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en/of artikel

Vraag Antwoord

1 Algemeen "Vooropgesteld maken wij bezwaar tegen de gevolgde procedure rond 
de bestuurlijke  aanbesteding.  Enerzijds was de procedure langdurig 
met veel momenten van meedenken, commentaar leveren, deelname 
aan dialoogsessies en dergelijke, waarin anderzijds onder grote druk,  
in een te kort tijdsbestek op essentiële stukken commentaar gevraagd 
wordt. Daarbij is de inbreng van ons als jeugdzorgaanbieder niet te 
herkennen en wordt er vastgehouden aan plannen die volgens ons niet 
bijdragen aan kostenbeheersing, verbetering van de zorg noch 
terugdringen van administratieve lasten. De  bijdrage die verlangt 
wordt van de zorgaanbieder middels deelname aan de verschillende 
dialoogsessies, informatie rondes, en gevraagd commentaar is 
aanzienlijk en niet in verhouding tot wat er met deze input gedaan 
wordt. 

Met nadruk is er door zorgaanbieders  op gewezen dat hoog 
specialistische zorg , zoals de crisis bedden, bovenregionaal dienen te  
worden ingekocht. In de stukken die nu voorliggen is opgenomen dat 
deze hoog specialistische zorg toch subregionaal wordt ingekocht, met 
zelfs de mogelijkheid om op gemeentelijk niveau, als wet – of 
regelgeving , daaronder gemeentelijke verordeningen,  noodzaken, 
diensten eenzijdig kunnen wijzigen of beëindigen…. (artikel X 
Eenzijdige wijziging overeenkomst door gemeenten).  

Een ander voorbeeld van het schijnbaar ongevoelig lijken voor de 
suggesties en aanbevelingen door jeugdzorgaanbieders is de 
doorgevoerde segmentering van de zorg, die haaks staat op de 
flexibiliteit die gevraagd wordt van de jeugdzorgaanbieder ten aanzien 
van ambulantisering en zorg-op-maat. In wezen worden er met de 
segmentering nieuwe schotten opgeworpen die  het realiseren van 
ambulantisering en zorg-op-maat  op zijn minst administratief 
verzwaren en bemoeilijken.

Wij nemen uw bezwaar mee in onze verdere besluitvorming
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2 Algemeen In navolging van eerder verzoeken hebben wij nog altijd de wens dat er 
vanuit de zorgaanbieders een aanbod komt voor ondersteuning tijdens 
begeleide bezoeken tussen biologische ouders en kinderen er als 
dienst begeleide omgang opgenomen worden?

Deze dienst is nu niet expliciet opgenomen in de dienstomschrijving. 
Deze inzet is wel als activiteit die in uitzonderingssituaties inzetbaar is 
(wanneer omgangsbegeleiding door de kinderrechter is uitgesproken) 
opgenomen in de dienst individuele begeleiding . Vanaf 1 januari 2022 
is het mogelijk dit verzoek in te brengen aan de overlegtafel(s) als 
voorstel.

3 Algemeen Wij zien een groot knelpunt in de aansluiting met de volwassen GI. 
Kunnen we consult & advies inzetten van een GGZ aanbieder bij 
consult & advies segment 1 tot en met 5?

Ja, dat kan.

4 Algemeen Wij hebben vanaf januari 2019, breeduit geleverd op 
visiebijeenkomsten, visiedocumenten, ronde tafelbijeenkomsten, 
consultaties, dialoogsessies, schriftelijke vragenrondes t.a.v. 
conceptstukken inkoopplan en -strategie, etc. De input die we leverden 
kwam niet (altijd) terug in de terugkoppeling van wat er met 
aanbiedersinput gebeurd was. In de loop van de tijd en t.g.v. diverse 
personele wisselingen binnen de ambtelijke organisaties binnen 
Holland Rijnland en TWO, hebben we soms zelfs vernomen dat niet 
zeker was of de geleverde input überhaupt nog ergens bekend was. 
Dat maakte dat we ons niet altijd even serieus genomen voelden. Nu, 
in deze fase van het inkooptraject, wordt in sneltreinvaart een meer 
dan twintigtal dialoogsessies gehouden en krijgen aanbieders een paar 
dagen de tijd om te reageren op de conceptdocumenten. We spreken 
via deze weg onze zorg uit, over de mate waarin zorgaanbieders zijn 
aangehaakt en gelegenheid hebben om input en 
commitment/draagvlak te leveren. Tegelijkertijd is de regio Holland 
Rijnland erop uit om in samenwerking met aanbieders te komen tot het 
realiseren van strategische inkoop- c.q. transformatiedoelstellingen. 
Dat gaat onzes inziens niet (eenvoudig) op deze manier, met dit 
tempo. 

Holland Rijnland herkent zich niet in uw kritiek. De regio heeft met 
jeugdzorgaanbieders gewerkt aan het programmaplan en inkoopplan 
met reactienota's.

5 Algemeen Toegang tot Vendorlink hoe is dat geregeld U ontvangt op kort termijn een uitnodiging en instructies over het 
gebruik van Vendorlink.
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6 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Algemeen In het contract zijn de partijen HR en gemeenten en hoe zij partij zijn in 
het contract en richting de aanbieder niet goed onderscheiden door het 
document heen. Waar is de TWO gebleven?

Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland is de opdrachtgever, zo 
staat het ook op de overeenkomst. TWO jeugdhulp voert uit als 
onderdeel van Holland Rijnland. In het instructiedocument is 
aangegeven waarvoor besluit tot contractering is gedelegeerd en door 
welke gemeenten.

7 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Algemeen Ik mis in alle segmenten de samenwerking met de toegang als 
regisseur die dit als nadrukkelijke taak hebben vanuit de gemeenten. 
Is er bij alle aanbieders in alle segmenten genoeg tijd en bekostiging 
om aan de voorkant doelen en doorloop van de specialistische hulp af 
te spreken en tussentijds te evalueren

Op dit moment gaat Holland Rijnland er vanuit dat deze tijd er is. De 
genoemde activiteiten maken onderdeel uit van de bekostiging. 

8 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Algemeen Segmentoverstijgend overig:
Naast verplichtingen voor aanbieders, zien wij ook hier graag in 
overeenkomsten terug wat opdrachtgever heeft aan verplichtingen. 

Holland Rijnland heeft de verplichting (tijdig) te betalen voor geleverde 
diensten in het artikel betaling opgenomen. Daarnaast kunnen 
jeugdzorgaanbieders in ieder geval gemeenten/Holland Rijnland 
tegenwerpen dat zij bepaalde randvoorwaarden niet op orde hebben, 
als dit leidt tot het niet kunnen uitvoeren van de overeenkomst door 
jeugdzorgaanbieders.

9 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Algemeen Overbruggingszorg: de verantwoordelijkheid voor overbruggingszorg 
wordt volledig bij de aanbieder neergelegd. We zien graag in de 
overeenkomsten een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de 
toeleiders voor het vinden van passende overbruggingszorg.

Als de jeugdzorgaanbieder de verwijzer wil betrekken bij het uitvoering 
geven aan deze verplichting, dan is dat toegestaan. Gezamenlijke 
(juridische) verantwoordelijkheden neemt Holland Rijnland niet op in 
de overeenkomst.
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10 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 10: 
Wijziging 
overeenkom
st door 
partijen 
gezamenlijk

Artikel X: Wijziging overeenkomst door partijen gezamenlijk lid 7: XX 
zet grote vraagtekens bij het feit dat wanneer een jeugdzorgaanbieder 
de overeenkomt opzegt conform de opzegregeling, de 
jeugdzorgaanbieder verplicht is om per direct in overleg te treden met 
andere jeugdzorgaanbieder over de overname van personeel. Dit kan 
in onze ogen nooit de bedoeling zijn en hiermee kunnen we dan ook 
niet akkoord gaan. Wij bedienen met ons behandelteam namelijk ook 
andere jeugdregio’s.

De betreffende artikelen zijn grotendeels overgenomen uit de 
Jeugdwet. Als uw personeel niet de overstap wil maken naar een in de 
regio gecontracteerde jeugzorgaanbieders is een dergelijk gesprek 
niet noodzakelijk. Dat kunt u als de situatie zich voordoet aangevenen 
en is niet in strijd met dit artikel (of de wet).

11 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 10: 
Wijziging 
overeenkom
st door 
partijen 
gezamenlijk

Welk CSM wordt bedoeld? Vendorlink.

12 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 11: 
Communicat
ie over 
wijzigingen, 
bijlagen 
wijzigen

Blz 11 Communicatie CMS, kunt u hier een persoon of adres aan 
verbinden?

Holland Rijnland communiceert inzicht en procesafspraken aan 
jeugdzorgaanbieders tijdig.

