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1 BJBrabant Algemeen De Peelregio kiest in deze deelovereenkomst voor een constructie die veel lijkt op de voortzetting van de constructie in 2014. Echter is deze tegenstrijdig aan 

wettelijke en juridische eisen en veroorzaakt deze een situatie waarin de ‘moederorgansiaties’ niet de verantwoordelijkheid kunnen dragen zoals omschreven in de 

overeenkomst en treden de gemeenten op als jeugdhulpaanbieder en zal de Peelregio aan alle verplichtingen van de jeugdwet moeten gaan voldoen.

Men benoemt dit echter niet zo en kiest voor een tussenweg die juridisch en wettelijk niet mogelijk is.

Bijzonder Jeugdwerk geeft de Peelregio dan ook het dringende advies te kiezen om óf zelf jeugdhulpaanbieder te worden óf inhoudelijke verantwoordelijkheid over te 

dragen aan een gekwalificeerde jeugdhulpaanbieder.

Onderstaand treft u een aantal opmerkingen aan die aangeven waarom de gekozen constructie juridisch niet uitvoerbaar is. 

Als u denkt dat wij ons met een bepaalde tekstpassage vergrijpen aan de 

werkgeversrol, dan is dat niet onze bedoeling geweest. Graag even concreet 

aangeven welke tekstpassage u bedoelt, en u kunt een concrete tekstsuggestie 

aanreiken hoe u wel uw rol als werkgever kunt nemen. 

2 Savant-Zorg DO J&G Pagina nummering ontbreekt. wordt aangepast

3 Actionkids DO J&G artikel 1 Behandeling ontbreekt --> lijkt me handig die toe te voegen aangezien dat wel een relatie heeft met begeleiding zoals die er wel in staat en dan trekken we overal 

begrippen gelijk.

begrip wordt in deze overeenkomst niet benoemd. 

4 BJBrabant DO J&G artikel 1 lid 5 In de deelovereenkomst wordt de jeugd- en gezinswerker als een ‘individuele voorziening’ aangeboden (art. 1 sub 5). Maar de jeugd- en gezinswerker valt volgens de 

jeugdwet al onder de definitie van jeugdhulpaanbieder. De Gemeente moet een voorziening van jeugdhulp aanbieden, maar dat kan nooit (een medewerker van) een 

jeugdhulpaanbieder zijn. Anders zouden op de individuele voorziening  tegelijkertijd, zowel de eisen van de jeugdhulp, als de eisen van de jeugdhulpvoorziening van 

toepassing zijn. Dus de jeugd en gezinswerkers kunnen in de overeenkomst nooit betiteld worden als een individuele voorziening. 

De hadden in de verordening niet de term jeugd en gezinswerker moeten hanteren 

maar de term jeugd en gezinswerk. Wij kunnen nu niet anders dan een toevoeging 

doen aan het begrip zijnde; lees: jeugd- en gezinswerk.

5 GGZ Oost 

Brabant

DO J&G Artikel 1 punt 5 Er wordt in de stukken verwezen naar de verordening jeugdhulp Peelgemeentes. Kunnen jullie aangeven waar we deze verordening kunnen terugvinden? webiste stukken van raden van elke gemeente. Na vaststelling wordt verordeing 

ook op www.peel6-1.nl geplaatst.

6 Savant-Zorg DO J&G Artikel 1 punt 8: Hier hoort de toevoeging: “de lokale aanbieders”. Kunnen wij niks aan veranderen, onze wetgever is verantwoordelijk voor deze 

definitie.

7 Savant-Zorg DO J&G Artikel 3 Toevoeging: In afwijking van het gestelde onder artikel vier, derde lid, van de Algemene inkoopvoorwaarden is het bij het inschakelen van derden door de 

Dienstverlener op basis van overeenkomst van opdracht, geen voorafgaande toestemming nodig van de Gemeente. 

Artikel 23, derde lid, van de Algemene inkoopvoorwaarden is niet van toepassing op de overeenkomst.

Toevoeging wordt niet opgenomen.

8 Savant-Zorg DO J&G Artikel 4 Een overeenkomst voor een jaar is heel erg kort! De formulering met een ontwikkelagenda en de mogelijkheid die wordt geboden tot tussentijdse bijstelling pleiten 

toch juist voor een langdurige overeenkomst?

De basisovereenkomst is voor langere tijd afgesloten. Dit geeft ons gelegenheid 

voldoende.

9 GGZ Oost 

Brabant

DO J&G Artikel 5.3 hier staat dat de dienstverlener zich verplicht tot volledige medewerking bij voornoemde overname. Gevraagd wordt of dit gewijzigd kan worden in ‘Opzeggende 

Dienstverlener verplicht zich tot redelijkerwijs te verlenen medewerking bij voornoemde mogelijke overname.’ Gezien het op dit moment nog onduidelijk is wat 

‘volledige medewerking’ kan inhouden, wordt deze medewerking door deze toevoeging begrensd door de redelijkheid. 

wordt aangepast naar redelijk.

10 GGZ Oost 

Brabant

DO J&G Artikel 5.4 Kunt u aangeven wie deze externe deskundige is die vaststelt of een fusie of overname negatieve gevolgen heeft voor de dienstverlening? 

Er vindt namelijk al concentratietoezicht plaats bij een overname of fusie als de op grond van de Mededingingswet geldende drempels worden overschreden (drempel 

wordt overschreden als de gezamenlijke omzet van de betrokken ondernemingen in het voorafgaande kalenderjaar meer bedraagt dan 113 450 000). De overname of 

fusie moet dan gemeld worden bij de ACM en mag niet worden uitgevoerd voordat een goedkeuring van de ACM is verkregen. Overtreding van dit verbod kan leiden 

tot hoge boetes voor partijen. Daarnaast bestaat voor  bepaalde concentraties tussen zorgaanbieders sinds 1 januari een meldingsplicht bij de Nederlandse 

Zorgautoriteit. Van deze meldingsplicht is sprake indien bij de concentratie één zorgaanbieder betrokken is, waarbij ten minste 50 personen actief zijn als 

zorgleverlener. Pas nadat de NZa de concentratie heeft goedgekeurd kan (indien de omzetdrempels worden overschreden) een melding worden gedaan bij de ACM.

Het lijkt onnodig om, als bij een overname of fusie al de ACM en/of NZa zijn betrokken, nog een andere externe deskundige onderzoek te laten doen naar eventuele 

gevolgen.  

Kunt u aangeven wie deze externe deskundige is die vaststelt of een fusie of overname negatieve gevolgen heeft voor de dienstverlening? 

Er vindt namelijk al concentratietoezicht plaats bij een overname of fusie als de op grond van de Mededingingswet geldende drempels worden overschreden (drempel 

wordt overschreden als de gezamenlijke omzet van de betrokken ondernemingen in het voorafgaande kalenderjaar meer bedraagt dan 113 450 000). De overname of 

fusie moet dan gemeld worden bij de ACM en mag niet worden uitgevoerd voordat een goedkeuring van de ACM is verkregen. Overtreding van dit verbod kan leiden 

tot hoge boetes voor partijen. Daarnaast bestaat voor  bepaalde concentraties tussen zorgaanbieders sinds 1 januari een meldingsplicht bij de Nederlandse 

Zorgautoriteit. Van deze meldingsplicht is sprake indien bij de concentratie één zorgaanbieder betrokken is, waarbij ten minste 50 personen actief zijn als 

zorgleverlener. Pas nadat de NZa de concentratie heeft goedgekeurd kan (indien de omzetdrempels worden overschreden) een melding worden gedaan bij de ACM.

Het lijkt onnodig om, als bij een overname of fusie al de ACM en/of NZa zijn betrokken, nog een andere externe deskundige onderzoek te laten doen naar eventuele 

gevolgen.

Na overleg met Tim Robbe wordt het antwoord; Dit wordt niet aangepast. 

Toelichting; Naast beoordeling van ACM (economische effecten) en Nza 

(zorginhoudelijk, nationaal) wil de Gemeente er ook wat van vinden.

