is ingezet. De deelnemers die de 

Overeenkomst tekenen kunnen ook met elkaar een plan van aanpak presenteren om arbeid biedende 

en bevorderende activiteiten voor bovenstaande doelgroepen te realiseren. 

De Gemeente hecht eraan expliciet te vermelden dat de Social Return-verplichting niet mag leiden tot 

verdringing (ontslag) van vaste medewerkers en tijdelijke medewerkers waar de Aanbieder de mogelijk-
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heid en wil heeft die te behouden. Als echter de mogelijkheid er helaas om bedrijfseconomische rede-

nen niet is omdat er dan bijv. een vast contract moet worden aangeboden, is vervanging door een Social 

Return-kandidaat een oplossing. Voor hem/haar biedt een betaalde tijdelijke baan per definitie perspec-

tief.  

Daarom vindt de inhouding niet plaats indien Aanbieder aannemelijk kan maken, dat hem geen verwijt 

treft voor het niet (volledig) realiseren van zijn verplichtingen in het kader van Social Return. Dit wordt 

beoordeeld door de Gemeente (het uitvoeringsteam Social Return). De bewijslast berust bij Aanbieder.  

Aanbieder verstrekt aan de Gemeente via het uitvoeringsteam Social Return een op schrift gestelde 

verklaring waarin Aanbieder verklaart dat hem geen verwijt treft voor het niet (volledig) nakomen van 

zijn verplichtingen en de reden waarom dit hem niet verweten kan worden.  

De uitvoering van deze Social Return-paragraaf zal in samenspraak met Aanbieders goed gemonitord 

worden en op de Ontwikkelagenda worden geplaatst. De haalbaarheid kan aan de orde komen maar 

ook onderwerpen / ideeën naar nog meer ‘inclusief ondernemen’ en het positief waarderen daarvan. De 

prestatieladder sociaal ondernemen (PSO) kan daar bijvoorbeeld een hulpmiddel bij zijn. 

 

Mogelijkheden tot invulling zijn: 

- Arbeidsplaatsen in bijvoorbeeld de huishoudelijke verzorging, facilitaire diensten voor minimaal de 

duur van de uitvoeringsperiode; 

- Leer-werktrajecten in het kader van de beroeps begeleidende leerweg (BBL) van minimaal 24 uur 

niveau 2 , niveau 3, niveau 4. Voorkeur bestaat voor BBL, maar trajecten in het kader van de beroep 

opleidende leerweg (BOL) zijn mogelijk voor de doelgroepen als BBL niet haalbaar is; 

- Werk laten uitvoeren door WSW werknemers; 

- Oriënterende en presterende stageplaatsen voor onder meer deelnemers van algemene voorzienin-

gen en projecten zoals  het project Zorg en Gemak diensten, basisvoorziening Asten-Someren, e.d.; 

- Initiëren van projecten gericht op sociale winst. 

De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de bovengenoemde taakstelling ligt bij de Aanbieder. 

Een goede matching, opleiding en plaatsing van kandidaten is echter een gedeeld belang van de Ge-

meente en Aanbieder. Daarom zal de Gemeente de Aanbieder ondersteunen om tot een goede invulling 

te komen.  

 

Plan van aanpak 
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De Aanbieder dient een plan van aanpak in (maximaal 3 A4 pagina’s), om aan te tonen op welke wijze 

Social Return binnen of buiten de Overeenkomst vorm wordt gegeven. Het plan van aanpak dient realis-

tisch en uitvoerbaar te zijn. 

In het plan van aanpak dienen in ieder geval de volgende onderwerpen te worden behandeld: 

- Type en aard van de werkzaamheden, die de mensen uit genoemde doelgroepen zullen uitvoeren;  

- Omvang van de werkzaamheden; noem hierin o.a. soort contract, het in te zetten aantal uren, het 

aantal fte; 

- De invulling van BBL plekken op welk niveau en aantal per jaar; 

- Organisatie van de functionele begeleiding;  

- Welke verwachtingen de Aanbieder heeft t.a.v. de ondersteuning van de Gemeente (Senzer) bij het 

selecteren en begeleiden van kandidaten;  

- De Invloed van het inzetten van mensen met een “afstand tot de arbeidsmarkt” op de eigen organi-

satie zodat verdringen van het huidige personeel voorkomen wordt. 

