BIJLAGE 1: ALGEMENE BEGRIPPENLIJST JEUGDHULP ONTWIKKELOVEREENKOMST
Begrip

Omschrijving

1Gezin1Plan

een methodiek waarbij het gezin samen met
professional en mensen uit het sociale netwerk
samen één team vormen, dat werkt aan de
doelen binnen het gezinsplan. Kerndoel is
daarbij dat de kinderen in het gezin zich (weer)
zonder belemmering of bedreiging kunnen
ontwikkelen. Wanneer meerdere hulpverleners
bij een gezin betrokken zijn en de ouders de
zorg zelf niet kunnen coördineren, ondersteunt
een van de betrokken hulpverleners hen. De
zorgcoördinator draagt er, met de gezinsleden,
zorg voor dat er 1 gezinsplan komt waarin kort
en duidelijk is vastgelegd welke doelen worden
nagestreefd en hoe de terugkoppeling
plaatsvindt naar bijvoorbeeld huisarts en
onderwijs. Binnen de methodiek is er ook
aandacht voor opschalen wanneer het plan
stagneert.

Algemene inkoopvoorwaarden Jeugdhulp

de algemene inkoopvoorwaarden Jeugdhulp die
de opdrachtgever hanteert en die bij de
contractering van toepassing zijn.

Algemene voorziening

aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder
voorafgaand onderzoek naar de behoeften,
persoonskenmerken en mogelijkheden van de
i. gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht
op het versterken van
ii. zelfredzaamheid en participatie, of op
opvang.

Arrangementen

een voor een Cliënt opgesteld afsprakenkader
over; de inzet van de Cliënt; zijn sociale netwerk,
gebruik van algemene voorziening en en/of de
inzet van een individuele voorzieningen door
partijen met als doel de cliënt (zo zelfredzaam
mogelijk) te laten participeren. Als dat nodig is of
wenselijk is, wordt bij het opstellen van een
arrangement de expertise van een specialist
ingebracht.

Behandelplan

in het behandelplan staan de afspraken die de
cliënt met zijn behandelaar heeft gemaakt over
zijn behandeling. Op basis van een gezinsplan
kunnen verschillende opdrachtnemers een
behandelplan opstellen om doelen van het
gezinsplan te behalen. In de wet wordt voor
jeugdbescherming en jeugdreclassering ook
gesproken over hulpverleningsplan of plan van
aanpak. Het behandelplan kan een uitwerking
van het gezinsplan zijn.

Beroepsfouten

tekortkomingen, zoals vergissingen,
onachtzaamheden, nalatigheden, verzuimen,
onjuiste adviezen, die een vakbekwame en
zorgvuldige Opdrachtnemer onder de gegeven
omstandigheden met inachtneming van normale
oplettendheid en bij een normale vakkennis en
normale wijze van uitvoering, behoort te
vermijden.

Calamiteit

een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden
gedurende de betrokkenheid van een instelling
en die onverwacht en onbedoeld kan leiden of
heeft geleid tot een dodelijk of schadelijk gevold
voor een jeugdige, of voor een ander als gevolg
van het handelen van een jeugdige.

Cliëntenstop

opdrachtnemer mag binnen de met
opdrachtgever gesloten
Resultaatovereenkomst(en) geen nieuwe
cliënten toe laten. Een cliëntenstop kan eenzijdig
opgelegd worden door opdrachtgever of tussen
partijen overeengekomen worden. De
verantwoordelijkheid om geen nieuwe cliënten
toe te laten indien een cliëntenstop van kracht is,
ligt bij opdrachtnemer. Opdrachtgever zal het
(laten) toeleiden van jeugdigen naar een
opdrachtnemer waar een cliëntenstop geldt
(doen) stoppen. In het geval een cliëntenstop
van kracht is, communiceert opdrachtgever
actief aan verwijzers en bij toegang betrokken
partijen dat bij opdrachtnemer een cliëntenstop
van kracht is. Deze informatie wordt ook op de
website van opdrachtgever gepubliceerd.