11 LEV groep DO J&G Artikel 5.4 geeft aan dat als blijkt dat bij fusie/overname de gevolgen voor dienstverlening negatief zijn, (vast te stellen door extern deskundige) de overeenkomst stopt. Is dat 

toetsing vooraf bij voorgenomen besluit tot fusie/overname of is dat op grond van bevindingen achteraf op de geleverde prestatie? Kunt u dat in de beschrijving 

verduidelijken?

wij achten beiden toepasselijk en kiezen derhalve niet voor verduidelijking

12 GGZ Oost 

Brabant

DO J&G Artikel 5.5   hier staat dat de Gemeente steekproefsgewijs controleert of Dienstverleners de Individuele voorziening uitvoeren zoals afgesproken. 

Kunt u aangeven hoe deze controles eruit zien en heeft de Gemeente hier al een beleidskader voor?

Daarnaast moet in de voorlaatste zin van dit lid ‘artikel 5 lid 3’, volgens mij ‘artikel 5 lid 4’ zijn.

Nee, nog niet (ontwikkelagenda). Artikelverwijzing wordt aangepast.

13 ORO DO J&G Artikel 5.5   3
e
 zin van onder: Er staat ‘maar’ ipv ‘maakt’. wordt aangepast  

14 Savant-Zorg DO J&G Artikel 6 Toetreding punt 1: Toevoeging: gelijktijdig deelnemen aan de basisovereenkomst Begeleiding Jeugd 18 – wordt aangepast naar "Basisovereenkomst Inkoop Jeugd Peel 6.1"

15 GGZ Oost 

Brabant

DO J&G Artikel 6.2 hier staat dat de Gemeente de Dienstverlener in kennis stelt van het toetreden van een nieuwe Dienstverlener. Graag zien wij dat dit tijdig gebeurd, zodat de ‘oude’ 

dienstverleners waar nodig hun processen kunnen aanpassen op het toetreden van de nieuwe dienstverlener. Kunt u hier wat over zeggen?

Wi jvinden dat ook belangrijk,  wordt via bijlage 1 (dynamisch document) bijgewerkt 

(open en transparant).
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16 GGZ Oost 

Brabant

DO J&G Artikel 7.2 hier staat dat de Dienstverlener garandeert dat hij de individuele voorziening zal uitvoeren in overeenstemming met de ‘hoogste zorgvuldigheidsmaatstaven’. 

Dat streven we natuurlijk altijd na, maar dit is best een forse eis die wordt gesteld. Het is op grond van de Jeugdwet voldoende als een dienstverlener voldoet aan 

paragraaf 4.1 van de Jeugdwet. Kunt u aangeven waarom hier voor de strengere eis van de ‘hoogste zorgvuldigheidsmaatstaven’ wordt gekozen en niet wordt 

aangesloten bij het bepaalde in de Jeugdwet rond verantwoorde zorg?

hoogste wordt vervangen door gangbare

17 Savant-Zorg DO J&G Artikel 7.2 Wat is de meetbaarheid van het begrip van hoog niveau? Hoe is dit te meten? Beter is bijv. of gestelde doelen zijn bereikt en inwoner vaardigheden kan (blijven) 

toepassen.

Gemeente en dienstverlener hebben voldoende middelen om de kwaliteit van dienstverlening te meten en bij te sturen waar nodig

hoog niveau wordt vervangen door gangbare eisen

18 GGZ Oost 

Brabant

DO J&G Artikel 11 lid 3 Klopt het dat ‘conform artikel 5 lid 2’, ‘conform artikel 5 lid 1’ moet zijn? is correct

19 ORO DO J&G Artikel 11 lid 2: In de tekst van dit artikel is het volgende opgenomen: ‘als bijlagen bij de overeenkomst wijzigen, is het voldoende om de gewijzigde bijlage(n) te vervangen’. Wij 

begrijpen dat dit voor een aantal bijlagen gewenst is (bijvoorbeeld de ontwikkelagenda). Echter, er zijn ook een aantal bijlagen met een dusdanige inhoud dat een 

substantiële verandering ook gevolgen heeft voor de inhoud van de deelovereenkomst en/of voor ORO zelf. Een voorbeeld hiervan is bijlage 2 (individuele 

voorziening jeugd en gezinswerker) en bijlage 8 (social return). Mogelijk ook bijlage 3 en 4, echter de inhoud van deze bijlagen is nu nog onbekend. Wij willen dan ook 

voorstellen om deze bepaling aan te passen óf om bijlage 2 en 8 in de deelovereenkomst zelf te verwerken.

Na overleg met Tim Robbe wordt het antwoord; Nee, de hele overeenkomst is 

dynamisch. Alleen het juridische deel moet opnieuw worden ondertekend. Alle 

bijlagen kunnen worden aangepast conform de Basisovereenkomst. Dit is nu juist 

de kern van het aanbestedingsmodel. 

20 Savant-Zorg DO J&G Artikel 12 Punt 1 toevoeging: Jeugdigen met een indicatie Jeugdzorg en AWBZ indicaties (CIZ en BJZ) indicaties gericht op opvoedingsbegeleiding ok

21 ORO DO J&G cao In het kader van de werkgeversverantwoordelijkheid denken wij dat het verstandig is wanneer de Jeugd en Gezinswerkers aanhaken bij een organisatie die al met de 

CAO Jeugdzorg en alle bijbehorende bepalingen en richtlijnen werkt. Met name om de richtlijnen en bepalingen rondom de jeugdwet op een goede manier te borgen, 

maar ook om de mogelijkheid te bieden om klachten en incidenten op een eenduidige manier op te pakken.

zie antwoord vraag 1

22 Combinatie 

Jeugdzorg 

Bijlage 2 1.1 Ten aanzien van de medewerker J&G plus wordt wellicht de veronderstelling gewekt dat het hier puur de werkzaamheden van een gedragswetenschapper of een 

vergelijkbare functie betreft. Als dit het geval is, dan is dat een misverstand. De medewerker J&G plus is een ambulante hulpverlener waarbij in de tariefstelling 

rekening is gehouden met het gegeven dat in de praktijk een aantal uren worden ingezet door een gedragswetenschapper. Dit kan middels coaching of anderszins. 

tekstuele suggestie kunnen we verwerken in bijlage 2.3.

23 GGZ Oost 

Brabant

Bijlage 2.2 

(correctie)

Ten aanzien van bijlage 2.1 (mijn fout, dat moest bijlage 2.2 zijn), is de vraag gesteld of er ook aanvullende afspraken zijn rond de jeugd- en gezinswerker plus. In 

bijlage 2.2 worden namelijk een aantal aanvullende afspraken genoemd voor de jeugd- en gezinswerker basis in aanvulling op bijlage 2.1. Bijlage 2.3 die toeziet op de 

jeugd- en gezinswerker plus is daarentegen vrij summier. 

U mag wel concrete tekstsuggesties aanleveren voor bijlage 2.3. 

24 BJBrabant Bijlage 2 1.1 “De jeugd- en gezinswerker stelt tevens zijn backoffice expertise uit de moederorganisatie beschikbaar voor de ondersteuning in de uitvoering van activiteiten” 

Voorstel is om deze inzet te normeren omdat de inzet van gedragswetenschappers en overige personen uit de backoffice van invloed zijn op de integrale kostprijs per 

fte jeugd- en gezinswerker. 

Begrijpelijk dat u de vraag stelt. Het vraagstuk hoeveel advies-uren beschikbaar 

gesteld kunnen worden is aan de moederorganisatie zelf, resultaat dat wij willen 

zien is dat expertise in de vorm van consultatie en advies beschikbaar komt voor 

alle J&G-ers en O&O-ers en wij snappen heel goed dat daar voor u een beperking 

in zit. Wij gaan ons daarover niet in termen van uren of percentages uitspreken. U 

mag wel concrete tekstsuggesties aanleveren voor bijlage 2.3. Tevens ook een 

punt voor de groep aanbieders die onder de noemer "consortium" mede vorm gaan 

geven aan de aansturing.. 

25 GGZ Oost 

Brabant

Bijlage 2 1.1 Beschreven is dat jeugd- en gezinswerker plus zijn backoffice expertise uit de moederorganisatie ter beschikking stelt. 