 

Contact 

Aanbieder neemt binnen veertien kalenderdagen na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst con-

tact op met een door Gemeente  aan te wijzen contactpersoon.  
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Bijlage 7 Calamiteitenprotocol   

 

Toezicht bij calamiteiten en geweldsincidenten 

Het toezicht in de Wmo en jeugdhulp heeft met name betrekking op:  

- toezicht op de kwaliteitseisen die worden gesteld aan voorzieningen, waaronder de deskundigheid 

van beroepskrachten; het betreft hier dus het toezicht op de Aanbieders en pgb-dienstverleners;  

- toezicht bij calamiteiten en geweldsincidenten door of tegen Cliënten en of medewerkers.  Een ca-

lamiteit is: “een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die tot een ernstig schadelijk gevolg of 

tot de dood heeft geleid.” De toezichthouder moet ervoor zorg dragen dat er onderzoek plaatsvindt 

naar de calamiteit. Doel hiervan is te leren hoe in de toekomst dergelijke calamiteiten voorkomen 

kunnen worden.  

 
Conform vastgelegd in de Jeugdwet en artikel 3.4 van de Wmo 2015 en zoals vastgelegd in deze Over-

eenkomst dient een Aanbieder aan de met Kwaliteitstoezicht belaste ambtenaar onverwijld melding te 

doen van:  

- iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden;  

- geweld bij de verstrekking van een voorziening. 

 
Daarnaast dient een Aanbieder of pgb-dienstverlener ook de Gemeente te informeren. 

Op het moment dat zich een calamiteit of geweldsincident voordoet, worden de volgende werkzaamhe-

den door de Gemeente gecoördineerd: 

- Het in werking zetten van het communicatie- en calamiteitenprotocol Wmo/Jeugd;  

- Het opdracht geven / dan wel zelf uitvoeren van nader onderzoek en opstellen van een rapportage 

van bevindingen en aanbevelingen. Bij jeugdhulp is het wettelijk de Inspectie die het nader onder-

zoek uitvoert. 

 
Onderzoek bij calamiteiten en geweldsincidenten Wmo en Jeugd 

Als een calamiteit of geweldsincident zich heeft voorgedaan, wordt er nader onderzoek ingesteld naar 

de achtergronden hiervan. Dit gebeurt door –of onder verantwoordelijkheid van- de toezichthouder. De 

toezichthouder zal in de regel van zijn bevindingen een verslag of rapport opmaken, waarin de feitelijke 

situatie wordt beschreven en hij zijn oordeel geeft over de situatie, inclusief eventuele aanbevelingen.  

Het is vervolgens aan het college (voor de Wmo) en de Inspectie (Jeugd) om passende maatregelen te 

nemen, bijvoorbeeld een (waarschuwings-)brief of gesprek met de Aanbieder, of zelfs een last onder 
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dwangsom. Het is ook denkbaar om tevens maatregelen te treffen in het kader van het contractbeheer, 

bijv. opzegging van de overeenkomst. 

 
Toezichthouder Jeugd 

De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie zijn 

verantwoordelijk voor het landelijk toezicht op de naleving van de Jeugdwet en het onderzoek naar de 

kwaliteit van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Bij het toezicht op basis van de 

Jeugdwet treden de inspecties gezamenlijk op. Toezicht binnen de Jeugdwet betekent dat de inspec-

tie(s) informatie verzamelen over de kwaliteit van de jeugdhulp, zich een oordeel vormen en zo nodig 

ingrijpen. Ook kijken de inspecties of het beleid voor de jeugdhulp in de praktijk goed werkt. 

 
Toezichthouder Wmo 

In de Overeenkomst voor de Wmo staat vermeld dat calamiteiten en geweldsincidenten onverwijld ge-

meld moeten worden bij de toezichthoudend ambtenaar. Het betreft alle geweldincidenten jegens een 

Cliënt of personeel, ook door derden veroorzaakt. Voor de Peelregio is dit toezicht belegd bij de GGD 

Zuidoost-Brabant. 

 
De GGD Zuidoost-Brabant heeft een meldingsprotocol opgesteld: “Protocol meldingen calamiteiten en 

geweld". Zie daarvoor de website: www.ggdbzo.nl (homepage/partners/zorgaanbieders). 

 
Calamiteiten en geweldincidenten kunt u 24x7/365 melden via het formulier op de genoemde website 

van GGD Zuidoost-Brabant. Heeft een Aanbieder vragen over wel of niet melden, of advies nodig? Bel 

tijdens kantooruren tel. 088-0031115 of stuur een e-mail naar calamiteitenmelden@ggdbzo.nl,. 