13 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 11: 
Opzegging 
van de 
overeenkom
st

Zorgverlener kan zelf niet opzeggen per 2025? --> Eenzijdig contract
Dit is weer anders dan algemene overeenkomst

Partijen behouden onverminderd de mogelijkheid de overeenkomst 
tussentijds op te zeggen conform artikel opzegging van de 
overeenkomst. Bij verlenging van de overeenkomst door Holland 
Rijnland kunnen partijen gebruik maken van deze mogelijkheid om de 
overeenkomst tussentijds op te zeggen. 
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14 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 11: 
Opzegging 
van de 
overeenkom
st

Hier staat genoemd dat de opdrachtnemer in 12 maanden minimaal 
een omzet realiseert van 1 miljoen euro. Wij nemen aan dat dit niet 
van toepassing is voor de vrijgevestigden. Wordt er ook een minimum 
gesteld voor vrijgevestigde praktijken en zo ja, welk bedrag? Hoe gaat 
HR om met de perverse prikkel die uitgaat van het stellen van een 
minimum aan omzet? Ons voorstel is dan ook dat deze clausule eruit 
wordt gehaald aangezien deze in strijd is met de eis van redelijkheid 
en billijkheid. 
T.a.v. cliënttevredenheid wordt in het ene document een 6 gesteld, in 
het andere een 7. Wie doet de uitnodiging naar de cliënt uit? Welke 
vragenlijst wordt gebruikt? Wie berekent het gemiddelde cijfer? Hoe 
wordt omgegaan met non-respons? Een klanttevredenheidsonderzoek 
is ok, maar om op basis van het rapportcijfer dat hieruit voortvloeit, de 
overeenkomst met Opdrachtnemer op te zeggen, is in strijd met de eis 
van redelijkheid en billijkheid. De kwaliteit van Opdrachtnemer/de 
hulpverlener kan niet uitsluitend en alleen vastgesteld worden adhv 
een cijfer vanuit klanttevredenheidsonderzoek, met deze extreme 
consequentie als gevolg.

Wij hebben het artikel aangepast. De objectieve norm zal nog worden 
opgesteld. 

15 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 13: 
Opzegging 
bij 
onvoldoende 
inzet

Hier staat: “Als de jeugdzorgaanbieder in een periode van twaalf 
kalendermaanden na het sluiten van de Overeenkomst niet voldoende 
inzet pleegt op basis van een nader te bepalen objectiveerbare norm 
zoals totale omzet, dan kan Holland Rijnland de overeenkomst 
opzeggen.” Dit is niet transparant, aanbieder weet bij inschrijving niet 
waaraan hij zich moet conformeren. Verzoek aan gemeente is om 
objectiveerbare norm vooraf op te tekenen in finale overeenkomst. 

De nader te objectieven norm wordt via de ontwikkeltafel (dus in de 
toekomst) nader ingevuld in afstemming met de aanbieders. Dit artikel 
wordt niet gehandhaaft tot de norm is vastgesteld. 

[5]



Nr Document Pagina nr 
en/of artikel

Vraag Antwoord

16 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 13: 
Opzegging 
bij 
onvoldoende 
inzet

 8.Algemene overeenkomst Pg. 14 opzegging bij onvoldoende inzet: 
Treedt Holland Rijnland altijd eerst in overleg hierover met aanbieder, 
alvorens te besluiten de overeenkomst op te zeggen? 

Ja, er vindt in deze situatie altijd eerst overleg plaats.

17 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 13: 
Tekortkomin
g in de 
nakoming, 
opschorting

Blz 14 -8- Recht op opschorting gemeente niet mag ik er vanuitgaan 
dat dit niet geldt voor een Gecertificeerde Instelling (G.I.), aangezien 
een G.I. de opdracht krijgt vanuit de rechterlijke macht.

Aangepast in artikel.

18 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 14: 
Integriteit

 14.Vraag: Wat wordt bedoeld met de integriteitstwijfel zoals 
neergelegd in het artikel over integriteit in de overeenkomst “Algemeen 
Deel”, derde liggend streepje? Er wordt gesproken over het aan de 
bedrijfsvoering onttrekken van bedragen op een voor de branche niet 
gebruikelijke, niet integere of niet marktconforme, of niet ter 
ondersteuning van de bedrijfsvoering bedoelde wijze. Dit is dermate 
ruim omschreven, dat vooraf niet duidelijk blijkt welke omstandigheden 
hieronder kunnen vallen. Dat maakt economische beslissingen over 
investeringen, bijvoorbeeld een mede aandeelhouder toelaten, of een 
verhuizing, of een pand in eigendom nemen, lastig te maken, omdat 
kennelijk ook moet worden meegewogen of dit voor de branche 
gebruikelijk is en/of het al dan niet door de opdrachtgever als niet 
marktconform wordt aangemerkt. Deze bepaling grijpt disproportioneel 
in op de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer. Graag aanpassen of 
verwijderen.

Wij laten deze bepaling staan, aangezien meerdere gemeenten deze 
inmiddels toepassen. Als er twijfel is over de beslissingen in relatie tot 
dit artikel, dan is overleg met Holland Rijnland mogelijk om te 
voorkomen dat de beslissingen onder de reikwijdte van dit artikel 
komen te vallen. Het is niet de bedoeling economische beslissingen 
van jeugdzorgaanbieders te bemoeilijken, wel om niet gewenste 
omgang met publieke gelden tegen te gaan. 

19 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 14: 
Integriteit

 15.Inegriteit: Wordt in lid 2 gedoeld op een BIBOB onderzoek? Dat is een van de mogelijke onderzoeken. Maar ook 
integriteitsonderzoeken van gemeenten en Holland Rijnland zelf 
behoren tot de mogelijkheden.

[6]



Nr Document Pagina nr 
en/of artikel

Vraag Antwoord

20 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 15: 
1Gezin1Plan

Hier staat: “De jeugdzorgaanbieder betrekt en weegt de in het verleden 
aan jeugdige of ouder(s) verleende diensten mee in de opstelling van 
het hulpverleningsplan om vast te stellen welke aanpak wel of juist niet 
heeft gewerkt.” Wij nemen hierbij de AVG in acht. Wij verzoeken 
gemeente dit toe te voegen aan dit artikel/ de overeenkomst.

De verplichting de AVG toe te passen volgt uit het artikel dat gaat over 
privacy. Een beroep op de AVG om de in dit artikel beschreven 
verplichting niet na te komen is alleen mogelijk als de AVG bepaalde 
werkwijzen ook werkelijk verbiedt.

21 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 15: 
1Gezin1Plan

Artikel X: 1Gezin1Plan: De regie voor hoogcomplexe/forensische zorg 
kan lang niet in alle gevallen bij de jeugdzorgaanbieder liggen. Dit dient 
altijd in nauwe samenhang en samenwerking met het desbetreffende 
jeugd- en gezinsteam (JGT) of GI te worden vormgegeven.

Hiermee rekening houdend is in dit artikel opgenomen dat de 
jeugdzorgaanbieder in afstemming en samenwerking met de verwijzer 
werkt. 

22 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 15: 
1Gezin1Plan

 10.Pg. 16 1G1P jeugdzorgaanbieder regie. Als er een wijkteam of GI 
betrokken is, voert jeugdzorgaanbieder dan casusregie, of het 
betrokken wijkteam of GI?

Als de Gecertificeerde Instelling betrokken is voert de GI de 
casusregie en heeft daarover afstemming met gemeentelijke toegang. 
In het algemeen is in het inkoopplan over procesregie opgenomen dat 
“bij complexe en meervoudige problematiek een professional uit de 
gemeentelijke toegang de regie voert”. De vraag ‘wie regie voert’ wordt 
de komende periode per segment met de jeugdzorgaanbieders verder 
besproken omdat passende afspraken hiervoor gezien de diversiteit 
van hulp tussen de segmenten kunnen verschillen.

23 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 15: 
Evidence 
based and 
practice 
based 
methodieken

evidence based en practice based. Passage suggereert dat actief 
vooraf moet worden aangetoond voor welke methode wordt gekozen. 
Vergt veel extra administratieve last bij organisatie die maatwerk 
leveren in complexe casuistiek. Betere tekst " kan aantonen" 

De jeugdzorgaanbieder hoeft dit niet vooraf aan te tonen, maar moet 
het kunnen aantonen als zij daartoe een verzoek krijgt.
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24 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 15: 
Regiebehan
delaarschap

In de dienstomschrijving wordt hier ingegaan op de vraag wie mag 
optreden als  regiebehandelaar mag zijn en wordt voor de 
tijdschrijvende beroepen verwezen naar de tabel In de dbc-
beroepentabel (https://dbcregels.nza.nl/2020/documents/Dbc-
beroepentabel dbc-pakket ggz 2020.pdf). De verwijzing naar een tabel 
uit 2020 is mogelijk maar is bijzonder, daar waar de dbc-beroepentabel 
met de invoering van het zorgprestatiemodel per 2022 niet meer 
actueel is  en mogelijk niet meer aansluit bij de dan tijdschrijvende 
beroepscategorieën. "

De Jeugdwet kent geen wet- en regelgeving hieromtrent. Gemeenten 
zijn dus vrij zelf keuze hierin te maken. Daarom is verwezen naar de 
betreffende tabel. Als in 2022 blijkt dat andere bronnen tot betere 
afspraken leiden over regiebehandelaarschap, dan zal Holland 
Rijnland de overeenkomst dan daarop aanpassen. Het staat u vrij 
Holland Rijnland dan hier op te wijzen.