Kunt u hier meer duidelijkheid over geven (bijlage 2.3 waar naar wordt verwezen geeft namelijk niet veel aanknopingspunten)? Wat wordt bedoeld met backoffice 

expertise en welke eisen worden hieraan gesteld? Zou deze expertise onbeperkt inzetbaar moeten zijn of zijn hier beperkingen aan verbonden?

zie antwoord vraag 24

26 BJBrabant Bijlage 2 1.1 Er staat een tegenstrijdigheid in de stukken over het onderscheid tussen Jeugd- en gezinswerker en Jeugd- en gezinswerker plus. Ons inziens is de omschrijving in 

bijlage 2.3 niet conform de afspraken tijdens de fysieke overlegtafel. Deze staat wel correct weergegeven in bijlage 2. punt 1.1.

Zien wij niet, 1.1 verwijst naar 2.3. 2.3 de plus is weliswaar niet uitvoerig besproken 

maar de richting is wel degelijk met u gedeeld. (zie power point)

27 GGZ Oost 

Brabant

Bijlage 2 1.1 (correctie) In bijlage 2 (p. 10 van de deelovereenkomst) staat in de 3e alinea dat er bij de jeugd- en gezinswerker plus sprake is van jeugdhulp conform de Wet. De 

aanbieder (moederorganisatie) is gehouden aan hetgeen gesteld is in paragraaf 4.1 van de Jeugdwet. 

Nu in paragraaf 4.1 van de Jeugdwet een bepaling over verantwoorde werktoedeling is opgenomen, is naar aanleiding hiervan de vraag gesteld of de gemeente in het 

kader van die verantwoorde werktoedeling een indicatie kan geven welke beroepen  een  jeugd en gezinswerker plus kunnen zijn? 

Op grond van de Jeugdwet ligt de verantwoordelijkheid voor verantwoorde werktoedeling bij de aanbieder, maar nu bijlage 2.3 nog niet geheel af is en de taken van 

de jeugd- en gezinswerker plus vrij summier zijn beschreven,  is het op basis van de beschikbare documenten lastig vast te stellen wanneer er sprake is van 

verantwoorde werktoedeling als er medewerkers worden ingezet. Ook bieden de Jeugdwet en Memorie van Toelichting hierin geen strakke kaders. Als de Gemeente 

hierover meer duidelijkheid kan scheppen, is dat fijn. 

zie antwoord vraag 24

28 Actionkids Bijlage 2 2.1 Is het niet handig eenduidige begrippen gebruiken? Nu staat er enerzijds gemeenten, anderzijds peelgemeenten) wordt aangepast

29 Savant-Zorg Bijlage 2 2.1: Is de Verordening Jeugdhulp van de gemeente al beschikbaar? Kunnen wij de kaders tot toegang zien? zie antwoord vraag 5

30 GGZ Oost 

Brabant

Bijlage 2 2.3 wie is deze aanstuurder van de Jeugd en Gezinswerkers? Valt de Jeugd en Gezinswerker plus ook onder deze aanstuurder? zie documenten aansturing

31 ORO Bijlage 2 3.1 Wij vinden het zeer belangrijk dat er in de toekomst niet dubbel wordt geregistreerd. Wij willen dan ook voorstellen om de verantwoordingsrapportages op te nemen in 

het te gebruiken registratiesysteem

Ontwikkelagenda.

32 Actionkids Bijlage 2 3.4 Ik denk dat er in de 2e regel een typfout zit. wordt aangepast
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33 BJBrabant Bijlage 2 4. De verwijzing bij artikel 4 klopt niet. Dit moet zijn 7.5.3. Besluit Jeugdwet. (nog steeds concept)

Registratie van culturele achtergrond, mag Bijzonder Jeugdwerk niet leveren. 

vraag wordt terugenomen.

34 LEV groep Bijlage 2 4.2 Hier wordt gesproken over directe en indirecte uren. Zijn er definites van deze begrippen uitgewerkt en opgenomen, of zien we deze per abuis over het hoofd? Vervalt.

35 GGZ Oost 

Brabant Bijlage 2

4.2 Hieronder staat de bruto-netto berekening van uren zoals gehanteerd wordt bij GGZ OB.

Hier komt uit, dat er redelijkerwijs verwacht kan worden, dat een fulltimer 1226 uren aan een traject kan besteden.

Vervalt.

36 Savant-Zorg Bijlage 2 4.2 en 4.3: (onderstaande t/m tarief J&G is al eerder doorgegeven)

• Verschil tarief J&G + en J&G:

In het overzicht is een verschil opgenomen van € 44,00 aan meerprijs per uur tussen de J&G+ (plus) en J&G.

Voor ons is niet helder wat we van de + variant mogen verwachten. 

We hebben dan ook de vraag of het wel een goede impuls is om vooraf dit al in de prijs door te rekenen, wanneer je nog niet weet hoeveel vragen er komen /gesteld 

gaan worden voor de + variant aan x instelling. 

Inzichtelijker zou kunnen zijn om van de + variant de deskundigheid en uur omvang apart inzichtelijk te maken en daarvoor een aparte uur prijs af te spreken.

Binnen de Begeleiding 18 + en 18- krijgen instellingen geen omvanggarantie; wat is dan de reden om dat hier wel te doen? 

Daarnaast creëer je in een team waar mensen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de inhoud een groot onderscheid wat zich uiteindelijk op de werkvloer kan gaan 

wreken. 

• Verhouding geraamde trajecten: 238 + t.o.v. 143 

Vooraf is moeilijk in te schatten of deze raming juist is. Wanneer we meer kantelingsgericht gaan begeleiden kan het zo zijn dat J&G + variant minder nodig is. En dat 

de 62% van de + variant naar beneden toe kan worden bijgesteld. Met de voorgestelde verhoudingen J&G en J&G +variant worden de totaalkosten duurder dan in 

werkelijkheid mogelijk nodig is.

Een optie is om de verhoudingsraming na een (half) jaar bij te stellen.

• Tarief J&G:

Ten aanzien van tariefvoorstel Jeugd en Gezinswerker  is uitgegaan van het voorgestelde tarief Jeugd Begeleiding extra/speciaal. Een uitgangspunt wat we kunnen 

onderschrijven.

In onze reactie op het tariefvoorstel Begeleiding Jeugd hebben we aangegeven dat t.o.v. ons huidig tarief hier een korting percentage zit van -24,5%. Het huidige 

tarief hiervoor is €84,75. 

We willen voorstellen om een passend tariefaanbod te doen dat minimaal gelijk is aan het huidig tarief van 2014.

dit is geen vraag maar een reactie op de tarievenopbouw.

37

GGZ Oost 

Brabant Bijlage 2

4.3 Kunnen we er vanuit gaan dat we voor 2015 een gerichte indicatie krijgen van hoeveel uur / trajecten per wijkteam (per medewerker) inzet wordt verwacht? 

Alleen dan is het bedrijfsmatig ook haalbaar om deze medewerkers ook beschikbaar te maken en te houden voor het wijkteam. 

Kunnen we ervanuit gaan, dat we regelmatig evalueren, gezamenlijk risico ’s dragen en bijsturen.

Nee, indicaties geven wij niet. Wel bespreken de voortgang 1 op 1 met de 

aanbieders en collectief.

38 GGZ Oost 

Brabant

Bijlage 2 4.4 Kunt u aangeven wie met het lokale veld wordt bedoeld? Zijn dit de jeugd- en gezinswerkers? Of worden hier nog andere personen/instanties mee bedoeld? Nu lijkt 

het alsof de jeugd- en gezinswerkers plus onbeperkt aan eenieder consultatie dienen te verlenen dan wel advies dienen te geven.

zie hiervoor

39 Actionkids Bijlage 2 4.5 Is het handig om toe te voegen dat het niet om dezelfde problematiek moet gaan (als een traject binnen 6 maanden vervolgd moet worden)? Ik kan me namelijk 

indenken dat er altijd gebeurtenissen kunnen zijn die voor totaal nieuwe problematiek in hetzelfde gezin kunnen zorgen. Ik weet niet of je dat als 1 traject moet zien 

dan...