Cliënt algemeen

een jeugdige (en zijn of haar ouders) met een
woonplaats zoals gedefinieerd in de Jeugdwet
en die hulpverlening ontvangt.

Cliënt jeugdbescherming en jeugdreclassering

een jeugdige (en zijn of haar ouders) met een
woonplaats zoals gedefinieerd in de Jeugdwet,
die op basis van een rechtelijke uitspraak een
maatregel krijgt op het gebied van
jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Voor een cliënt kan ook preventieve
jeugdbescherming ingezet worden. Hieraan ligt
echter geen rechtelijke maatregel ten grondslag
maar een gezamenlijk besluit aan de
Jeugdbeschermingstafel.

CORV

(Collectieve Opdracht Routeer Voorziening) het
digitale (formele) berichtenverkeer tussen
betrokken partijen in de uitvoering van de
jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Derden

natuurlijke of rechtspersonen, niet zijnde partijen
bij de opdracht of personen die handelen
namens de opdrachtgever of de opdrachtnemer.

Diensten

de door de opdrachtnemer op basis van de
Resultaatovereenkomst en ten behoeve van
opdrachtgever te verrichten prestatie(s), niet
zijnde leveringen.

Diensten jeugdbescherming

leveren van (preventieve) jeugdbescherming en
jeugdreclassering.

DBC

Diagnose Behandel Combinatie.
Prestatiebeschrijving, omvattend het geheel van
activiteiten en verrichtingen van de praktijd
voortvloeiend uit de zorgvraag waarmee de
cliënt de praktijk consulteert.

Eis

een criterium waar de dienstverlening aan moet
voldoen.

Gezinsplan

een beknopt plan waarin worden opgeschreven:
1) de hulpvraag van de cliënt, 2) de doelen,
3) de bijbehorende acties en uitvoeringstermijnen, 4) de namen en de contactgegevens
van alle mensen die bij 1Gezin1Plan zijn
betrokken en 5) veiligheidsplan.

Hoofdletter

termen in de ontwikkelovereenkomst, die met
een hoofletter beginnen zijn definities en hebben
de betekenis zoals opgenomen in dit artikel.
Gedefinieerde termen hebben in enkelvoud en
meervoud overeenkomstige betekenis.

Inhoudelijke eisen

eisen die de opdrachtgever stelt aan de
hulpverlening.

Inkoopdocumenten

alle documenten die de opdrachtgever heeft
opgemaakt (waaronder de Nota van Inlichting
inclusief de bijlagen en de perceelbestekken) ten
behoeve van het proces om tot contractering te
komen en op basis waarvan u uw offerte dient
op te stellen.

Jeugd- en gezinsteam

(in een aantal gemeenten) onderdeel van het
CJG, dat integrale en directe ambulante
jeugdhulp en consultatie en advies biedt in
wijken en gemeenten. De expertise vanuit jeugd
en opvoedhulp, GGZ jeugd, de LVB sector en
het maatschappelijk werk uit het huidige stelsel
wordt in dit team samengevoegd. Daarnaast zal
meestal iemand uit het jeugd- en gezinsteam
ook de persoon zijn die de casus in portefeuille
heeft (1G1P coördinator).

Jeugdbescherming

een gedwongen maatregel die de rechter kan
opleggen als vrijwillige hulp niet werkt.

Jeugdhulp (c.q. Jeugdhulpverlening)

ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde
preventie, aan jeugdigen en hun ouders bij het
verminderen, stabiliseren, behandelen en
opheffen van of omgaan met de gevolgen van
psychische problemen en stoornissen,
psychosociale problemen, gedragsproblemen of
een verstandelijke beperking van de jeugdige, of
opvoedingsproblemen van ouders.