25 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 15: 
Regiebehan
delaarschap

Artikel X: Regiebehandelaarschap: Op dit moment pleit 
jeugdzorgaanbieder ervoor om kwaliteitskader forensische zorg als 
kwaliteitsstatuut geldig te verklaren voor de forensische zorg. Mocht 
hiermee akkoord worden gegaan, dan is het kwaliteitskader 
forensische zorg ook van toepassing op de activiteiten in de jeugdwet 
waarbij de regio expliciet de kwaliteit van GGZ/FZ volgt. Wij kondigen 
hierbij vast deze ontwikkeling aan en zullen hier meer informatie over 
delen wanneer er meer bekend is.

Bedankt voor het delen van deze informatie.

26 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 16:  
Medische 
verwijsroute

Waarin is dit verschillend van een behandelplan waarin vergelijkbare 
overwegingen worden gemaakt?
Wat wordt verstaan met de werkwijze zoals de gemeentelijke toegang 
deze toepast?

Het verschil is dat de jeugdzorgaanbieder in haar oordeel nadrukkelijk 
de eigen kracht, het sociale netwerk, algemene (voorliggende) 
voorzieningen betrekt en uitgaat van de goedkoopst adequate 
individuele voorziening. Dat kan betekenen dat de contact met de 
gemeentelijke toegang noodzakelijk is voor zover de 
jeugdzorgaanbieder geen zicht heeft op de algemene (voorliggende) 
voorzieningen. 

27 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 16: E-
Health

Jeugdzorgaanbieder maakt waar mogelijk gebruik van E-Health--> 
waar dit passend is

Dit artikel past Holland Rijnland niet aan omdat 'waar mogelijk' en 
'waar passend' identiek zijn.
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28 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 16: 
Herplaatsen 
jeugdigen bij 
niet behalen 
doelen

"Herplaatsen jeugdigen bij niet behalen doelen
Hier staat: “Als Holland Rijnland op wat voor manier dan ook op basis 
van de rapportages op niveau van de jeugdige en/of ouder(s) vaststelt 
dat de jeugdzorgaanbieder de SMART doelstellingen voor een 
specifieke jeugdige niet behaalt of heeft behaald, dan kan Holland 
Rijnland de toewijzing intrekken of de jeugdzorgaanbieder voor een 
volgende ondersteunings- of hulpvraag van deze jeugdige een 
toewijzing weigeren. Holland Rijnland deelt op dat moment de jeugdige 
en andere verwijzers mee dat de jeugdzorgaanbieder geen diensten 
kan aanbieden aan de jeugdige en dat de jeugdige een andere 
jeugdzorgaanbieder mag kiezen (indien het segment keuzevrijheid 
toestaat) of toegewezen krijgt (indien het segment geen keuzevrijheid 
toestaat).” Wij hebben hierbij twee opmerkingen:
1. Het realiseren van (SMART) doelstellingen is geen “taak” van de 
jeugdzorgaanbieder (alleen). Deze opvatting gaat juist ín tegen de 
transformatiefilosofie dat inwoners (jeugdigen) zelf moeten (blijven) 
beschikken over het eigenaarschap van hun probleem en van hun 
probleemoplossend vermogen. 
2. Het spreekt onzes inziens voor zich dat wanneer hulp geen 
(gewenst) effect sorteert, er een gesprek plaatsvindt over of de 
bestaande samenwerking tussen aanbieder en client wel de juiste 
samenwerking is en of een andere samenwerking niet voor de hand 
liggender is. "

In lid 2 van dit artikel is opgenomen dat herplaatsing niet kan 
plaatsvinden wanneer het niet behalen van de SMART doelstellingen 
te wijten is aan Holland Rijnland, de jeugdige of andere externe 
omstandigheden. 
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29 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 16: 
Herplaatsen 
jeugdigen bij 
niet behalen 
doelen

“Holland Rijnland kan geen gebruikmaken van de mogelijkheid tot 
herplaatsen genoemd onder lid 1 als de jeugdzorgaanbieder kan 
aantonen dat het niet behalen van de SMART doelstellingen is te 
wijten aan Holland Rijnland, aan de jeugdige of andere externe 
omstandigheden.” Opdrachtgever kan op basis hiervan eenzijdig 
vaststellen dat doelen niet worden gerealiseerd, waarna de “bewijslast” 
vervolgens bij de aanbieder ligt om te voorkomen dat er 
gesanctioneerd wordt. Wij verzoeken gemeenten om dit te vervangen 
door: “Gemeente gaat met client in gesprek wanneer blijkt dat de 
voortgang die nodig en wenselijk is, uitblijft. Dit gesprek heeft ten doel 
om transparant te krijgen waar de oorzaak in is gelegen. Resultaat van 
dit gesprek kan zijn a) doelen bijstellen, b) aanbod bijstellen, c) andere 
aanbieder of d) uit zorg.” Kan gemeente hiermee instemmen? "

Lid 2 van dit artikel geeft hierin voldoende ruimte. Wanneer de doelen 
niet worden bereikt als gevolg van omstandigheden die niet aan de 
jeugdzorgaanbieder te wijten zijn dan ligt het voor de hand de 
jeugdzorgaanbieder contact opneemt met de verwijzer of op andere 
wijze initiatief neemt om de belemmerende factoren in de 
doelrealisatie weg te nemen.
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30 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 16: 
Herplaatsen 
jeugdigen bij 
niet behalen 
doelen

Herplaatsen jeugdigen, wie bepaalt die doelen en risico dat onhaalbare 
doelen worden gesteld (door wie worden die gesteld) en niet behalen 
doelen hoeft niet aan aanbieder te liggen. 

De doelen bepaalt de verwijzer (bijv. bij medische verwijzing) of de 
jeugdzorgaanbieder zelf. Er is altijd sprake van een hulpverleningsplan 
waarin doelen zijn opgenomen. Holland Rijnland kan (bijvoorbeeld op 
basis van een toets door de verwijzer) vaststellen dat doelen niet zijn 
behaald. Als doelen niet realistisch zijn, kan de jeugdzorgaanbieder dat 
natuurlijk vooraf aangeven. De privacy-wetgeving geldt daarbij. In lid 2 
van dit artikel is daarnaast opgenomen dat als de doelen niet zijn 
behaald door oorzaken buiten de invloedsfeer van de 
jeugdzorgaanbieder, dan lid 1 niet mogelijk is. 
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31 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 16: 
Medische 
verwijsroute

"Medische verwijsroute
Hier wordt geëist dat aanbieder bij de medische verwijsroute “de 
werkwijze toepast zoals de gemeentelijke toegang toepast”. Twee 
opmerkingen:
a) Het is aanbieder op basis van deze ‘overeenkomst algemeen deel’ 
niet transparant wat van de aanbieder wordt verwacht. Graag concreet 
en duidelijk (dus objectief en voor één uitleg vatbaar), toevoegen wat 
van aanbieder in deze wordt verwacht. 
b) Er wordt geëist dat aanbieder na een verwijzing via medische route, 
bij “de toe te passen werkwijze” zoals hierboven beschreven, in haar 
oordeel de eigen kracht, het sociale netwerk, algemene voorliggende 
voorzieningen en de goedkoopst adequate individuele voorziening 
betrekt. Het betrekken van- en de inzet van algemene voorzieningen is 
onzes inziens niet voorbehouden aan de aanbieder maar aan de 
gemeente(lijke toegang). Natuurlijk gaan wij als aanbieder na een 
verwijzing als eerste met de client in gesprek om te zien wat nodig is 
en in welke mate een client gebruik kan maken van diens eigen kracht 
en die van het netwerk. Hier kan in theorie ook uit voortkomen dat er 
een voorliggende voorziening nodig is op bijvoorbeeld het gebied van 
administratieve ondersteuning. Als aanbieder zetten wij dit signaal door 
aan de gemeentelijke toegang. Die heeft het totale overzicht wat er 
lokaal aan algemene voorzieningen beschikbaar is. Dat hebben wij als 
specialistisch aanbieder niet. NB we zijn bereid om gesprekken te 
voeren met gemeente over analysen die achter de medische 
verwijsroute vandaan komen. Maar in onze optiek kan het niet de 
bedoeling zijn dat aanbieders taken van de gemeentelijke 
toegangsteams gaan overnemen."