  
De GGD start na overleg met Gemeente een onderzoek zodra een calamiteit of een geweldsincident is 

gemeld. 

Om voor de Aanbieder duidelijk te maken dat hij aan zijn meldingsplicht heeft voldaan, stuurt de toe-

zichthouder calamiteiten en geweld een opdrachtbevestiging. De toezichthouder heeft de verantwoor-

delijkheid om alle Gemeenten die betrokken zijn te informeren en te zorgen voor onderlinge afstem-

ming wanneer dit noodzakelijk is.   

http://www.ggdbzo.nl/
http://www.ggdbzo.nl/partners/Zorgaanbieders/Paginas/Default.aspx
mailto:calamiteitenmelden@ggdbzo.nl
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Bijlage 8 Overzicht i-standaarden en  productcodelijst   

I-standaarden en producten uit bijlage 3 

 

Omschrijving producten Jeugd  Categorie Productcode 2018 Eenheid Frequentie Variant 2018  Maximaal Tarief  Opmerkingen 

1 Vaktherapie 45 45J01 stuks 
Totaal binnen gel-
digheidsduur be-
schikking 

outputgericht €                     77,40 
 

2 Jeugdhulp ambulant regulier (middel) 45 45J02 stuks per maand outputgericht €                   402,43 
 

3 Jeugdhulp ambulant regulier (zwaar) 45 45J03 stuks per maand outputgericht €                   523,29 
 

4 Jeugdhulp ambulant specialistisch (licht) 45 45J04 stuks per maand outputgericht €                   541,48 
 

5 Jeugdhulp ambulant specialistisch (middel) A 45 45J05 stuks per maand outputgericht €                   404,57 
 

5 Jeugdhulp ambulant specialistisch (middel) B 45 45J06 stuks per maand outputgericht €                   909,99 
 

5 Jeugdhulp ambulant specialistisch (middel) C 45 45J07 stuks per maand outputgericht €               2.066,51 
 

6 Jeugdhulp ambulant specialistisch (zwaar) A 45 45J08 stuks per maand outputgericht €                   531,12 
 

6 Jeugdhulp ambulant specialistisch (zwaar) B 45 45J09 stuks per maand outputgericht €                   851,74 
 

6 Jeugdhulp ambulant specialistisch (zwaar) C 45 45J10 stuks per maand outputgericht €               2.669,43 
 

7 
Diagnostiek en behandeling van ernstige 
enkelvoudige dyslexie 

45 45A17 stuks 
Totaal binnen gel-
digheidsduur be-
schikking 

outputgericht €               5.400,00 

Diagnose:               
€ 850,00 Geen 
apart product. 
Aanbieder decla-
reert indien geen 
behandeling op-
volgt het diagno-
setraject van € 850 
en stuurt 307 
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voortijdige beëin-
diging. 

8 
Jeugdhulp ambulant specialistisch groep 
(middel) 

45 45J12 
dagdeel 
(4 uur) 

per week inspanningsgericht €                     75,12 
 

9 
Jeugdhulp ambulant specialistisch groep 
(zwaar) 

45 45J13 
dagdeel 
(4 uur) 

per week inspanningsgericht €                   107,40 
 

10 Diagnostiek 45 45J14 uur 
Totaal binnen gel-
digheidsduur be-
schikking 

inspanningsgericht €                   117,00 
 

11 Controle psychofarmaca 45 45J15 stuks 
Totaal binnen gel-
digheidsduur be-
schikking 

outputgericht €                     65,00 
 

12 Ambulante spoedhulp Jeugd 0-18 46 46B01 stuks 
Totaal binnen gel-
digheidsduur be-
schikking 

outputgericht €               4.045,40 
 

13 Ambulante spoedhulp Jeugd 18-23 46 46J00 stuks 
Totaal binnen gel-
digheidsduur be-
schikking 

outputgericht €               4.045,40 
 

14 Zelfstandig leven Jeugd (middel) 50 50J04 stuks per maand outputgericht €                   147,74 
 

15 Zelfstandig leven Jeugd (middelzwaar) 50 50J05 stuks per maand outputgericht €                   288,26 
 

16 Zelfstandig leven Jeugd (zwaar) 50 50J06 stuks per maand outputgericht €                   572,26 
 

17 Zelfstandig leven Jeugd (extra zwaar) 50 50J07 stuks per maand outputgericht €               1.131,48 
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18 Zelfstandig leven Jeugd - individueel 50 50J08 uur 