Jeugdige

definitie jeugdige uit de Jeugdwet artikel 1.1:
Personen die:
1. de leeftijd van achttien jaar nog niet
heeft bereikt;
2. de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en
ten aan zien 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 W etboek van
Strafrecht, of
3. de leeftijd van achttien jaar doch niet die
leeftijd van drieëntwintig jaar heeft bereikt,
en voor wie de voortzetting 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 na hervatting van de
jeugdhulp noodzakelijk is.
4. woonachtig in een van de gemeenten van
de opdrachtgever.

Jeugdreclassering

jeugdreclassering is een combinatie van
intensieve begeleiding en controle voor
jongeren die veroordeeld zijn of verdacht
worden van een strafbaar feit als doel herhaling
te voorkomen. Als een leerplichtambtenaar
proces verbaal opmaakt wegens schoolverzuim
kan jeugdreclassering ook toegepast worden.

Jeugdwet

de definities zoals vastgesteld in artikel 1.1 van
de Jeugdwet zijn onverkort van toepassing op
de ontwikkelovereenkomst en de
resultaatsovereenkomst(en).

JGT-er (professional)

verleent integrale en directe ambulante
Jeugdhulp en consultatie en advies en wijken
en gemeenten.

Klacht

een uiting van onvrede over een handeling, of
het nalaten daarvan, die gevolgen heeft voor
een cliënt, door opdrachtnemer of door een
persoon die voor opdrachtnemer werkzaam is.

Moederorganisatie

de organisatie waar de JGT-ers (professionals)
die de dienstverlening uitvoeren in dienst zijn
en door de moederorganisatie worden
gedetacheerd bij aanbieder.

Multifocale zorg

zorg die door meerdere (zorg)partijen
simultaan wordt ingezet op meerdere aspecten
van de problematiek met als doel betere en
efficiënte zorg te leveren.

Norm van de Verantwoorde Werktoedeling
(NvVW)

deze norm houdt in dat opdrachtnemers in het
jeugddomein (zowel jeugdhulp als toegang)
vanaf 2016 het werk moeten toedelen aan
geregistreerde jeugdprofessionals, tenzij er
gegronde redenen zijn om hier vanaf te wijken.

Onderhanden werk (OHW)

het totaal aan geopende en nog niet afgesloten
en dus niet gedeclareerde DBC's.

Offerte

een aanbod in de zin van het Burgerlijk
Wetboek.

Ontwikkelovereenkomst

overeenkomst met daarin afspraken tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer om in
onderling overleg de jeugdhulp vanaf 1 januari
2017 vorm te geven.
Bestaande individuele voorzieningen,
algemene/ collectieve voorzieningen en nieuwe
taken worden met elkaar te verweven tot één
geheel.

Opdracht

het verzoek van opdrachtgever tot de uitvoering
van een bepaalde dienst.

Opdrachtgever

de samenwerkende gemeenten. Holland
Rijnland voert namens de gemeenten de
diensten uit. De samenwerkende gemeente zijn:
Alphen aan de Rijn, (alleen van toepassing voor
jeugdbescherming, jeugdreclassering en voor
gesloten jeugdhulp), Hillegom, Kaag en
Braassem (alleen van toepassing voor
jeugdbescherming, jeugdreclassering en voor
gesloten jeugdhulp), Katwijk, Leiden,
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en
Zoeterwoude.

Opdrachtnemer

de contractuele wederpartij van opdrachtnemer.

Overlegtafel

structuur die de ontwikkelovereenkomst in het
leven roept waarvan de opdrachtgever en alle
aanbieders digitaal deelnemen. Daarnaast is er
een fysieke overlegtafel waaraan alleen
geselecteerde aanbieders plaatsnemen.

Participatie

deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Preventieve jeugdbescherming

in samenwerking met lokale professionals, de
jeugdige, de ouders en het netwerk afwenden
van een justitiële maatregel.

Prestatie Drang

op verzoek van opdrachtgever bieden van zorg
voordat mogelijk sprake is van een
kinderbeschermingsmaatregel of
jeugdreclasseringsmaatregel.