Niet op voorhand escape bieden.

40 GGZ Oost 

Brabant

Bijlage 2 5. Hoe gaan we monitoren hoeveel consultatie over en weer (binnen het J&G team) geboden wordt, hoe evalueren we dit en hoe sturen we dit bij? Te dicht op de uitvoering.

41 GGZ Oost 

Brabant Bijlage 2

5. Managementinfo uit "Mextra"   is die beschikbaar voor de aanbieders?  Zo niet, dan leidt dit tot dubbele registratie. Hoe zorgen we ervoor dat we de juiste (door ons 

gewenste) managementinfo beschikbaar krijgen?

Inderdaad kritisch punt, en het staat op ontwikkelagenda

42 Savant-Zorg Bijlage 2 5.1 Kan dit artikel wel opgenomen worden? Kan de gemeente zich bemoeien met de bedrijfsvoering van de aanbieder? De Gemeente treedt niet in de bedrijfsvoering van aanbieder, maar wil wel de 

financiele gezondheid kunnne beoordelen. Deze mogelijkheid heeft zij overigens al 

op basis van artikel 5 van de Basisovereenkomst.

43 GGZ Oost 

Brabant

Bijlage 2 5.1 Hier staat dat de aanbieder op verzoek van Gemeente nader inzicht verschaft in de financiële vermogenspositie en bedrijfsvoering. Kunt u aangeven door middel van 

welke documenten dit inzicht verschaft dient te worden? Kunt u bevestigen dat de verstrekking van de (openbare) jaarrekening van de aanbieder hiertoe voldoende 

is?

Zo nee, kunt u aangeven wat de noodzaak is voor de gemeente om nader inzicht te verkrijgen in de financiële vermogenspositie en bedrijfsvoering van een 

aanbieder, anders dan door middel van een jaarrekening? 

Zie antwoord vraag 42. Als uit de jaarrekening e.e.a. voldoende blijkt is dat prima.

44 GGZ Oost 

Brabant

Bijlage 2 5.2 Hier staat dat de gemeente het recht heeft om een extern (accountants)onderzoek in te stellen als zij beschikt over een signaal dat Dienstverlener in een risicovolle 

situatie verkeert. Kunt u aangeven wat de noodzaak van dit recht is? Er zijn immers meerdere toezichthouders die toezicht houden op de kwaliteit van zorg (zoals de 

IGZ) of de financiële situatie van een zorgaanbieder. 

De Gemeente heeft als opdrachtgever een eigen verantwoordelijkheid. En een 

verantwoordelijkheid richting haar burgers. Dit is de reden dat zij een eigen reacties 

onderzoeksverantwoordelijkheid wil inbouwen om te controleren of aanbieder 

presteert conform overeenkomst.

45 GGZ Oost 

Brabant

Bijlage 2 5.3 Hier wordt verwezen naar paragraaf 4.7. Deze paragraaf komt echter niet terug in deze overeenkomst. Onduidelijk is waar naar wordt verwezen? Wordt hersteld; is 4.6.

46 Savant-Zorg Bijlage 2 6.1 Wat gebeurt er wanneer er minder indicaties worden toegedeeld dan uren zijn afgesproken met de gemeente. Wiens verantwoordelijkheid is dit? We spreken geen uren af. We gunnen op de P en geven geen garantie op de af te 

nemen Q. Het eerder benoemde "consortium" gaat dit verder uitwerken.
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47 Actionkids Bijlage 2 6.2 Er staat op naam van de inwoner. In de definitie is dat 1 persoon en niet een geheel gezin. Ik lees hier dus uit dat er meerdere mogelijk zijn per gezin. Ik dacht dat dat 

juist niet de bedoeling was, dus misschien de tekst even aanpassen hier?

Paragraaf 6.2 gaat allen over de facturatie. Een factuur van een traject wordt 

gekoppeld aan 1 persoon.Traject betreft een gezin en het kan dus niet zo zijn dat er 

binnen een gezin meerdere (facturen voor) jeugd en gezinswerk gaande zijn. Het 

kan wel dat er andere zorgaanspraken binnen het gezin zijn, en de jeugd en 

gezinswerker heeft daar planmatig de regie in. 

48 GGZ Oost 

Brabant

Bijlage 2 algemeen Hoe is het proces van verwijzing naar specialistische jeugdzorg geregeld? Ondanks dat er op diverse plaatsen iets over geschreven is zijn de meningen er bij ons 

over verdeeld.

Wordt uitgewerkt maar niet in deze overeenkomst.

49 Savant-Zorg Bijlage 2 Registratiesysteem

: 

Graag aandacht dat gegevensopslag en overdracht voldoet aan de daarvoor wettelijke informatiebeveiligings normen en wet voor privacy persoonsgegevens. Doen we.

50 BJBrabant Bijlage 2 traject Alle jeugd- en gezinswerkers werken met hetzelfde registratiesysteem van de Gemeente.

BJ Brabant is volgens de jeugdwet verplicht om zelf aan dossiervorming te doen. Registratie in  het gemeentelijke registratiesysteem betekent per definitie dat er 

gewerkt wordt met dubbele dossiervorming. Eigen dossiervorming is ook noodzakelijk omdat de jeugdzorgaanbieder achteraf een factuur moet sturen op basis van 

het aantal gerealiseerde trajecten. De input voor deze facturen moet uit het registratiesysteem komen. Als er geen sprake is van dubbele dossiervorming en 

registratie, moet de jeugdzorgaanbieder dus toegang hebben tot het gemeentelijk registratiesysteem. De indirecte tijd verdubbelt door deze dubbele registratie-eis. 

Daarnaast is de privacy van cliënten met allerlei waarborgen omkleed. Er is nog niet opgenomen hoe de gemeenten deze gaat regelen. 

Klopt, registratie heeft onze aandacht en staat op de ontwikkelagenda.

51 GGZ Oost 

Brabant

Bijlage 2 traject Traject:  tot hoe lang kan dit duren? Gaat dit over jaar heen? Welk effect heeft dit op de tarieven? Trajectduur heeft geen invloed op het trajecttarief. et eerder benoemde 

"consortium" gaat dit verder uitwerken.

52 GGZ Oost 

Brabant

Bijlage 2 Hoe gaan we om met de WGBO (wet op de geneeskundige behandeling)?. We houden ons aan de wet- en regelgeving.

53 GGZ Oost 

Brabant

Bijlage 2 Hoe zorgen we dat we geen (tucht-)rechterlijke risico's lopen en in hoeverre is dit juridisch uitgezocht?

Voorbeeld: stel je werkt als ggz-specialist in een wijkteam en krijgt een gezin toegewezen. Er wordt een ggz-specialist als J&G-er+ ingezet omdat psychiatrie vermoed 

wordt/aanwezig is. Een van de gezinsleden pleegt suïcide. Wie is dan de eindverantwoordelijke: de gemeente omdat zij de uren inkoopt op traject-basis of de 

moederorganisatie waar de medewerker in dienst blijft?

Is goed naar gekeken. De moederorganisatie is en blijft verantwoordelijk: burgerlijk 

wetboek en jeugdwet.

54 Savant-Zorg Bijlage 2.1 profiel Bij vereisten: In bezit van een auto is een pre? Is dit weggevallen?

Minimaal HBO diploma: Is dit per abuis blijven staan? Dit was na eerdere discussie veranderd in HBO werk en denkniveau? . Zie bijlage.

Auto is vervallen. Wordt inderdaad HBO werk en denkniveau.

55 Savant-Zorg Bijlage 2.1 Doel van het wetsvoorstel is het jeugdstelsel te vereenvoudigen, efficiënter en effectiever te maken. In de jeugdwet staat preventie, uitgaan van eigen 

verantwoordelijkheden, eerder de juiste hulp en 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur voorop. De Gespecialiseerde Thuisbegeleiding valt in de Jeugdwet onder preventie. 

Door meer te investeren in de J&G’er die niet in de plus variant valt zal de zwaardere / duurdere zorg zo beperkt mogelijk blijven.