per 
week/maand/totaal 
binnen geldigheids-
duur beschikking 

inspanningsgericht €                     61,66 
 

19 Gezinshuis 43 43A04 stuks per maand outputgericht €               4.227,92 
 

20 Jeugdhulp Verblijf (middel) 43 43A36 nog niet def etmaal 
 

inspanningsgericht in november 

productcode, vari-
ant en tarief, vast-
stelling in Novem-
ber 

21 Jeugdhulp Verblijf (middelzwaar) 43 43A37 nog niet def etmaal 
 

inspanningsgericht in november 

productcode, vari-
ant en tarief, vast-
stelling in Novem-
ber 

22 Jeugdhulp Verblijf (zwaar) 43 43A38 nog niet def etmaal 
 

inspanningsgericht in november 

productcode, vari-
ant en tarief, vast-
stelling in Novem-
ber 

23 Jeugdhulp Verblijf (extra zwaar) 43 43A39 nog niet def etmaal 
 

inspanningsgericht in november 

productcode, vari-
ant en tarief, vast-
stelling in Novem-
ber 

24 Logeren Jeugd 43 43A11 etmaal 

per 
week/maand/totaal 
binnen geldigheids-
duur beschikking 

inspanningsgericht €                   135,00 
 

25 
Begeleiding naar zelfstandig wonen (verblijf 
excl. behandeling) 

43 43B03 stuks per maand outputgericht €               2.294,63 
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26 Verblijf spoedhulp Jeugd 43 43J40 etmaal week inspanningsgericht €                   185,00 
 

27 Pleegzorg 43 43A09 etmaal week inspanningsgericht €                     41,29 
 

28 Pleegzorg crisis 46 46J05 etmaal week inspanningsgericht €                     41,29 
 

29 Vervoer Jeugd 42 42A03 etmaal 
per week en per 
maand 

inspanningsgericht €                     13,21 
 

29 Vervoer Jeugd Rolstoel 42 42A04 etmaal 
per week en per 
maand 

inspanningsgericht €                     16,76 
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Declaratie protocol 

 
I. Financieringsvarianten 

 
We hanteren binnen onze nieuwe PDC twee financieringsvarianten, namelijk: 
1. Outputfinanciering: maand- en trajecttarief 

 Per productcode is een vast maand- of trajecttarief afgesproken.  
Dit is vastgelegd in de contracten. 

 
2. Inspanningsgerichte financiering: uur-, dagdeel- en etmaaltarief 

 Per productcode is een uur-, dagdeel- of etmaaltarief afgesproken. 
Dit is vastgelegd in de contracten. 

 
 

II. Berichtenverkeer (zie ook bijlage “Protocol berichtenverkeer”) 

Via de gemeentelijke toegang of via de wettelijke verwijzers (medisch verwijzers ook wel artsenroute 
genoemd) worden indicaties voor noodzakelijk zorg gesteld. Als de noodzakelijke zorginzet is vastgesteld 
(indicatie) dan volgt de administratieve afwikkeling richting de aanbieders via het berichtenverkeer, 
aangezien hiermee een volledig beveiligde wijze van gegevensuitwisseling wordt geborgd. 
 
315-316 bericht (alleen voor Jeugd) 
Als een indicatie via de wettelijk verwijzer wordt gesteld dan komt vanuit de aanbieder middels een 315 
bericht een verzoek om toewijzing naar de gemeente. Vanuit de gemeente ontvangt de aanbieder ver-
volgens automatisch een 316 retourbericht. 

Hoofdregel: het 315 bericht moet door de aanbieder voorafgaand aan de zorginzet naar de gemeente 
verstuurd worden. Indien dit niet mogelijk is dan dient uiterlijk binnen 2 maanden na de start van de 
zorginzet het 315 bericht verzonden te worden aan de gemeente.  

 
De gemeente ontvangt het 315 bericht en zal dit administratief verwerken. Streven is om dit binnen 5 
tot 10 werkdagen te verwerken. De gemeente verstuurt vervolgens een 301 toewijzingsbericht. 
LET OP: Indien het 315 bericht na meer dan 2 maanden na start van de zorginzet verzonden wordt, dan 
zal de gemeente als startdatum in het 301 bericht de datum hanteren van “verzenddatum minus 2 
maanden”.  De zorginzet die is gepleegd voor de startdatum die vermeld staat in het 301 bericht kan 
NIET gedeclareerd worden. 
 