Holland Rijnland gaat er van uit dat de jeugdzorgaanbieder in haar 
oordeel nadrukkelijk de eigen kracht, het sociale netwerk, algemene 
(voorliggende) voorzieningen betrekt en uitgaat van de goedkoopst 
adequate individuele voorziening. Dat kan betekenen dat de contact 
met de gemeentelijke toegang noodzakelijk is voor zover de 
jeugdzorgaanbieder geen zicht heeft op de algemene (voorliggende) 
voorzieningen. De afstemming met de toegang, of andere 
organisaties, is actief en geen “doorzetten van het signaal”. De 
bedoeling is dat de gecontracteerde jeugdzorgaanbieders, 
gesubsidieerde organisaties en gemeenten pro-actief samenwerking 
om normalisering te realiseren.
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32 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 17:  
Continuïteit

Voor vrijgevestigde behandelaars (en zeker niet voor degenen die 
parttime werken) is het niet mogelijk om 24/7 bereikbaar te zijn 
(gedurende avonden, weekends en feestdagen). Voor vakanties en 
ziekte langer dan 1 week zijn wij volgens ons Kwaliteitsstatuut verplicht 
een daarin van tevoren vastgelegd waarnemer te benoemen en deze 
de noodzakelijke faciliteiten, zoals bij crisis toegang tot dossiers, te 
verlenen.

In dit artikel wordt niet gesproken over 24/7 bereikbaarheid. Door aan 
de eisen van het kwaliteitstatuut te voldoen over vervanging en ziekte 
voldoet een vrijgevestigde aanbieder aan het gestelde in deze artikel. 

33 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 17: 
Herplaatsen 
jeugdigen bij 
niet behalen 
doelen

In het zelfde stuk staat dat wanneer Holland Rijnland vindt dat de jeugd 
zorgaanbieder de Smart doelstellingen niet heeft behaald, zij de 
toewijzing in kunnen trekken.
Dat zou dus tijdens een traject zijn, wanneer er al hulp geboden is. Wie 
gaat dat bepalen en hoe? En wie gaat dat betalen?

Het vaststellen of doelen zijn behaald of niet is alleen mogelijk als een 
traject richting afsluiting gaat of is afgesloten. In het eerste geval vindt 
intrekking plaats, maar niet met terugwerkende kracht. De geleverde 
diensten betaalt Holland Rijnland. Dit is alleen anders als blijkt dat 
geen of kwalitatief ondermaatse zorg is geleverd. Dit staat echter los 
van dit artikel, in die gevallen heeft Holland Rijnland namelijk per 
definitie de mogelijkheid juridisch op te treden in het belang van de 
jeugdige. 

34 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 17: 
Perspectiefpl
an 18+

In uiterlijk anderhalf jaar voor de jeugdige de leeftijd van 18 jaar bereikt 
samen met de jeugdige, ouders en door
gemeenten aangewezen verwijzers een perspectiefplan--> dit is een 
lastenverzwarende maatregel want vaak te vroeg, moet dan dus 
opnieuw als jongere echt in de buurt van de 18 komt.

Holland Rijnland past deze bepaling niet aan. Ook in de huidige 
overeenkomst komt het voor dat jeugdzorgaanbieders dit plan niet 
gereed hebben. Holland Rijnland gaat strenger hierop toezien.

35 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 17: 
Perspectiefpl
an 18+

18-/18+: bij overgang naar 18+ wordt in ons geval vaak verwezen naar 
GO! Welke afspraken maakt Holland-Rijnland hierover zelf met Wmo 
en met GO!?

Het laten aansluiten van hulp en zorg op Wmo 2015 loopt via de 
wijkteams, eventueel met bemiddeling van de jeugd- en gezinsteams. 
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36 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 17: 
Samenwerki
ng

Opdrachtnemer werkt samen met andere betrokkenen volgens de 
werkwijze zoals omschreven in het gezinsplan: Wordt met gezinsplan 
het behandelplan bedoeld?
Betekent dit dat er bij elk traject een gezinsplan opgesteld moet 
worden?  Wordt met andere betrokkenen diegenen bedoeld die bij de 
jeugdige betrokken zijn of andere hulpverleners? Zo ja, dat is reeds 
het geval èn verplicht volgens de reeds eerder genoemde 
kwaliteitseisen zoals gesteld bij het Kwaliteitsstatuut. 

Ja, het betreft in dit artikel inderdaad het behandelplan (hier wordt dit 
gezinsplan genoemd rekening houdend met 1G1P). Met andere 
betrokkenen bedoelt Holland Rijnland  andere hulpverleners. 

37 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 17: 
Spoedeisen
de 
hulpvragen 
en crisis

De opdrachtnemer handelt direct bij spoedeisende vragen: er is geen 
continue beschikbaarheid vanuit een vrijgevestigde mogelijk, zonder 
bereikbaarheidsregeling kan dit niet gevraagd worden (en dit past niet 
bij de wijze waarop een vrijgevestigde werkt), hiervoor kan bv. de 
huisartsenpost/huisarts ingeschakeld worden. 

Holland Rijnland verwacht van de vrijgevestigde dit te regelen, ook als 
de vrijgevestigde zelf niet in staat is te handelen bij spoedeisende 
vragen.

38 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 17: 
Spoedeisen
de 
hulpvragen 
en crisis

De toeleiding naar Segment 6 verloopt regelmatig moeizaam vanwege 
overbelasting. In hoeverre kan dit aan de opdrachtnemer worden 
toegeschreven?  

De wettelijke bepalingen inzake overmacht zijn van toepassing.

39 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 18: 
Opzeggen 
dienstverleni
ng door 
jeugdzorgaa
nbieder

 11.pg. 19 opzegtermijn van 1 maand. Indien bij verblijf de veiligheid 
van de jeugdige en/of de omgeving ernstig in het geding is, is een 
opzegtermijn van 1 kalendermaand niet werkbaar. Gelieve dit te 
wijzigen of een werkbare procedure voor dergelijke gevallen op te 
stellen.

Dit artikel ziet op de opzegging van de dienstverlening aan de jeugdige 
zelf. De jeugdzorgaanbieder heeft de opzegtermijn en gevolgen 
daarvan dus zelf in de hand. Het staat een jeugdzorgaanbieder dus vrij 
langere opzegtermijnen te hanteren.
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40 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 18: 
Wachttijden

Als Holland Rijnland vaststelt dat sprake is van een onaanvaardbare 
wachttijd, dan rust op de jeugdzorgaanbieder de verplichting om actief 
samen met de jeugdige en/of ouder een andere jeugdzorgaanbieder te 
vinden voor de inzet van de benodigde diensten--> ook inspanning van 
HR hierbij, is gezamenlijke verantwoordelijkheid wat als bv niet goed 
genoeg is ingekocht en buiten de regio moet worden gezocht

De verantwoordelijkheid voor het vinden van zorg is in dit geval een 
primaire verantwoordelijkheid van de jeugdzorgaanbieder. Uiteraard 
zal Holland Rijnland medewerking verlenen indien nodig om de juiste 
zorg te regelen.

41 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 18: 
Wachttijden

Artikel X: Wachttijden lid 4: Waarom ligt de verplichting bij de 
jeugdzorgaanbieder om actief samen met de jeugdige en/of ouder een 
andere jeugdzorgaanbieder te vinden wanneer Holland Rijnland 
vaststelt dat er sprake is van een onaanvaardbare wachttijd? Voor 
forensische zorg wordt dit in de praktijk erg lastig aangezien er geen 
tot nauwelijks alternatieve aanbieders zijn. Wij kunnen ons wel 
inspannen om een andere zorgaanbieder te vinden, maar verplichten 
zal niet gaan.

Het artikel is aangepast. Als de jeugdzorgaanbieder aantoont dat er 
geen alternatieve jeugdzorgaanbieders zijn voor de betreffende hulp- 
of zorgvraag, dan geldt deze verplichting niet.

42 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 18: 
Wachttijden

 12.pg. 19 wachttijden. Graag de treeknormen van toepassing 
verklaren.

De treeknormen zijn van toepassing. Daar waar geen treeknormen zijn 
vastgesteld voor een specifieke sector, gelden de treeknormen voor 
V&V. 