In de beleidsnotitie “Aansturing Jeugd en gezinswerker 2015” staat bij de “Norm van de verantwoorde werktoedeling” het principe” Pas toe en leg uit”, “Dit houdt in dat 

werkgevers in principe het werk moeten toedelen aan in het kwaliteitsregister jeugd of in het BIG-register geregistreerde jeugdprofessionals (pas toe), tenzij zij kunnen 

verantwoorden dat toedeling van het werk aan niet geregistreerde jeugdprofessionals de kwaliteit niet nadelig beïnvloedt, of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit van 

de hulpverlening (leg uit)”. De mix met verschillende deskundigheden is gekozen om maximaal in te zetten op de beweging naar beneden (normaliseren, 

laagdrempeliger).Door de inzet van niveau 4 GTB’ers (MBO +) naast de inzet van HBO’ers kunnen gemeenten met minder kosten uitstekende (J&G) begeleiding op 

maat bieden.

Kunnen we ervan uitgaan dat de meegezonden Bijlage 2.1 een oudere, niet aangepaste versie is en er niet plotsklaps een andere keuze/visie is gemaakt?

De keuze en visie is nog steeds overeind. 

56 BJBrabant Bijlage 2.2 Bereikbaarheid/bes

chikbaarheid:

In principe wordt van de jeugd- en gezinswerkers een verregaande bereikbaarheid gevraagd. Dit lijkt reëel en billijk, maar Bijzonder Jeugdwerk is gehouden aan de 

cao Jeugdhulpverlening. Op grond van deze cao kunnen medewerkers voor de eisen van de bereikbaarheid zoals die nu omschreven zijn compensatie vragen in uren 

en tijd. Op basis van het beschreven voorstel kan dit consequenties hebben voor de kostprijs per fte. Hierop zal een toeslag voor ORT moeten worden uitbetaald. 

Alleen als medewerkers vrijwillig afzien van hun rechten zoals die in de cao Jeugdhulpverlening staan beschreven, kunnen onverwachte kosten met zekerheid worden 

vermeden. 

U wordt betaald voor een traject en de prijs is inclusief reis en verblijf en ORT. 

Aanvulling artikel 4.4.

57 Savant-Zorg Bijlage 2.2 Beschikbaarheid: Aanvulling op bereikbaarheid 2 de bullit: afspraak is dat de J&G op werkdagen tot 20.00 uur telefonisch bereikbaar zijn voor gezinnen waar een crisis is of dreigt. 

Eerder is dit bijgesteld in het leidinggevende overleg. Iedere dag bereikbaarheid zou een te groot beslag op de J&G er leggen en ook forse extra kosten voor de 

moederorganisatie met zich meebrengen omdat de cao hierin gevolgd moet worden. De J&G’er weet heel goed wanneer crisis is of dreigt en zal dan haar 

verantwoordelijkheid nemen. Blijkt dat dit niet voldoende is kan bijv. na een ½ jaar evaluatie gekeken worden hoe dit geregeld kan worden door bijv. een 

bereikbaarheidsrooster in het team te regelen.

Actuele afspraken waarnaar u verwijst, zullen worden verwerkt. Daarmee vervalt dit 

genoemde tijdstip.

58 Savant-Zorg Bijlage 2.2 Facilitering: De moederorganisatie faciliteert de medewerker met een scholingsbudget voor doorontwikkeling: Organisaties hebben hiervoor een maximum aan % voor hun 

begroting in opgenomen. E.e.a. moet hierbij in overeenstemming zijn. Omdat er staat: Hierover worden nog afspraken gemaakt; gaan we ervan uit dat, in 

overeenstemming met de begrotingsafspraak en actuele ondersteuningsbehoeften of wensen vanuit gemeenten en moederorganisatie, nog met elkaar overleg 

gevoerd kan worden.

Daar mag u vanuit gaan.

59 Savant-Zorg Bijlage 2.2 Samenwerking: Er vindt 1 x per jaar overleg plaats tussen J&G, de leidinggevende van de moederorganisatie en de aanstuurder. Graag 2 x per jaar organiseren om eventuele 

verbetertrajecten vorm te kunnen geven en te kunnen bijstellen/evalueren.

De supervisors van de moederorganisaties worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Peelregionale intervisie: Hierbij ga ik ervan uit dat dit alleen voor de 

supervisors van de J&G plus medewerkers geldt. Klopt dit?

We vervangen 1 x per jaar door minimaal 1 x per jaar. Nee geldt voor alle 

supervisors van J&G-ers.

60 BJBrabant Bijlage 2.2 Verantwoordelijkhe

den, klachten en 

incidenten:

In bijlage 2.2 staat dat bij klachten en incidenten het protocol van de moederstichting in werking treedt. De verantwoordelijkheid van de afhandeling van de 

klachten/incidenten  ligt bij de moederorganisatie. “Daarbij wordt altijd in afstemming met elkaar gehandeld”. 

Voorstel:

Wijs één klachtencommissie aan voor het volledige team van jeugd- en gezinswerkers (onafhankelijk, dus niet van de Gemeente) die de klachten betreffende het 

wijkteam kan afhandelen. De jeugdhulpaanbieders moeten zorgen voor een klachtenregeling en een klachtencommissie, maar mogen ook voor bepaalde klachten 

een andere commissie dan de eigen commissie aanwijzen. 

Ontwikkelagenda, maar houdt u wel aan de wet!
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61 Savant-Zorg Bijlage 2.2 Verantwoordelijkhe

den: 

De moederorganisatie blijft inhoudelijk verantwoordelijk voor de hulpverlening en eventuele supervisie: De inhoudelijke supervisie is vanuit de gemeente of de J&G 

Plus geregeld. Het is lastig om vanuit de moederorganisatie een inhoudelijke supervisie te regelen wanneer de werktoeleiding/instroom indicaties niet bij de 

moederorganisatie thuishoort.

We nemen er kennis van.

62 BJBrabant Bijlage 2.2 De plicht tot verantwoorde werktoedeling (bijlage 2.2) is volgens de jeugdwet toebedeeld aan de jeugdhulpaanbieder. Zoals beschreven in de bijlage, is de 

aanstuurder van de gemeenten verantwoordelijk voor de werktoedeling. Werktoedeling is niet alleen het toedelen van werkzaamheden aan geregistreerde 

professionals. Gezien het aanbod van het werk en de samenstelling van het team (diverse functionarissen), kan toedeling in het ene geval wel, maar in het andere 

geval niet verantwoord zijn (het pas toe of leg uit principe). De wettelijke taak voor werktoedeling kan door Bijzonder Jeugdwerk niet worden waargemaakt op basis 

van 1 overleg per jaar met niet of nauwelijks zicht op het team en het team functioneren. 

Als de gemeente de rol van werktoedeler op zich neemt, wordt de Gemeente jeugdhulpaanbieder en moet zij voldoen aan alle eisen van de jeugdwet. Daarnaast moet 

de werktoedeler een geregistreerde professional zijn. 

Advies:

Bijzonder Jeugdwerk graag veel nauwer betrekken bij de werktoedeling en invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van de zorg. Alleen op deze manier kan zij op 

een verantwoorde manier haar rol als werkgever en jeugdzorgaanbieder waarmaken. Ook zal Bijzonder Jeugdwerk de gelegenheid moeten hebben om regelmatig af 

te stemmen met de gemeenten en de jeugd en gezinswerkers over arbo-omstandigheden, werkdruk, veilige werkomstandigheden  e.d.

Zie agendapunt aansturing.

63 GGZ Oost 

Brabant

Bijlage 2.3 Tijdens de fysieke overlegtafel begrepen we, dat de J&G plus ook aan trajecten wordt gekoppeld, maar in bijlage 2.3 expertise en inzet geleverd door Jeugd en 

Gezinswerkers plus staat, dat ze vooral ondersteuning, consultatie en advies geven. Kunnen jullie bevestigen, dat ze dus niet aan trajecten gekoppeld worden en dus 

niet middels trajectprijzen gefinancierd worden?