301-302 bericht 
De aanbieder ontvangt een 301 toewijzingsbericht van de gemeente. In dit bericht staan de NAW gege-
vens van de klant en de indicatiegegevens vermeld. In het 301 bericht is beperkte vrije tekst-ruimte be-
schikbaar waarin de gemeente specifieke informatie op kan nemen.  
 
De gemeente ontvangt van de aanbieder een 302 bericht retour. Gemeenten dienen deze 302 berichten 
te controleren op mogelijke foutmeldingen. Mogelijke technische fouten in het 301 bericht worden door 
de aanbieder onder de aandacht gebracht via het 302 bericht. Gemeenten moeten hier vervolgens ac-
tief op reageren.  Op basis van dit 301 toewijzingsbericht kan de aanbieder zorg in gaan zetten.  
 
305-306 bericht 
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Zodra de daadwerkelijke zorginzet start, stuurt de aanbieder binnen 5 werkdagen een 305 bericht (start 
zorginzet) naar de gemeente, met daarin de datum van de eerste zorginzet. Vanuit de gemeentelijk ad-
ministratie wordt automatisch een 306 retourbericht gegenereerd. 
 

LET OP: dit 305 bericht is van wezenlijk belang. Deze datum is leidend voor het declaratieproces.  
Zonder 305 bericht kan NIET gedeclareerd worden.  

 
303-304 bericht 
De declaratie verloopt via een 303D bericht.  
Bij een nieuwe klant vindt meestal eerst een intakegesprek plaats. Dit intakegesprek is GEEN onderdeel 
van de zorginzet en mag NIET gedeclareerd worden. 
Vervolgens kan de aanbieder gaan declareren. Voor de inspanningsgerichte financiering kan maandelijks 
een declaratie ingediend worden van de daadwerkelijk geleverde zorginzet. 
De declaratie mag niet hoger zijn dan de indicatie toelaat. De gemeente verwerkt de declaratieregels en 
stuurt een 304D bericht als de declaratieregel verwerkt is. Indien een declaratieregel wordt afgekeurd, 
ontvangt de aanbieder een bericht van uitval met een code waarom de declaratieregel is uitgevallen 
(code vanuit standaarden Vektis/iStandaarden) 
 
307-308 bericht 
Als de zorg voortijdig wordt stopgezet of tijdelijk wordt onderbroken, dan stuurt de aanbieder via een 
307 bericht een melding van (tijdelijke) stop zorg naar de gemeente. In dit bericht wordt door de aan-
bieder middels een code aangegeven wat de reden is van de stop zorg. Vanuit de gemeentelijk admi-
nistratie wordt automatisch een 306 retourbericht gegenereerd. 
Als sprake is van een tijdelijke stop van de zorg en deze wordt op enig moment weer hervat, dan geeft 
de aanbieder dit middels een 305 bericht door aan de gemeente (mits de oorspronkelijke einddatum 
van de indicatie nog niet is bereikt). 
 

III. Declareren (aanbieders) 
 

Aanbieders declareren éénmaal per maand: per cliënt, per gemeente, per productcode via 303D bericht 
1 totale bulkdeclaratie alle declaratieregels voor alle geleverde zorginzet conform de afgesproken decla-
ratiesystematiek, let op: voor jeugd en wmo apart declareren. In deze maandelijkse bulkdeclaratie wor-
den tevens de correctieregels van afgekeurde regels uit voorgaande factuur opgenomen. 

 
In het contract is vastgelegd dat het intakegesprek niet onder de daadwerkelijke zorginzet wordt gere-
kend en dus niet gedeclareerd mag worden. 
 
Declareren verloopt via het berichtenverkeer via 303D bericht. 
Bij declareren is het van belang dat de gegevens uit het 301 toewijzingsbericht als basis worden gehan-
teerd in de financiële administratie van de aanbieder.  
Daarbij is het hanteren van het beschikkingsnummer dat vermeld staat in het 301 toewijzingssbericht 
essentieel omdat dit beschikkingsnummer noodzakelijk is om de koppeling met het administratieve sys-
teem van de gemeenten te kunnen maken. 
 