43 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 18: 
Wachttijden

Artikel X: Wachttijden lid 5: De jeugdzorgaanbieder in de segmenten 1 
t/m 5 is verplicht deel te nemen aan de beschikbaarheidswijzer. Hierbij 
dient te worden opgemerkt dat de administratieve lastendruk van 
jeugdzorgaanbieders die in meerdere regio’s werken al te hoog is, dus 
deze eis is niet wenselijk. Wij zijn al verplicht om de actuele 
wachttijden op onze website te publiceren.

In de regio is gekozen voor het gebruik van de beschikbaarheidswijzer 
zodat de toegang niet alle individuele websites hoeft langs te gaan om 
de actuele wachttijden te vinden. Er is voor deze tool specifiek 
gekozen omdat meerdere regio's deze gebruiken en Holland Rijnland  
hoopt de extra administratieve lasten op deze manier te beperken.

44 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 19: 
Archiefmater
iaal

Blz 20 archiefmateriaal,    mag ik er vanuitgaan dat dit niet geldt voor 
een G.I., wij zijn reeds aan allerlei regels hieromtrent verbonden.

Als de regelgeving waaraan de Gecertificeerde Instelling moet voldoen 
gelijke of meer waarborgen biedt dan genoemd in dit artikel, voldoet de 
GI automatisch aan dit artikel.
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45 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 2: 
Overweging
en

10 juni is wel erg kort dag. Zie ook Geschiktheidseisen Bijzonder 
Delen. Per segment moeten ook bewijsmiddelen aangeleverd worden.

Het is vanaf de Ontwikkeltafel duidelijk welke bewijsmiddelen Holland 
Rijnland wenst te ontvangen. Daar komen geen bewijmiddelen meer 
bij. Er kunnen alleen nog bewijsmiddelen vervallen. 
Jeugdzorgaanbieders kunnen dus vanaf de Ontwikkeltafel al aan de 
slag met verzamelen bewijsmiddelen. Daar komt bij dat bestaande 
jeugdzorgaanbieders een groot deel van de bewijsmiddelen nu al 
behoren te hebben.

46 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 2: 
Overweging
en

Blz 2  10 juni akkoord of VOOR 1 oktober aangemeld……Hoe 
informeert u ons over deze data? U schrijft over correcte wijze 
aangemeld, kunt u dit SMART definiëren aub?
Correcte wijze: bijvoorbeeld leesbaar, overzichtelijk, passend bij de 
vraag van gemeenten.

Middels het instructiedocument (bijlage 8 van de overeenkomst). Op 
het moment dat deze vastgesteld is, deelt Holland Rijnland deze met 
jeugdzorgaanbieders waarna deze zich aan de instructies moeten 
conformeren. 

47 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 20: 
Combinaties 
en 
onderaanne
merschap

Wat is de reden dat schriftelijke toestemming gevraagd moet worden? De reden hiervoor is dat Holland Rijnland zicht wil hebben op welke 
jeugdzorgaanbieders in de regio actief zijn (worden ingezet). Wanneer 
een bepaalde jeugdzorgaanbieder in onderaannemerschap veel 
jeugdzorg inzet, betekent dit mogelijk dat een bepaald aanbod 
ontbreekt of dat er meer vraag naar is. Holland Rijnland stemt niet in 
met samenwerking als er twijfels zijn over de kwaliteit van de 
onderaannemer. 

48 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 20: 
Combinaties 
en 
onderaanne
merschap

 Op basis van welke criteria  wordt toestemming al dan niet verleend, 
mogelijk vergelijkbaar met de regels die de Zorgverzekeraars reeds 
toepassen voor volwassen cliënten?

Holland Rijnland weigert vooralsnog alleen toestemming als de 
onderaannemer niet aan de eisen genoemd in de overeenkomst kan 
voldoen.

49 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 20: 
Combinaties 
en 
onderaanne
merschap

 7.Is het als hoofdaannemer ook mogelijk om in gevallen 
onderaannemer te zijn bij een andere hoofdaannemer?

Het is mogelijk om als hoofdaannemer ook onderaannemer bij een 
andere jeugdzorgaanbieder te zijn.
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50 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 20: 
Maximale 
bestedingsru
imte

"6) als de jeugdzorgaanbieder meerdere bijzondere delen is 
overeengekomen met Holland Rijnland en per Bijzonder deel een 
maximale bestedingsruimte afspreekt , mag de jeugdzorgaanbieder in 
de uitvoering van de overeenkomsten de bestedingsruimte  bij elkaar 
optellen en met schriftelijke toestemming van Holland Rijnland  
bestedingsruimte substitueren tussen deze Bijzondere delen. 
Dit lijkt op overbodige administratieve rompslomp daar waar de 
opdracht aan zorgaanbieders is om zoveel mogelijk te ambulantiseren. 
Kortom het streven is om geld over de houden in Segment 1 hetgeen 
bijna onvermijdelijk leidt tot een toename en mogelijke overschrijding 
van Segment 4.  Het lijkt gepast om hier door Holland Rijnland al op 
voorhand toestemming te geven voor substitutie van 
bestedingsruimten."

Wij nemen uw voorstel niet over. Holland Rijnland wil tussentijds 
inzage hebben in de substitutie. Automatische substitutie ('op 
voorhand') is daarom niet mogelijk.

51 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 20: 
Maximale 
bestedingsru
imte

Hier staat: “een verdeling per Bijzonder deel en eventueel per dienst is 
aangegeven.” Wat wordt verstaan onder “verdeling per dienst”?"

Hiermee wordt bedoeld dat een (gedeelte) van de bestedingsruimte 
kan worden toegekend aan een individuele dienst zoals opgenomen in 
de Dienstomschrijving.

52 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 20: 
Maximale 
bestedingsru
imte

Waarom staat het punt erin dat aanbieder verantwoordelijk is voor een 
gelijkmatige in- en uitstroom van jeugdigen?

Om de beschikbaarheid van zorg over het gehele jaar heen te kunnen 
waarborgen. 

53 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 20: 
Maximale 
bestedingsru
imte

3.7.2 Bestedingsruimte: Volgens deze paragraaf vergoedt Holland 
Rijnland onder geen enkele voorwaarde geleverde diensten als de 
bestedingsruimte is overschreden. Echter is het noodzakelijk dat 
strafrechtelijke casuïstiek boven het plafond vergoed wordt indien dit 
aan de orde is! Gemeenten zijn namelijk verplicht om strafrechtelijke 
casuïstiek altijd te betalen.
Daarnaast is het van belang dat ingezette trajecten worden afgemaakt, 
ook als ze boven plafond uitkomen.

Ook in het geval van forensische zorg moet een jeugdzorgaanbieder 
dit artikel naleven. Echter, bij een correcte melding zal Holland 
Rijnland de aanvraag ophoging bestedingsruimte niet weigeren in het 
geval van forensische zorg in het strafrechtelijke kader.
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54 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 20: 
Maximale 
bestedingsru
imte

er is een maximale bestedingsruimte per segment en is er nu wel of 
niet substitutie-mogelijkheid. XXX zit in 6 segmenten en ivm een 
flexibeler planning en ook in het kader van de transformatie is het 
moeten kunnen schuiven tussen segmenten ook met bestedingsruimte 
belangrijk 

Substitutie is mogelijk na schriftelijke toestemming.

55 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 20: 
Maximale 
bestedingsru
imte

Opmerking over als blijkt dat jza zich niet voldoende heeft 
ingespannen, bewijslast ligt bij aanbieder… dit is altijd moeilijk.
Als er sprake is van een tijdelijke probleem, waardoor je minder kunt 
leveren (of actureren), bestaat er het risico dat je budgetruimte 
verkleind wordt, dat lijkt ons niet de bedoeling

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn van toepassing. 
Elk besluit, ook binnen de overeenkomst, moet redelijk zijn.

56 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 20: 
Maximale 
bestedingsru
imte

Artikel X: Maximale bestedingsruimte lid 7: De jeugdzorgaanbieder is 
zelf verantwoordelijk voor een gelijkmatige in- en uitstroom van 
jeugdigen tijdens het boekjaar passend binnen deze maximale 
bestedingsruimte. Wij kunnen ons hier niet aan conformeren, gezien 
de ernst van de vragen (forensische problematiek) en de 
onduidelijkheid/onvoorspelbaarheid ten aanzien van de instroom.

Ook in het geval van forensische zorg moet een jeugdzorgaanbieder 
dit artikel naleven. Echter, bij een correcte melding zal Holland 
Rijnland dit signaal en de gevolgen voor de bestedingsruimte met de 
jeugdzorgaanbieder bespreken. 

57 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 20: 
Maximale 
bestedingsru
imte

 9.Wat is de opstelling van de opdrachtgever ten aanzien van 
wachttijden, in het geval de maximale bestedingsruimte is behaald 
voor het einde van het kalenderjaar? De keuze om met maximale 
budgetten te werken kan onder omstandigheden in de hand werken 
dat jeugdigen zorg nodig hebben, maar dat daarvoor geen budget 
beschikbaar is. Hoe wordt hiermee omgegaan?