Wij kunnen niets bevestigen. Het vraagstuk hoeveel advies-uren beschikbaar 

gesteld kunnen worden is aan de moederorganisatie zelf, resultaat dat wij willen 

zien is dat expertise in de vorm van consultatie en advies beschikbaar komt voor 

alle J&G-ers en O&O-ers en wij snappen heel goed dat daar voor u een beperking 

in zit. Wij gaan ons daarover niet in termen van uren of percentages uitspreken. U 

mag wel concrete tekstsuggesties aanleveren voor bijlage 2.3. Tevens ook een 

punt voor de ontwikkelagenda.

64 BJBrabant Bijlage 2.4 Het gemiddeld aantal casussen bij een volledig dienstverband wordt vastgesteld op 11 (bijlage 2, 4.2). 80% van de bruto klanturen moet besteed worden aan directe 

cliëntcontacten. Deze passage is niet veelzeggend als niet ook de definitie van directe cliënt contacturen wordt beschreven. 

Tip voor definitie: directe cliënt contacturen zijn alle uren die per fte worden ingezet (1280) behalve vergaderingen/bijeenkomst die niet gaan over individuele 

cliënt(systemen), registratie/dossiervorming en reizen. 

In de bijlage 2.2 staat dat de moederorganisatie de jeugd- en gezinswerker moet faciliteren voor deelname aan casuïstiekoverleg, teamvergaderingen, 

intervisiebijeenkomsten en het opleidingsprogramma van de Peelregionale samenwerking. Verplichte deelname aan diverse overlegsituaties kunnen op gespannen 

voet staan met de verplichting om minimaal 80% van bruto klanturen te besteden aan directe cliëntcontacten.

We begrijpen dat onze illustratie met uren direct en indirect bij u de vraag oproept. 

Echter, het vraagstuk hoeveel uren beschikbaar gesteld kunnen worden (direct, of 

indirect) is aan de moederorganisatie zelf. Resultaat dat wij willen zien is dat J&G-

ers resultaten leveren en het normale leven herstellen (bijlage 2, artikel 1.1). U mag 

wel concrete tekstsuggesties hiervoor aanleveren en dat geldt ook voor bijlage 2.1 

en 2.2. 

65 Savant-Zorg Bijlage 7 Hierin graag meenemen: situaties/indicaties bespreken die door de herinrichting Jeugdzorgsysteem tussen wal en schip kunnen vallen. Na evaluatie moet er ruimte 

zin om deelovereenkomst hierop te repareren.

Ja

66 GGZ Oost 

Brabant

Bijlage 7 In de eerste alinea wordt verwezen naar artikel 12. Volgens mij moet dit artikel 11 zijn van de deelovereenkomst? Klopt.

67 LEV groep Bijlage 8 Social Return Kunt u aangeven op welk moment van het proces plan social return klaar moet zijn? Een gesprek met Renier Roosjes wordt ingepland - ontwikkelagenda.

68 GGZ Oost 

Brabant

Bijlage 8 Social Return Wij zouden graag met jullie in overleg gaan rondom Social Return. Is daar een mogelijkheid toe? Ja. Een gesprek met Renier Roosjes wordt ingepland - ontwikkelagenda.

69 Savant-Zorg Bijlage 8 Social Return Deze komt veelal overeen met de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding. Het is prettig wanneer dezelfde termen aangehouden worden. Dit zou dan 

betekenen dat i.p.v. opdrachtnemer er gesproken wordt over dienstverlener.

In dit onderdeel voor J&G zou bij WMO wel “Jeugd” moeten worden toegevoegd. 

Aanvulling:

Gewenste effecten zijn: werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden op regulier werk.

Een gesprek met Renier Roosjes wordt ingepland - ontwikkelagenda.

70 BJBrabant Bijlage 8 Social Return Voor de inzet van jeugd- en gezinswerkers moet op basis van 5% voldaan worden aan verplichtingen voor social return. Dit betekent dat op basis van een kostprijs 

van € 91.729,- per fte voor een bedrag van € 4.568,- moet worden besteed aan social return.

Het personeel van de jeugdzorg bestaat voor het overgrote deel uit gecertificeerde medewerkers. Er is geen enkel zicht op het aantal werklozen dat zich voor deze 

regeling meldt en dat voldoet aan de certificeringseis en de benodigde competenties. De regeling voor social return mag niet tot gevolg hebben dat reguliere 

arbeidsplaatsen worden verdrongen. Met de aangekondigde bezuinigingen voor de jeugdzorg voor de komende jaren valt niet te verwachten dat er in ruime mate 

vacatures voorhanden komen, met gevolg dat toepassing van de regeling voor social return niet of nauwelijks mogelijk zal zijn en de regeling er in feite op neerkomt 

dat de kostprijs met ongeveer 5% verlaagd zal worden. 

Daarnaast werkt Bijzonder Jeugdwerk in vele gevallen met de doelgroep die onder deze regeling zou kunnen vallen en zeer kwetsbare jeugd. De voorwaarden om met 

deze jeugd te mogen werken zijn met strenge beroepseisen omgeven. Hiervoor kunnen geen mensen worden ingezet die niet aan deze eisen voldoen.

Bij de inschrijving zal Bijzonder Jeugdwerk een alternatief plan indienen hoe de eis van social return ingevuld kan worden.

U mag een creatief plan van aanpak indienen. Een gesprek met Renier Roosjes 

wordt ingepland - ontwikkelagenda. Ook wordt gekeken naar de andere Peel 

deelovereenkomsten WMO.

71 BJBrabant definitie Bijzonder Jeugdwerk is een jeugdhulpaanbieder en moet voldoen aan alle eisen van de jeugdwet. Bijzonder Jeugdwerk is tevens werkgever en moet vervolgens ook 

voldoen aan de eisen van het Burgerlijk Wetboek. 

Onder de gekozen constructie kan Bijzonder Jeugdwerk geen verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van de zorg (waaronder de werktoedeling) als de 

medewerkers door de gemeenten (aanstuurder) worden aangestuurd. De jeugd- en gezinswerkers zijn gebonden aan de protocollen, gedragscode en het 

privacyreglement van Bijzonder Jeugdwerk. In deze constructie kan Bijzonder Jeugdwerk nooit voldoen aan de eisen die bijvoorbeeld door de inspectie worden 

gesteld. 

Is in voorzien.

72 GGZ Oost 

Brabant algemeen

Het lijkt ons belangrijk om te zorgen hoe we de specialistische medewerkers zo efficiënt mogelijk inzetten Het eerder benoemde "consortium" gaat dit verder uitwerken.
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73 GGZ Oost 

Brabant algemeen

Via “Eindhoven” wordt er door de Peelgemeenten ook het product zorgconsultatie ingekocht. Is dit hetzelfde product als wat jullie nu consultatie noemen in de stukken 

van Peel 6.1?  Zo nee, wat is het verschil?

Kan mogelijk hetzelfde zijn. Moet blijken in de loop van 2015.

74 BJBrabant algemene 

inkoopvoorwaar

den:

Artikel 14.1 In de algemene voorwaarden staat (artikel 14.1) dat de contractant de Gemeente vrijwaart tegen aanspraken van derden inzake schade die geleden is ten gevolge 

van de uitvoering van de overeenkomst. 

De gemeenten neemt zelf een aansturende rol op zich en is daarom op grond van de wet aansprakelijk voor eventuele schade. De verzekeraar van Bijzonder 

Jeugdwerk heeft (evenals andere verzekeraars) een dergelijke bepaling op grond van vrijwaringsbepalingen uitgesloten. Omdat de gemeenten de aansturende rol op 

zich neemt is de gemeente aansprakelijk en zal in geval van schade de verzekering van de gemeenten moeten worden aangesproken.  

J&G-werker blijft in dienst van de moederorganisatie. Artikel blijft ongewijzigd.

75 GGZ Oost 

Brabant

Algemene 

Inkoopvoorwaar

den:

Artikel 14.1: Verzocht wordt ten aanzien van deze bepaling op te nemen in de deelovereenkomst dat er sprake moet zijn van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van 

de overeenkomst door de aanbieder. Het is niet redelijk dat een aanbieder de gemeente ook moet vrijwaren tegen aanspraken waarbij er geen sprake is van een 

toerekenbare tekortkoming van de aanbieder. 