Gemeenten verwerken het 303D bericht binnen 20 werkdagen. Aanbieders ontvangen een 304 retour-
bericht met de goedgekeurde en afgekeurde regels. 
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De afgekeurde regels moeten vervolgens bij de eerstvolgende declaratie gecorrigeerd worden aangebo-
den door de aanbieders. 
 
1. Outputfinanciering: maand- en trajecttarief 

 De aanbieder declareert en ontvangt een vast tarief per kalendermaand of traject, de zoge-
naamde “stuks-prijs”. Declaratie is altijd per kalendermaand achteraf.  

 De startdatum van de daadwerkelijke zorginzet (gemeld aan gemeente via 305 bericht) is lei-
dend voor de declaratie. Voorbeeld: indien de indicatiedatum op 15 maart ligt, maar de daad-
werkelijke zorginzet start pas op 10 april, dan is de maand mei de eerste maand die gedecla-
reerd mag worden. 

 De aanbieder declareert uitsluitend als er in de betreffende kalendermaand zorg is ingezet. Als 
er geen zorginzet is geweest in een kalendermaand, dan mag de aanbieder deze maand NIET 
declareren. 

 De aanbieder declareert maximaal 1 stuks per maand of  eenmalig 1 traject (na afloop van het 
traject) 

 Betaling gaat altijd per volledige “stuks-prijs”. Er vinden geen deelbetalingen plaats. 
 

o De kalendermaand waarin de startdatum van de daadwerkelijk zorginzet  ligt mag NIET gedecla-
reerd worden (305 bericht is hiervoor leidend zie onder II. Berichtenverkeer) 

o De kalendermaand waarin de einddatum van de zorginzet ligt mag wel gedeclareerd worden. 

 
Voorbeeld:  
Via een 301 bericht wordt een zorgtoewijzing gedaan voor een output-gefinancierd product met een 
stuksprijs van € 500 per maand.  
De ingangsdatum is 10 februari 2018 en de einddatum is 9 februari 2019. 
Via een 305 bericht wordt doorgegeven dat de daadwerkelijke zorginzet start per 15 maart 2018. 
De aanbieder mag als volgt declareren: 

 1e declaratie: 1 april t/m 30 april 2018: 1 stuks € 500 

 Vervolgens van mei 2018 t/m januari 2019 maandelijks: 1e t/m laatste dag: 1 stuks € 500 

 Laatste declaratie: 1 februari t/m 9 februari: 1 stuks € 500 
 

2. Inspanningsgerichte financiering: uur-, dagdeel1- en etmaaltarief 

 De aanbieder declareert uitsluitend de daadwerkelijk geleverde uren/dagdelen/etmalen tot 
maximaal de afgegeven indicatie. 

 De aanbieder declareert de zorginzet per kalendermaand waarin de zorg is ingezet 

 De aanbieder declareert niet meer dan het toegekende volume zoals genoemd in het 301 toe-
wijzingsbericht. 

 Afgesproken is om uren-indicaties af te gaan ronden op halve uren. Het berichtenverkeer kan 
geen decimalen verwerken. Het is dus niet mogelijk om halve uren te declareren. In de situatie 
dat een indicatie op halve uren wordt afgegeven, dan wordt de deze in het 301 toewijzingsbe-
richt in minuten aangeleverd.  
Bij de declaratie levert dit in de praktijk soms problemen op aangezien dan vaak gewerkt wordt 
met een minutentarief (uurtarief gedeeld door 60) wat in de praktijk tot afrondingsverschillen 

                                                           

1 Een dagdeel is 4 uur 
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en dus uitval kan leiden. Mogelijke oplossingen (in overleg met aanbieders zullen we nog nagaan 
of onderstaande oplossingen uitvoerbaar zijn): 

a. De aanbieder declareert “minuten-indicaties” afgerond op een half uur (30 minu-
ten) of één uur (60 minuten) en hanteert daarbij het uurtarief én geen minutenta-
rief. Het uurtarief is altijd deelbaar door 2. 

b. Hanteren van een minutentarief dat hoger is dan “het uurtarief gedeeld door 60” 
leidt tot veel uitval. Indien een aanbieder wil werken met een minutentarief dan 
moet dit minutentarief op hele centen naar beneden afgerond worden. 

 

Alle daadwerkelijk geleverde zorg mag maandelijks gedeclareerd worden tot maximaal het vo-
lume zoals genoemd in het 301 toewijzingsbericht. Overschrijding van het volume dat vermeld 
staat in het 301 toewijzingsbericht leidt tot harde afkeur. 