Prestatie Nazorg

op verzoek van opdrachtgever bieden van zorg
nadat een kinderbeschermingsmaatregel of
jeugdreclassering is afgelopen.

Projectteam

naam van het werkorgaan dat zich bezig houdt
met de organisatie en uitvoering van de
inkoopprocedure.

Resultaat

een door opdrachtgever, in samenspraak met
de aanbieders, op het niveau van Cliënt
benoemde doelstellingen.

Resultaatovereenkomst

de overeenkomst tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer waarin inhoudelijke afspraken
zijn vastgelegd met betrekking tot de uitvoering
van de betreffende jeugdhulp (ambulante
jeugdhulp, jeugdhulp met verblijf, ernstige
enkelvoudige dyslexie, jeugd- en gezinsteams,
jeugdbescherming en jeugdreclassering). Om
deze overeenkomst te kunnen afsluiten dient
men in het bezit te zijn van een getekende
ontwikkelovereenkomst.

Sociaal Netwerk

personen uit de huiselijke kring of andere
personen met wie cliënt een sociale relatie
onderhoudt.

Toegang

de weg die cliënt doorloopt om een algemene
voorziening of individuele voorziening geleverd
te krijgen.

Toezichthouder

de met toezicht op de
kinderbeschermingsmaatregelen en
jeugdreclasseringsmaatregelen belaste
ambtenaren van de betrokken inspecties, als
bedoeld in artikel 9.2 Jeugdwet (Inspectie
Jeugdzorg, Inspectie Veiligheid en Justitie,
Inspectie Gezondheidszorg).

Uitgewerkt voorstel

een voorstel voor een resultaatovereenkomst
dat na behandeling in de overlegtafel en de
werkgroep voor besluitvorming wordt
aangeboden aan opdrachtgever.

Uitnodiging tot Contractering

de door opdrachtgever uitgebrachte uitnodiging
tot contractering (UTC) zoals gepubliceerd op
het Negometrix-platform inclusief de daarbij
behorende bijlagen, vragenlijsten en de
gepubliceerde antwoorden die ten grondslag
aan dit document liggen.

Veiligheidsplan

plan waarin SMART-geformuleerde afspraken
staan omtrent de kinderen in een gezin die door
alle betrokkenen zijn geaccepteerd.

Verblijf

dag en nacht buiten de eigen omgeving in een
voor de cliënt geschikte residentie verblijven.

Verwijzer

onder verwijzer wordt verstaan een verwijzing
door een huisarts, medisch specialist, jeugdarts,
jeugd- en gezinsteams of justitiële instanties
(verwijzing naar jeugdhulp op grond van een
kinderbeschermingsmaatregel of
jeugdreclassering).

Verwijzing

onder verwijzing wordt verstaan een document
van een een huisarts, medisch specialist,
jeugdarts, jeugd- en gezinsteam, een school
(na instemming in het ondersteuningsteam),
rechter (kinderbeschermingsmaatregel of
jeugdreclassering).

Voorlopig voorstel

een voorstel voor een resultaatovereenkomst
dat ter behandeling wordt voorgelegd aan de
overlegtafel en aan de Werkgroep(en).

Werkgroep

een groep(je) mensen die ten behoeve van de
voortgang van de inkoopprocedure en vanuit
de behoefte van partijen nader onderzoek
verricht met betrekking tot een bepaald
onderwerp.

Woonplaatsbeginsel

in de Jeugdwet bepaalt het woonplaatsbeginsel
welke gemeente verantwoordelijk is voor het
inzetten van jeugdhulp of de uitvoering van de
maatregel jeugdbescherming of
jeugdreclassering.

Zelfredzaamheid

het vermogen om normale activiteiten van het
dagelijkse leven zelfstandig te kunnen doen,
ten allerlei problemen zelf te kunnen
aanpakken, zonder professionele
hulpverlening.