Is acoorrd.

76 GGZ Oost 

Brabant

Algemene 

Inkoopvoorwaar

den:

Artikel 23.2: Kunt u aangeven waarom de Gemeente dit recht heeft en of dit wel nodig is in het kader van deze deelovereenkomst? Voorgesteld wordt dit artikel niet van 

toepassing te verklaren, omdat personeelszaken een aangelegenheid van de aanbieder wordt geacht en de aanbieder het beste zicht heeft op het functioneren van 

een medewerker. 

Artikel blijft gehandhaafd.

77 Savant-Zorg Algemene 

Inkoopvoorwaar

den:

Artikel 23.3: Voor de vervanging van Personeel van Contractant is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist: Dit is niet in overeenstemming met: bijlage 2.2 Beschikbaarheid 

punt 3: Bij langdurig verzuim of uitval van de medewerker treden aanstuurder en de moederorganisatie in overleg over vervanging door de moederorganisatie.

zie artikel 3 lid 3 van de deelovereenkomst J&G

78 GGZ Oost 

Brabant

Algemene 

Inkoopvoorwaar

den:

Artikel 23.3: Voorgesteld wordt om dit artikel niet van toepassing te verklaren. Dit zou namelijk betekenen dat de aanbieder bij elke vervanging van een medewerker toestemming 

moet hebben van de Gemeente. Dit wordt niet werkbaar geacht. Andere Gemeenten met eenzelfde bepaling in hun Algemene Voorwaarden, hebben dit artikel niet 

van toepassing verklaard.

Omdat het hier juist gaat om vast medewerkers en een "vast gezicht" wordt dit 

artikel niet aangepast.

79 GGZ Oost 

Brabant

Algemene 

Inkoopvoorwaar

den:

Artikel 23.4: De termijn van twee weken is zeer krap en zal niet altijd haalbaar zijn, zeker waar het gaat om functies waar op dit moment weinig aanbod in is. Kunt u aangeven of er 

wat meer ruimte is in deze termijn?

Wij vinden 2 weken redelijk, omdat J&G niet een functie is waar weinig aanbod in 

is. 

80 GGZ Oost 

Brabant

Algemene 

Inkoopvoorwaar

den:

Artikel 8: Kunt u aangeven in hoeverre deze bepaling van toepassing is op deze deelovereenkomst? Gezien hetgeen is opgenomen, lijkt dit namelijk niet het geval te zijn. Het 

zou immers betekenen dat de Gemeente om niet aanspraak kan maken op alle intellectuele eigendomsrechten die tot stand zijn gebracht in het kader van de 

overeenkomst, ongeacht of de Gemeente hieraan enige bijdrage heeft geleverd. Andere Gemeenten met eenzelfde bepaling in hun Algemene Voorwaarden, hebben 

in de deelovereenkomst hierover afwijkende afspraken opgenomen. 

Artikel wordt niet van toepassing verklaard (toevoeging DO J&G artikel 3) 

81 Savant-Zorg Algemene 

Inkoopvoorwaar

den:

Is de basisovereenkomst en de deelovereenkomst voor het leveren van individuele voorziening Jeugdhulp niet voldoende i.p.v. deze bijgevoegde inkoopvoorwaarden 

voor levering en diensten?

neen, de algemene inkoopvoorwaarden blijven van toepassing. Alleen op 

onderdelen kunnen andere afspraken worden gemaakt, deze zijn dan in de 

deelovereenkomst verwerkt.

82 Amarant
Algemeen

Klopt het dat er twee deelovereenkomsten zijn waarin een opsplitsing is gemaakt van individuele voorzieningen Jeugdhulp? Indien ja, wat is de reden hiervan? Zijn de 

overeenkomsten bedoeld voor zowel  bestaande als nieuwe cliënten?

Er is een deelovereenkomst J&G en er volgt een deelovereenkomst SO 

(specialistische ondersteuning)

83 Amarant
Deelovereenko

mst

1 lid 5 De term Intramurale behandeling is verwarrend. Het lijkt alsof hier bedoelt wordt klinisch verblijf, wat volgens onze informatie regionaal ingekocht wordt. Waarschijnlijk 

wordt bedoeld extramurale behandeling (onder andere H325, H328 en H334). Wordt met D bedoeld de H891 Dagactiviteit JLVG?

Intramurale behandeling als zodanig is geen object van deze deelovereenkomst.

84 Amarant Deelovereenko

mst

5 lid 2 “de overeenkomst wordt voortgezet door de overige partijen, ….. Gaat dit gepaard met bijbehorend budget? ….. waarna de overeenkomst voor alle partijen eindigt.  

Waarom voor alle partijen als 1 partij zich terugtrekt?

is toegelicht

85 Amarant Deelovereenko

mst

5 lid 5 In dit artikel wordt aangegeven dat steekproefsgewijs gecontroleerd wordt of Dienstverleners de individuele voorziening uitvoert conform de individuele 

opdrachtverstrekking. Welke criteria gelden hierbij (verzoek om deze te formuleren)?

ontwikkelagenda

86 Amarant Deelovereenko

mst

6 lid 2 Als gemeente besluit tot toelating van een nieuwe dienstverlener, wat betekent dit voor de budgetten en cliënten van bestaande dienstverleners? is toegelicht

87 Amarant Deelovereenko

mst

7 lid 2 Voorstel is om het woordje hoogste te wijzigen in gebruikelijke.

88 Amarant Deelovereenko

mst

8 Zie opmerkingen bij bijlage 2 wordt aangepast naar gangbaar

89 Amarant Deelovereenko

mst

12 lid 1 Verzoek om toe te voegen: jongeren met een indicatie Jeugd (L)VB. wordt aangepast conform vraag 20

90 Amarant Deelovereenko

mst

12 lid 2 Hierin wordt aangegeven dat partijen een ontwikkelagenda overeenkomen. Per wanneer wordt deze ontwikkelagenda overeengekomen en welke eisen worden 

hieraan gesteld? In dit artikel wordt gesproken over bijlage X dit moet ons inziens bijlage 7 zijn.

bijlage 7 is correct, en wordt vanaf ondertekening, of eerder tijdens de fysieke tafels 

in behandeling genomen.

91 Amarant Deelovereenko

mst

12 lid 3 Hier wordt gesproken over bijlage X voor het vastleggen van risicovolle situaties etc. Wat is het juiste nummer van deze bijlage? Bijlage 3, wordt aangepast

92 Amarant

Bijlage 2

1.1 Verzoek om “De Jeugd en Gezinswerker is een generalist”, aan te vullen met: “met specialistische kennis“. De focus ligt op ondersteuning in eindige trajecten. Graag 

aandacht voor de gezinnen waarin de ouders/ en of kind een verstandelijke beperking hebben en vaak langdurig gebruik moeten maken van gezinsondersteuning. Dit 

maakt dat kinderen langer thuis kunnen wonen en zware (en dure) vormen van verblijfszorg worden voorkomen of uitgesteld. Het onderscheid tussen Jeugd en 

Gezinswerker basis en Jeugd en Gezinswerker plus is niet duidelijk. Welke bestaande NZA-codes vallen onder basis en welke onder plus?

is toegelicht

93 Amarant Bijlage 2 2.3 Verzoek is om nadere criteria vast te stellen op basis waarvan een traject wordt beëindigd. wordt uitgewerkt door "Consortium"

94 Amarant
Bijlage 2

3.3 De DBC’s worden volgens onze informatie regionaal ingekocht en zijn geen onderdeel van deze overeenkomst. Waarom worden deze dan in de lijst van wet- en 

regelgeving bij het laatste punt opgenomen?

Wet- en regelgeving is altijd van toepassing.