 
Voorbeeld:  
Via een 301 bericht wordt een zorgtoewijzing gedaan voor een inspanningsgericht gefinancierd product 
voor  xx uren per week á € 75,- 
De ingangsdatum is 10 februari 2018 en de einddatum is 9 februari 2019. 
Via een 305 bericht wordt doorgegeven dat de daadwerkelijke zorginzet start per 15 maart 2018. 
De aanbieder mag als volgt declareren: 

 1e declaratie: 15 maart t/m 31 maart 2018: geleverde uren á € 75,- 

 Vervolgens van april 2018 t/m januari 2019 maandelijks: 1e t/m laatste dag: geleverde uren á 
75,- 

 Laatste declaratie: 1 februari t/m 9 februari: geleverde uren á € 75,- 
 

IV. Verwerken van declaraties (gemeente) 
 

Gemeenten streven er naar om de 303D berichten binnen 20 werkdagen te verwerken en een 304 te 
versturen naar de aanbieder. Een 304 bericht kan goedgekeurde en afgekeurde regels bevatten. Indien 
sprake is van goedgekeurde regels dan worden deze binnen 30 werkdagen betaald (vanaf ontvangst 
303D bericht). 
Indien sprake is van afgekeurde regels dan zal de aanbieder deze bij de eerstvolgende declaratie vervol-
gens gecorrigeerd opnieuw aanbieden. 

 

Aandachtspunten bij de verwerking declaraties  

 305 bericht (bericht start daadwerkelijke zorg) is verplicht. Zonder 305 bericht worden declara-

ties niet verwerkt. 

 Startdatum daadwerkelijke zorginzet is leidend voor de declaratiesystematiek. Indien een decla-

ratieregel betrekking heeft op een periode voor deze startdatum dan wordt deze regel afge-

keurd. 

 Declaraties met een hoger volume en/of hoger tarief dan de indicatie worden in principe  afge-

keurd. Er vindt echter een handmatige controle plaats of de mate van de overschrijding redelijk 

s gelet op de indicatie die is verstrekt. 

 
 
 
Handmatige controle 



20171012 Overeenkomst Individuele Voorziening Ondersteuning Jeugd Gemeenschappelijke Regeling 
Peelgemeenten / Gemeente Helmond 

Pagina 118 van 119 

 

Bij de declaratieregels voor de bij inspanningsgericht gefinancierde producten is het belangrijk om deze 
te checken op de afgegeven indicatie. Bij deze producten worden de indicaties vaak afgegeven in uren 
of dagdelen per week. Vervolgens wordt deze indicatie door onze administratieve systemen vertaald in 
een financiële verplichting. Hoofdregel: de totale declaratie ten laste van deze indicatie mag de totale 
financiële verplichting niet overschrijden. 

Vervolgens start de declaratie door de aanbieders op basis van de geleverde zorg. 
Hoofdregel hierbij is wederom dat indien een indicatie is gesteld van een bepaalde omvang per week, 
de declaratie nooit een hogere omvang (volume) mag hebben dan deze indicatie.  
 
LET OP: Declaraties worden maandelijks ingediend.  
Door het administratieve systeem wordt een weekindicatie vermenigvuldigd met de factor 4,34 en het 
te hanteren tarief en op die manier vertaald in een maximaal maandbedrag. 
De praktijk sluit hier natuurlijk niet bij aan. Indien de zorgverlener 3 uur per week inzet en deze inzet 
wekelijks op maandag plaatsvindt, dan zijn er ook maanden bij waarin 5 maandagen vallen. In die be-
treffende maand wordt dan 15 uur gedeclareerd en in een andere maand 12 uur. 
 
LET OP: hetzelfde kan gelden voor indicaties op etmalen of dagdelen. Bij dagdelen is de afwijking meest-
al nog forser.  De indicatie worden namelijk gesteld in dagdelen per week, terwijl in de praktijk iemand 
meestal 1 of meerdere dagen naar dagbesteding gaat (factor 2). 
Voorbeeld iemand gaat 2 dagen per week naar dagbesteding (op maandag en dinsdag), oftewel 4 dag-
delen per week.  Systeem rekent dit om naar maximaal te declareren bedrag van  
17,32 x tarief (4 x 4,33). In de maanden waarin “5 weken” vallen zal de aanbieder 20 dagdelen facture-
ren. Ook deze factuur valt dan dus binnen de indicatieafspraak en dient handmatig goedgekeurd te 
worden omdat dit billijk is. 