Een van de contractuele afspraken is dat de jeugdzorgaanbieder 
verantwoordelijk is voor een gelijkmatige in- en uitstroom door het jaar 
heen zodat  het hele jaar jeugdzorg beschikbaar is. Daarnaast zal 
Holland Rijnland  monitoren op de budgetuitnutting en andere 
ontwikkelingen.

58 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 20: 
Maximale 
bestedingsru
imte

Blz 22 3A+b betreft uitnutting. Wij informeren u hierover per Q, mag ik 
aannemen dat dit afdoende is?

Nee, dat is niet voldoende. Als de maximale bestedingsruimte is 
uitgenut vraagt dit een actieve handeling van de Gecertificeerde 
Instelling, ook als het kwartaalgesprek later plaatsvindt. 
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59 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

pagina 21: 
Bevoorschot
ting

"“Holland Rijnland bevoorschot de jeugdzorgaanbieder niet”. 
Vraag: kunnen we er vanuit gaan dat dit niet voor de GI geldt en dat er 
wordt aangesloten bij de bovenregionale afspraken?"

Aangepast in artikel.

60 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 22: 
Betaling

T.a.v. betaling lijkt u aan te geven dat u vanaf 2023 het 
declaratiebericht naar een kalendermaand te willen brengen. Wij 
verzoeken u daarvan af te zien. Uiteraard onderschrijven wij snelle 
declaratie vanuit wederzijds belang maar achten 2 maanden redelijk 
en passend bij grotere organisaties die in meerdere regio's met 
verschillende regels te maken hebben.

Holland Rijnland kan anders besluiten. De aanpassing naar 1 maand 
zal Holland Rijnland met u bespreken aan de Ontwikkeltafel in 1 
januari 2022. 

61 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 22: 
Betaling

De eis om uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de maand te 
declareren is niet haalbaar, aangezien er soms haperingen zijn bij 
softwareprogramma’s als in het berichtenverkeer met HR, hetgeen kan 
leiden tot vertragingen in het berichtenverkeer en facturaties. Drie 
maanden is reëler.    

Als later declareren buiten de invloedssfeer van de 
jeugdzorgaanbieder gebeurt, heeft dit artikel geen effect en zal Holland 
Rijnland de declaraties betaalbaar stellen. De bewijslast hiervoor ligt bij 
de jeugdzorgaanbieder.

62 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 22: 
Betaling

Wanneer gaat de periode van de 30 kalenderdagen in?  Is er een 
bepaalde periode van goedkeuring van de declaratie, waarna de 30 
kalenderdagen ingaan? 

Het betreft hier 30 dagen na ontvangst van de declaratie. 

63 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 22: 
Betaling

Aangezien wij als G.I. een opdracht van de rechter hebben? Mogen wij 
er vanuitgaan dat u de rekening ook na een maand voldoet?

Ja, de betalingstermijn is tevens in dit artikel opgenomen. 

64 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

pagina 22: 
Declaratie 
via het 
Berichtenver
keer

"“Partijen wisselen iJw-berichten uit via de landelijke infrastructuur met 
gebruikmaking van de knooppunten Gemeentelijk 
Gegevensknooppunt en VECOZO Schakelpunt”
Vraag: Fijn dat gebruik gemaakt blijft worden van de landelijke 
infrastructuur. Betekent dit dat de gemeenten Kaag en Braassem en 
Alphen aan den Rijn ook over stappen op Vecozo? "

Vooralsnog is de Rijnstreek uitgesloten. Mocht dit wijzigen, dan past 
Holland Rijnland het protocol bedrijfsvoering hierop aan.
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65 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

pagina 22: 
Declaratie 
via het 
Berichtenver
keer

Blz 23 Declaratiebericht VECOZO, …Maakt u gebruik van de landelijke 
standaarden? Dit om onnodige administratieve rompslomp te 
voorkomen verzoeken wij u indien u dit niet doet alsnog in te voeren/ 
mee te gaan werken, is dit voor u mogelijk?.

Holland Rijnland sluit zoveel mogelijk aan bij de landelijke 
standaarden.

66 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

pagina 22: 
No Show

"“Als een jeugdige niet op zijn afspraak komt mag de 
jeugdzorgaanbieder de kosten daarvan niet declareren, tenzij de 
gemeenten daarvoor schriftelijk toestemming verlenen”.
Vraag: de bedoeling achter deze bepaling is helder. Tegelijkertijd 
maken we ons zorgen over dat zorgaanbieders wellicht complexe 
doelgroepen dan niet meer willen aannemen, omdat het risico op ‘no-
shows’ te hoog ligt. Is het mogelijk om voor de complexe doelgroep 
een uitzondering te maken? Zo nee, hoe kunnen we er dan voor 
zorgen dat dit artikel geen grond van afwijzing gaat zijn?"

De werkwijze verandert niet ten opzichte van de huidige situatie. Als 
Holland Rijnland geen goedkeuring geeft, dan is de no show niet 
declarabel. Holland Rijnland heeft hier een discretionaire bevoegdheid.

67 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

pagina 22: 
No Show

Artikel X: No show 2. De zorgaanbieder mag de jeugdige rechtstreeks 
een rekening sturen voor de verloren tijd.
-> Is dit wettelijk al mogelijk? Staatssecretaris Paul Blokhuis gaf 
onlangs in gesprek met Holland Rijnland nog aan dit niet wenselijk te 
vinden en als een echt laatste oplossing van de tekorten pas te willen 
onderzoeken. Juist omdat ouders de zorg voor hun kinderen dan 
kunnen gaan onthouden of ziekmelden.

Voor gemeenten is het niet mogelijk om een eigen bijdrage te vragen 
van ouders. Hierover ging het gesprek met Paul Blokhuis. De no show 
regeling betreft een andere situatie, namelijk: De jeugdige is al in zorg, 
maar i) komt niet opdagen, ii) heeft daar geen goede reden voor en iii) 
de jha heeft vooraf aangegeven dat deze dan zelf een rekening kan 
sturen voor kosten. 

68 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 23: 
Aanlevering 
informatie

Artikel X: Aanlevering informatie: Wij kunnen ons tot een bepaalde 
mate naar dit artikel schikken. Wanneer er veel verschillen / 
afwijkingen zijn per gemeente (of meerdere jeugdregio’s), dan kunnen 
wij niet alle opgevraagde informatie volledig volgens dit artikel 
verwerken.

De overeenkomst is regionaal, de gevraagde gegevens/ data hebben 
betrekking op alle gemeenten in de regio Holland Rijnland.

69 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 23: 
Aanlevering 
informatie

Artikel X "Aanlevering informatie". Welke documenten of andere 
informatie vallen onder de overeenkomst en moet inzage in gegeven 
worden? Graag ook een verwijzing naar de (wettelijke) grondslag 
hiervan.

Alle in de overeenkomst en instructiedocument genoemde stukken. 
Als het hier een wettelijke grondslag betreft, staat dit genoemd in het 
desbetreffende artikel. Als er geen wettelijke grondslag is benoemd, 
betreft het hier de grondslag het contract zelf. 
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70 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 23: 
Aanlevering 
informatie

Aanleveren informatie….Hoe verhoudt zich dit tot de AVG? De AVG is van toepassing.

71 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 24: 
Bekostigings
normen

bekostigingsnormen: Zij noemen hier de gemiddelde kosten per 
unieke client en het eventueel terugbetalen als daar vanaf geweken 
wordt. Wat worden de normen? En hoe zijn deze tot stand gekomen?

De normen zijn nog niet vastgesteld. Zolang deze nog niet zijn 
vastgesteld kan geen uitvoering gegeven worden aan dit artikel.

72 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 24: 
Bekostigings
normen

"Artikel X  Bekostigingsnormen
1)Holland Rijnland stelt jaarlijks per dienst of per bijzonder deel van de 
overeenkomst normen vast op de hierna genoemde onderdelen die 
ten grondslag liggen aan de bekostiging…
2) de normen gelden voor de diensten die de jeugdzorgaanbieder 
uitvoert op basis van deze overeenkomst.
Dit is een grotendeels al bestaand artikel in de huidige overeenkomst 
(alleen de onderstreepte delen zijn nieuw opgenomen. Onze vraag is 
hoe zinnig is het een dergelijke bepaling op te nemen daar waar de  
Holland Rijnland bij ons weten sinds  de ingang van deze 
overeenkomst (2017) nog geen normen heeft gepubliceerd (hetgeen 
wij op zich toejuichen omdat de hoog specialistische zorg  onder 
andere onder druk van de huidige coronacrisis  en toename van 
ernstige problematiek zich slecht in normen laat vangen. "

Holland Rijnland vindt het belangrijk een dergelijke norm op te kunnen 
stellen. We laten daarom dit artikel staan. 