U geeft aan te gaan werken met trajectfinanciering. Hier wordt uitgegaan van een gemiddelde trajectduur en bruto tijd. U komt hierbij uit op gemiddelde trajectprijzen 

voor J&G basis en plus. Hierbij willen wij graag een aantal vragen/opmerkingen plaatsen:

onderwerp is niet nader besproken

95 Bijlage 2

4.1 t/m 4.6
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volgorde 

behandeling

organisatie document artikel opmerking reactie

1. Hoe is de gemiddelde trajectprijs tot stand gekomen? We gaan uit van de provinciale fte prijs minus 14% korting, en dat komt neer op 

91.732. Als we dat delen door het gemiddeld aantal trajecten dat een fte op 

jaarbasis af kan handelen (raming op basis van huidige inzichten is 11) komen we 

op de genoemde trajectprijs.

2. Welke zorg valt onder de trajectprijs (begeleiding, behandeling, dagbesteding, vervoer)? Jeugd en gezinswerk in zijn volle breedte. De genoemde zorgvorment tussen 

haakjes zijn apart opgenomen in andere deelovereenkomst. 

3. Welke kaders en criteria gelden er voor de verschillende trajectprijzen? zie deelovereenkomst 

4. Hoe is de koppeling met de huidige NZA-codes? voor jeugd en gezinswerk is die er niet!

5. In eerdere documentatie zijn tarieven gepubliceerd voor begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging, waar zijn deze tarieven terug te vinden (deze 

tarieven laten overigens een forse korting zien 40%)?

tarieven worden medio oktober bekend.

In alle overige jeugdzorgregio’s worden de huidige NZA-codes gehandhaafd met een korting op het maximum NZA-tarief. Bijvoorbeeld de regio West-Brabant-West 

was voornemens om te gaan werken met profielen (met trajectprijzen), maar is hier alsnog vanaf gestapt. Het is zeer lastig om een transitie te maken op dit moment 

van de huidige NZA-codes naar trajectfinanciering. Het lastige is dat wij zowel dagbesteding, behandeling en begeleiding bieden. Dit is een combinatie van uren en 

dagdelen. Het is voor ons op dit moment niet mogelijk om het financiële effect van invoering van trajectfinanciering te bepalen, omdat niet duidelijk is welke NZA-

codes dit betreft en wat de kaders zijn om in aanmerking te komen voor traject basis of plus. Verzoek is om de invoering van trajectprijzen op de ontwikkelagenda te 

plaatsen en vooralsnog uit te gaan van de huidige NZA-codes.

Amarant

De producten die wij bieden betreffen:

H300 Begeleiding (uur) à momenteel echter ondergebracht in de andere deelovereenkomst?

H325 Behandeling JLVG (uur)

H328 Behandeling AVG (uur)

H334 Behandeling IOG (uur)

H891 Dagactiviteit JLVG (uur) à zie vraag 2

H896 Vervoer à lokaal volgens regio Zuidoost

Jeugdhulp thuis à provinciaal gefinancierde Jeugdhulp thuis is ondergebracht in de andere deelovereenkomst?

96 Amarant

Bijlage 2

4.5 Meerdere kinderen uit 1 gezin vallen onder 1 traject. Graag afspraken maken indien kinderen meerdere ‘specialisaties’ behoeven. Kan dan zijn dat er meerdere J&G-

ers betrokken zijn bij 1 gezin (maar slechts 1 is regisseur). Hoe verloopt dan de vergoeding in het traject (onderaannemerschap of verrekening van uren, …)  laatste 

zin, …zal in samenspraak met de gemeente bezien worden of er sprake is van herleving of dat een nieuw traject gestart kan worden” Dit vraagt om wat specifiekere 

criteria op basis waarvan dit wordt besloten.

is uitwerking en daar gaan wij nu geen uitspraken over doen, anders dan in 

overeenkomst

97 Amarant Bijlage 2 5.3 Hier wordt verwezen naar paragraaf 4.7. Dit moet volgens ons zijn 4.6 verwerkt

98 Amarant
Bijlage 2

5.4 Hier wordt gevraagd om informatie aan te leveren aan het CBS. Dit is een nieuwe eis voor instellingen. Vindt beveiligde communicatie plaats? wordt nader uitgewerkt door het CBS. Wij weten op dit moment ook niet veel meer.

99 Amarant
Bijlage 2

6.1 1. Door bevoorschotting plaats te laten vinden per kwartaal, lopen wij als instelling een financieel risico van een kwartaal. Wij zullen de zorg moeten voorfinancieren 

waarvoor vreemd vermogen aangetrokken dient te worden. Wij stellen bevoorschotting per maand voor.

deelovereenkomst wordt niet aangepast

100 Amarant Bijlage 2 6.1 2. Hoe wordt het aantal trajecten geraamd (dit aangezien een koppeling tussen de huidige NZA-codes en de kaders ontbreken)? is toegelicht

101 Amarant Bijlage 2 6.1 3. Is er sprake van een budgetplafond? neen

102 Amarant Bijlage 2 6.1 4. Zo ja hoe wordt omgegaan met productie boven het plafond? er is geen plafond

103 Amarant Bijlage 2 6.2 Wat is de frequentie van factureren? steeds waneer traject is afgehandeld

104 Amarant Bijlage 2.1 Bij Vereisten toevoegen bij werkervaring (L)VB zorg wordt naar gekeken

105 Amarant
Bijlage 2.1

Hier wordt aanvullende eisen gesteld over werktijden en bereikbaarheid (avonden en weekenden). In hoeverre is dit ook meegenomen in het tarief? De trajectprijs is een integrale kostprijs, dus inclusief werktijden en bereikbaarheid 

in avonden en weekenden.

106 Amarant Bijlage 2.2 Wie is de aanstuurder? is toegelicht

107 Amarant Bijlage 2.2 Bij klachten (4
e
 bolletje) toevoegen Bij incidenten die betrekking hebben op de uitvoering door de J&G werker

108 Amarant

Bijlage 2.2

Wat zijn de vereisten om aan te sluiten op het systeem Zorg voor Jeugd. Ontvangen wij graag als Amarant Groep meer informatie over Jeugd en gezinswerk betekent ook ketencoordinatie volgens zorg voor jeugd. Dit 

hangt impliciet samen met de regisseursfunctie. De regels zorg voor jeugd worden 

daar op aangepast (regionaal). Wij verwijzen naar www.zorgvoorjeugd.nu

109 Amarant
Bijlage 2.2

Samenwerking en voortgangsbewaking  2e bolletje. Lijkt mij vrij weinig om in een belangrijk overgangsjaar als 2015 maar 1 x per jaar overleg tussen J&G 

medewerkers, leidinggevende en de aanstuurder te hebben. 

woord minimaal wordt toegvoegd

In de huidige tijd van bezuinigingen vraagt de social return-verplichting veel van aanbieders en is dit een moeilijke opgave. Social return kan op verschillende 

manieren worden ingevuld. Ons voorstel is dat gemeenten per aanbieder in gesprek gaan om te kijken wat voor die aanbieder de beste oplossing is en wanneer social 

return het beste ingevuld kan worden. Dit zou aansluiten bij beleid wat ook in de regio Noordoost-Brabant (jeugd) wordt voorgesteld. Zonodig kan bekeken worden of 

een en ander kan worden gewijzigd in een inspanningsverplichting.

zie antwoord 67 t/m 70

Wij hebben een aantal vragen over social return.

Amarant "• Kan alleen worden voldaan aan de eisen van Social Return door het aanbieden van reguliere banen van minimaal een half jaar voor bijstandsgerechtigden? Of zijn 

andere vormen mogelijk die (meer) aansluiten bij mogelijkheden binnen de organisatie?"

"• De gemeenten spannen zich in voor het aanleveren van kandidaten die voldoen aan het functieprofiel. Kan de aanbieder ook zelf kandidaten werven voor 

dergelijke banen? "

"• Hoe wordt de Social Return eis gemeten? Dient de organisatie elke maand van de looptijd (na de aanloopperiode van 12 maanden) aan de 5 % eis te voldoen? Is 

het voldoende om bijvoorbeeld per kalenderjaar aan de 5 % eis te voldoen? Dit in verband met mogelijke wisselingen, mislukte plaatsingen en andere onvoorziene 

omstandigheden."

Bijlage social 

return
110

95 Bijlage 2

4.1 t/m 4.6
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