 

Afspraak: 
De indicatie is leidend. 
Declaraties die uitvallen vanwege overschrijding van het maximale maandbedrag zoals berekend door 
het financiële systeem, worden beoordeeld op de mate van overschrijding. Indien deze overschrijding 
redelijk is gelet op de omvang van de indicatie per week, dan wordt de factuur handmatig betaald. Op 
jaarbasis wordt de totale financiële verplichting door het systeem gemonitord. Het totaal aan factuur-
bedragen per jaar overschrijdt de jaarverplichting niet. 

 

Tot slot: 

Indien de zorg later start dan de startdatum van de indicatie of er (tijdelijk) geen zorg wordt ingezet, dan 
blijft de einddatum van de indicatie leidend. Er is dan dus geen sprake van automatische verlenging van 
de indicatie met de termijn waarin geen zorg is ingezet. 
 
Voorbeeld: indicatie wordt afgegeven voor de duur van 1 jaar. 
301 bericht: start 1 februari 2018 - einde 31 januari 2019. 
Daadwerkelijke zorginzet start pas per 15 maart 2018 en/of zorg wordt tijdelijk opgeschort. 
Dan eindigt de indicatie tóch op 31 januari 2019. Indien noodzakelijk dan dient een nieuwe indicatie 
aangevraagd te worden om de zorginzet na die datum nog voort te kunnen zetten.  



20171012 Overeenkomst Individuele Voorziening Ondersteuning Jeugd Gemeenschappelijke Regeling 
Peelgemeenten / Gemeente Helmond 

Pagina 119 van 119 

 

 

 

Bijlage: Protocol berichtenverkeer 

1.  Gemeentelijke toegang (sociaal wijkteam)  of wettelijk verwijzer 

bepalen de noodzaak tot ondersteuning 

 

 

   

 

2. Formele zorgtoewijzing 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

3. Declaratie 

 

  

 

 

 

 

 

4. Voortijdige Beëindiging  

301 toewijzingsbericht 

305 aanvang bericht 

303 declaratiebericht 

Automatisch 302 

retourbericht 

304 retourbericht 

  307 beëindigingsbericht 

Automatisch 306 

retourbericht 

Automatisch 308 

retourbericht 

 

 

315 is alleen voor jeugd en 

uitsluitend voor wettelijk 

verwijzers 

Hoofdregel: 315 wordt door 

aanbieder verstuurd 

voorafgaand aan inzet zorg.  

Gemeente verwerkt 315 

binnen 5 tot 10 werkdagen en 

stuurt 301 (zie verdere 

proces) 

 Automatisch 316 

retourbericht 

Maandelijkse declaratie 

achteraf tenzij er sprake is van 

een traject. Bij traject 

eenmalige declaratie achteraf 

=feitelijke datum start zorg. 

305 wordt door aanbieder 

verzonden binnen 5 

werkdagen na start zorg. 

Direct na verzenden toekenning-

beschikking aan de klant 

Uitvalregels worden teruggekoppeld 

Correct ingediende declaraties worden betaald. 

304 bericht wordt binnen 20 werkdagen 

verzonden, betaling  binnen maximaal 30 

kalenderdagen 

 

Toelichting 

In 301 staan:       

klantgegevens, 

indicatiegegevens 

productcode en 

beschikkingsnummer 

Regiebericht: Middels 305 

moet de aanbieder aan de 

gemeente  de datum 

doorgeven waarop de zorg 

daadwerkelijk is gestart.  

LET OP: Zonder 305 kan niet 

gedeclareerd worden. 

305 mag niet gebruikt worden 

voor doorgeven van mutaties 

(volume, eenheid en 

frequentie ongewijzigd 

overnemen uit 301) 

 Aandachtspunt                        

In het declaratiebericht 303 

MOET het originele 

beschikkingsnummer 

opgenomen zijn, anders kan 

de declaratie niet verwerkt 

worden en wordt deze 

afgekeurd. 

Regiebericht: Indien de zorg 

voortijdig wordt beëindigd 

(eerder dan einddatum 

indicatie) dan moet aanbieder 

dit met de reden van 

beëindiging doorgeven via 

307.  

 

315 Verzoek Om 

Toewijzing 

toewijzingsbericht 

 

Leveren indicatie aan voor 

administratieve verwerking (intern) 