73 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 24: 
Bekostigings
normen

Artikel X "Bekostigingsnormen" is dit artikel ook bedoelt voor de 
vrijgevestigde praktijk en/of is dit artikel pas van toepassing bij een 
omzet groter dan X? En wat betekent dit voor de genoemde 
kwartaalrapportages irt de vrijgevestigde praktijk?

De bekostigingsnormen gelden voor alle jeugdzorgaanbieders die 
desbetreffende dienst bieden. Dus ook voor vrijgevestigden. Dat 
Holland Rijnland deze kan opstellen is geen wijziging van de huidige 
situatie (wat in huidige overeenkomst is opgenomen). 
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74 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 24: 
Bekostigings
normen

Artikel X: Bekostigingsnormen: De bekostigingsnormen worden 
algemeen geformuleerd in het algemeen deel overeenkomst, terwijl de 
richtlijnen voor de forensische zorg bijvoorbeeld anders zijn dan voor 
reguliere GGZ. Ook in bekostigingsnormen zou hierin dus onderscheid 
gemaakt moeten worden. Vandaar ook dat de Waag met een voorstel 
is gekomen om forensische zorg in een apart product onder te 
brengen zodat dit onderscheid eenvoudig gemaakt kan worden.

De mogelijkheid om per dienst bekostigingsnormen op te nemen staat 
in het algemene deel (omdat dit op alle diensten van toepassing is). 
Echter, het klopt dat deze bekostigingsnormen in de 
dienstomschrijving worden opgenomen en dus per dienst en type inzet 
kan verschillen. Forensische zorg valt onder Hoog specialistische GGZ 
en is geen aparte dienst. Wanneer voor Hoog specialistische GGZ 
bekostigingsnormen  worden opgesteld zal Holland Rijnland dus 
rekening houden met verschillen die er zijn tussen verschillende type 
zorg die onder deze dienst vallen. 

75 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

pagina 24: 
Jaarplan

"Op pagina 25 staat rapportage op bekostigingsnormen en jaarplannen 
als het bedrag boven de €500.000,- ligt.
Vraag: We gaan er vanuit dat dit niet geldt voor de GI. Klopt dit?"

Dat is ook op de gecertificeerde instelling van toepassing waarbij we 
uitgaan van een aansluiting op bovenregionale afspraken over 
doorontwikkeling en monitoring

76 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

pagina 24: 
Jaarplan

Artikel X: Jaarplan
Jaarplan moet voor 1 oktober ingediend worden. Dit was in 
voorgaande jaren lastig omdat nog onduidelijk was wat de 
bestedingsruimte was voor het jaar daarop. Hoe gaan jullie hier nu 
mee om?

Holland Rijnland handhaaft deze deadline. Na 1 januari 2022 kunnen 
partijen alternatieven voorstellen inbrengen aan de overlegtafel(s). 

77 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

pagina 24: 
Jaarplan

We begrijpen hieruit dat naast de 6 plannen per segment en als 
ontwikkelpartner ook nog jaarlijks een jaarplan moet worden ingediend 
voor HR. Dit betekent een lastenverzwaring.
Bekostigingsnormen, dit vraagt om een zeer specifieke 
kwartaalrapportage, lastenverzwaring

Holland Rijnland zal jaarlijks kijken of het opstellen van een nieuw, of 
bijstellen van een bestaand jaarplan noodzakelijk is. Het is daarnaast 
toegestaan om de plannen in een segment gezamenlijk met andere 
jeugdzorgaanbieders op te stellen en in te dienen. De rapportage met 
betrekking tot de bekostigingsnorm is pas nodig als Holland Rijnland 
deze norm vaststelt. In dialoog aan de overlegtafel zijn hier verdere 
afspraken over te maken.

78 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

pagina 24: 
Jaarplan

 13.pg. 26 jaarplan: wanneer dient een aanbieder een jaarplan in te 
dienen? Ons inziens is dit op dit moment onvoldoende duidelijk 
geformuleerd in de overeenkomst.

Voor 1 oktober. De eerste keer voor 1 oktober 2022 (dan loopt de 
gewijzigde overeenkomst).
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79 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 24: 
Monitoring

bij artikel over de aanvullende monitoringeisen is sprake van 
kwalitatieve informatie over het bereiken van de mate waarin de 
doelen worden bereikt. Deze kwalitatieve informatie is verder nog niet 
gedefinieerd en vraagt echt nog om samen ontwikkelen.

Zolang de kwalitatieve informatie niet is gedefinieerd, kunt u niet 
voldoen aan deze eis. Dit is tot dat moment dus ook niet afdwingbaar 
door Holland Rijnland. Holland Rijnland zal (eventueel samen met 
jeugdzorgaanbieders) omschrijven welke informatie wordt verwachten.

80 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 25: 
Bekostigings
normen

"Bekostigingsnormen
Hier staat: “Als de jeugdzorgaanbieder afwijkt van één of meer normen 
genoemd onder lid 1, dan kan Holland Rijnland overgaan tot het 
terugvorderen van te veel of onjuist betaalde gelden (deze zijn 
onverschuldigd), tenzij Holland Rijnland schriftelijk goedkeuring geeft 
voor deze afwijking.” Wij verzoeken toe te voegen: “Tenzij afwijking 
buiten schuld van aanbieder om is komen te ontstaan, of is komen te 
ontstaan doordat de norm niet transparant, niet proportioneel, of niet in 
redelijkheid en billijkheid van aanbieder kan worden verwacht”."

Wij voegen dit niet toe. De vaststelling van een norm wordt op de 
Ontwikkeltafel besproken. 

81 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 25: 
Klanttevrede
nheids- en 
klantervaring
sonderzoek

Daarnaast wordt het cliënttevredenheidsonderzoek hier beschreven. 
Graag gaan we hierover in gesprek om de vragen meer toe te spitsen 
op de GI, zodat we hier ook in kunnen participeren.

Holland Rijnland gaat hierover vanaf 1 januari 2022, of zoveel eerder 
als mogelijk, het gesprek aan.

82 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 25: 
Klanttevrede
nheids- en 
klantervaring
sonderzoek

Hier staat: “Onderdeel van het klanttevredenheidsonderzoek moet 
minimaal de vraag zijn of de jeugdige de jeugdzorg als 
herstelondersteunend heeft ervaren.” Kan gemeente uitleggen hoe een 
jeugdige kan herstellen van een verstandelijke beperking? Zo nee, 
gaat gemeente dan akkoord met de volgende wijziging: “Onderdeel 
van het klanttevredenheidsonderzoek moet minimaal de vraag zijn in 
welke mate de jeugdige de jeugdzorg als helpend heeft ervaren”"

Het artikel is aangepast.
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83 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 25: 
Kwartaal 
kerngegeven
s

Hou het beperkt tot het noodzakelijke en sluit zoveel mogelijk aan bij 
wat er mogelijk is in het berichtenverkeer. Ook goed om dit met andere 
regio's af te stemmen, zodat wij onze systemen niet voor iedere 
gemeente/regio apart moeten inrichten. De regio vraagt nu per 
segment aparte monitoritems uit, dat verhoogt de administratieve last 
enorm. Een deel kan de regio ook zelf uit de eigen data halen en 
daaruit kan de regio zelf gerichte vragen (bijv. verklaringen voor 
zichtbare trends) stellen bij de aanbieders.

Waar mogelijk zal Holland Rijnland zoveel mogelijk uitgaan van de 
informatie uit het berichtenverkeer. 

84 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 25: 
Kwartaal 
kerngegeven
s

Artikel X: Kwartaal kerngegevens
-> hoe wordt de informatie van de aanbieders gedeeld met andere 
partijen, zodat er gezamenlijk gestuurd en verbeterd kan worden?

Deze informatie neemt Holland Rijnland (geanonimiseerd) mee als 
input aan overlegtafels. 

85 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 25: 
Meewerking
splicht

Hier staat: “De jeugdzorgaanbieder verleent zijn volledige 
medewerking aan rekenkamer(commissies), rekenkameronderzoeken 
van Holland Rijnland en onderzoek door onderzoeksbureaus 
ingeschakeld door Holland Rijnland en levert alle benodigde dan wel 
opgevraagde documenten en informatie tijdig aan.” Wij werken als 
aanbieder graag mee aan onderzoek ten einde het Jeugdstelsel en de 
Jeugdhulp efficiënter en effectiever in te zetten. Wij vragen om 
“onderzoek” vooral ook daarop te richten. Dus niet op een nog sterkere 
beheersing en verdere detaillering van monitoring en verantwoording. 
Voorts, als een onderzoeksbureau ons vraagt om “documenten en 
informatie”, dan is een tijdige aanlevering afhankelijk van een tijdige 
uitvraag. Kan gemeente hierop bevestigen?

