
 

BIJLAGE 6: Geschiktheidseisen 
 
 
Nummering   Vraag 
Negometrix 
 
1.3.1 Inschrijver levert niet vrij toegankelijke jeugdhulp. 
 
1.3.2 Inschrijver dient bewijs in te dienen waaruit blijkt dat inschrijver zich inzet 

voor kwaliteitsborging van jeugdhulp aan cliënten en de daarbij 
behorende administratieve processen. Dit kan zijn:a) Een eigen 
kwaliteitshandboek, toetsingskader, beschrijving van werkprocessen, 
beschrijving van gevolgde opleidingen van betrokken personeel of 
ervaring van betrokken personeel volstaat. Opdrachtgever kan om 
additionele bewijslast vragen waarmee het voorgaande aangetoond kan 
worden.b) of een geldig ISO 9001:2008-certificaat met daarbij een bewijs 
van implementatie van additionele normen die gelden voor zijn branche, 
in ieder geval betrekking hebbende op zorg, maatschappelijke en/of 
'direct verband houdende dienstverlening'.c) of een voor zijn branche 
geldend kwaliteitsborgingscertificaat, in ieder geval betrekking hebbend 
op jeugdhulp.Inschrijver dient het bewijsmateriaal bij deze vraag te 
uploaden.Let op! De gecertificeerde instellingen die jeugdbescherming en 
jeugdreclassering leveren voor het domein 'Veiligheid' hoeven hier niets 
te uploaden. De opmerking van Negometrix over het niet indienen van 
een bijlage kan genegeerd worden.  

 
1.3.3 Inschrijver dient aantoonbaar aan systematische kwaliteitsbewaking te 

doen volgens de landelijke vastgestelde normen en dient dit in stand te 
houden. Inschrijver dient deze systematische kwaliteitsbewaking te 
beschrijven en de beschrijving bij deze vraag te uploaden. 

 
1.3.4 De basis waarop Holland Rijnland invulling wil geven aan  het verlenen 

van jeugdhulp is het leggen van horizontale en verticale verbindingen 
(ketenwerking). Gecontracteerde aanbieders dienen zoveel mogelijk op 
een integrale manier middels samenwerking de cliënt te 
helpen. Samenwerking en partnerschap zijn hierbij 
onontbeerlijk. Inschrijver dient ervaring te hebben met het samenwerken 
met andere zorgaanbieders voor jeugdhulp in de keten, danwel hiertoe 
bereid te zijn.  

 
1.3.5 Inschrijver houdt bij de uitvoering van de dienstverlening ten behoeve van 

de jeugdhulp rekening met de religieuze- en of culturele achtergond van 
ouders en kind, tenzij er redenen zijn om hiervan af te wijken bijvoorbeeld 
in het kader van veiligheid. 

 
1.3.6 Inschrijver verplicht zich tot samenwerking in de keten om de cliënt zo 

integraal mogelijk te helpen. 
 
1.3.7 Het in te zetten personeel, welke beroepsmatig in contact kan komen met 

de jeugdigen of ouders aan wie jeugdhulp wordt geboden, beschikt over 
een Verklaring Omtrent Gedrag bij indiensttreding. Inschrijver monitort de 
personeelsleden op hun doen en laten, gerelateerd aan de geldende 
eisen voor de Verklaring Omtrent Gedrag. Inschrijver dient de Verklaring 
Omtrent Gedrag op aanvraag van opdrachtgever te kunnen overleggen. 

 



 

1.3.8 Het in te zetten HBO- en WO-opgeleid personeel van inschrijver, welke 
beroepsmatig in contact kan komen met jeugdigen of ouders aan wie 
jeugdhulp is geboden, is geregistreerd als (jeugd)professional of heeft 
een aantoonbare vraag ingediend om als (jeugd)professional 
geregistreerd te worden.Met 'geregistreerd' bedoelt opdrachtgever de 
registratie bij: de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)of  bij de 
Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar 
specialismen ( NVGzP) of bij  Nederlandse Vereniging voor pedagogen 
en onderwijskundigen (NVO). Zij werken vanuit  de beroepscodes en de 
beschreven kwaliteitseisen. Zij maken gebruik van voldoende 
(na)scholing en intervisie (dit is tevens een voorwaarde om de registratie 
te behouden). 

 
1.3.9 MBO-personeel werkt altijd onder verantwoordelijkheid van een HBO of 

WO geschoolde en geregistreerde medewerker. 
 
1.3.10 Inschrijver voldoet gedurende de looptijd van de ontwikkel- en 

resultaatovereenkomst aan de geldende wet- en regelgevingen alle door 
de wetgever van toepassing verklaarde regelgeving en beleidsregels. 

 
1.3.11  Inschrijver informeert de jeugdige en/of ouders voorafgaande aan de 

jeugdhulp over algemene zaken, klachtenregeling en 
vertrouwenspersoon zoals omschreven in paragraaf 4.3 van het (concept) 
uitvoeringsbesluit Jeugdwet, de inhoud van de jeugdhulp en de eventuele 
kosten voor de jeugdige en/of diens ouders/verzorgers. 

 
1.3.12  Inschrijver participeert actief in de Verwijsindex. 
 
1.3.13  Inschrijver geeft de onafhankelijke vertrouwensperso(o)n(en) vrij en 

onverwijld toegang tot zijn cliënten, gebouwen, terreinen en ruimte waar 
jeugdigen kunnen verblijven. 

 
1.3.14  Inschrijver draagt zorg voor clïënt- en/of ouderparticipatie.Wanneer 

inschrijver voldoet aan deze eis tbv cliënt- en/of ouderparticcipatie dient 
inschrijver als antwoord 'ja' in te vullen.   In bepaalde gevallen mag 
inschrijver hiervan afwijken (bijvoorbeeld wanneer inschrijver een 
eenmanspraktijk heeft).Wanneer inschrijver geen zorg draagt voor cliënt- 
en/of ouderparticcipatie dient inschrijver als antwoord 'nee' in te vullen 
en daarbij ook de reden (kort en bondig) te vermelden waarom niet.    

 