Rekenkamers hebben een eigen agenda. Daarover hebben 
gemeenten geen zeggenschap. Voor wat betreft aanlevertermijnen: 
deze moeten uiteraard redelijk zijn, wil Holland Rijnland dit artikel 
kunnen toepassen.
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86 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 26: 
Geschillen

Geschillen, waarom slechts een persoon? Om een mediation zo efficient mogelijk te laten verlopen.

87 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 26: 
Inspectie en 
gemeentelijk
e 
toezichthoud
er

Wie zijn de gemeentelijke toezichthouders en met welk doel en welke 
informatie mogen deze inzien? Zie eerder de opmerking bij punt 
Materiele controle.

De gemeente heeft eigen toezichthouders in dienst/aangesteld die op 
basis van de regeling jeugdwet materiele controles mogen uitvoeren.

88 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 7: 
Voorwerp 
van 
overeenkom

Artikel X Voorwerp van deze overeenkomst, punt 5:
Voor wat betreft segmenten 2, 3 en 4 stellen de verwijzer 
gecontracteerde jeugdzorgaanbieders aan de jeugdige en/of ouder(s) 
voor die de benodigde diensten kunnen leveren. De jeugdige en/of 

Een jeugdige kan de voorkeur uitspreken, dit betekent echter niet dat 
jeugdige daar automatisch plaatsing krijgt. Bijvoorbeeld wanneer dit 
aanbod niet het meest passend is of als er geen budgettaire ruimte is 
kan de eerste keuze van de jeugdige bijvoorbeeld niet mogelijk zijn. De 

89 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 7: 
Voorwerp 
van 
overeenkom
st, punt 8

“Voor wat betreft segment 7 krijgt de jeugdige en/of ouder(s) de 
diensten geleverd door de door de rechter aangewezen GI”.Vraag: 
Graag voegen we hieraan toe dat dit ook in opdracht van de gemeente 
kan (preventieve jeugdbescherming en consult en advies GI). Kan dit 
aan de overeenkomst toegevoegd worden?

Aangepast in artikel.

90 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

pagina 8: 
Duur van 
Overeenkom
st

“De overeenkomst gaat in op 1 januari 2017 en loopt tot 31 december 
2025”.Vraag: de startdatum van de overeenkomst ligt op 1 januari 
2017. Kunnen wij er vanuit gaan dat hier 1 januari 2022 moet staan? 

Wij wijzigen een overeenkomst die al loopt, daarom is de startdatum 1 
januari 2017.

91 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

pagina 8: 
Duur van 
Overeenkom
st

Blz 8 betreft de duur, bent u voornemens om te verlengen? Ja, wij zijn voornemens te verlengen
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92 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 9: 
Eenzijdige 
wijziging 
overeenkom
st door 
gemeenten

Tav "Holland Rijnland kan op 1 juli en op 1 januari van elk kalenderjaar 
eenzijdig wijzigingen doorvoeren op voorwaarden van de 
overeenkomst, op diensten en op tarieven. Holland Rijnland kondigt 
deze wijzigingen uiterlijk een half jaar voordat deze ingaan aan" 
eenzijdig/verregaand, risico voor continuïteit aanbieder

Bij wijzigingen zal Holland Rijnland de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur toepassen en dus ook rekening houden met de 
belangen van jeugdzorgaanbieders.

93 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 9: 
Eenzijdige 
wijziging 
overeenkom

Eenzijdige aanpassing door gemeente: dit is niet acceptabel. Dit artikel 
houdt geen rekening met de impact daarvan op de financiele stabiliteit 
en continuiteit van organisaties

Bij wijzigingen zal Holland Rijnland de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur toepassen en dus ook rekening houden met de 
belangen van jeugdzorgaanbieders.

94 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 9: 
Overlegtafel

"“De digitale overlegtafel is te bereiken via het 
Contractmanagementsysteem (CMS)”.
Vraag: Bedoelen jullie hiermee tenderned of negometrix? Zo nee, wat 
is CMS en hoe kunnen we hier ook toegang toe krijgen?"

Contractmanagementsysteem (CMS) is een algemene term. Holland 
Rijnland werkt met Vendorlink. Negometrix of Vendorlink  is specifieker 
waardoor aanpassing overeenkomst noodzakelijk is bij wijziging van 
CMS systeem. Daarom is hier gekozen voor de term CMS.

95 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 9: 
Overlegtafel

"… Daarnaast richten partijen een digitale dan wel fysieke overlegtafel 
per segment in waaraan Holland Rijnland  en/of gemeenten 
deelnemen en alle jeugdzorgaanbieders die een bijzondere 
overeenkomst hebben gesloten voor dat segment…
Dit vereist een onevenredige tijdsinspanning van ons als 
zorgaanbieder daar waar we als zorgaanbieder in tenminste 4 
segmenten geacht worden deel te nemen "

Holland Rijnland neemt uw input mee bij de inrichting van de 
overlegtafels.

96 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 9: 
Overlegtafel

Er worden wel overlegtafels benoemd maar onduidelijk blijft welke 
partij aanspreekpunt is voor de overeenkomst en met wie de 
overeenkomst wordt geëvalueerd . 

Holland Rijnland is hiervoor het aanspreekpunt. Zie voor meer 
informatie ook de bijlage over de organisatie van de overlegtafels. 
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97 Algemeen 
deel 
overeenkom
st

Pagina 9: 
Overlegtafel

participatie van jeugdigen: wij vragen ons ook af hoe het 
clientperfspectief in deze inkoop en in de overlegtafels enz is geborgd

Bij het opstellen van het Programma en Inkoopplan heeft brede 
consultatie plaatsgevonden. De inhoudelijke doelen die toen zijn 
geformuleerd zijn nu vertaald naar de overeenkomst. Het is aan 
Jeugdzorgaanbieders  om de eigen clientenraden te betrekken.  
Algemene clientenparticipatie gaat Holland Rijnland vanaf september 
vormgeven met de jeugdzorgaanbieder die vanaf 1-1-2022 zijn 
gecontracteerd. 

98 Algemene 
deel 
overeenkom
st

Pagina 18: 
Verlengde 
jeugdhulp

18-/18+: er is verlengde jeugdhulp op pleegzorg tot 21 (en in sommige 
gevallen tot 23). Deze specifieke overeenkomst t.a.v. pleegzorg lijkt 
hier nu aan voorbij te gaan.

Dat is niet de intentie,  Holland Rijnland heeft hetzelfde beeld bij 
verlengde jeugdhulp op pleegzorg. 

99 Bijzonder 
deel 
segment 1

Aanbod 18. Verplicht alternatief ambulant verblijfsvorm leveren, tenzij regio 
anders beslist. Wanneer/om welke redenen is deze verplichting 
volgens de regio niet van toepassing?

Wanneer een aanbieder beschikt over een specifiek aanbod dat wordt 
gemist binnen het segment, kan Holland Rijnland besluiten tot 
contractering, ook al is niet aan de vereiste m.b.t. het ambulant 
aanbod voldaan. Wanneer deze aanbieder is gecontracteerd, wordt 
deze wel geacht zich te committeren aan de doelstellingen binnen het 
segment en in dat kader ambulant aanbod te ontwikkelen.

100 Bijzonder 
deel 
segment 1

Aanvullende 
monitoringse
isen

22. Aanvullende monitoringseisen: Ondanks alle voornemens om de 
administratieve lasten terug te dringen, zien wij hierbij juist een enorme 
verzwaring van de administratieve lasten voor alle 
jeugdzorgaanbieders. Dringend verzoek aan regio om de 
administratieve lasten te beperken en dit artikel ook in te perken.

Ons doel is om de administratieve lasten voor aanbieders zoveel 
mogelijk te beperken.  Om die reden proberen wij de gevraagde 
monitoringsinformatie zo veel als mogelijk uit bestaande 
informatiebronnen te halen.  Gemeenten willen met deze nieuwe 
inkoopstructuur meer dan voorheen gaan sturen op segmentspecifieke 
doelen. (bijvoorbeeld middels de Centrale Intake). Dat brengt 
aanvullende segmentspecifieke monitoring met zich mee. Gmeenten 
willen zich wel gedurende de looptijd van het contract samen met 
jeugdzorgaanbieders  inspannen om de rapportagevereisten ook 
tussen segmenten waar mogelijk in elkaar te schuiven. 
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101 Bijzonder 
deel 
segment 1

Alternatieve
n

Om alternatieven te realiseren moeten kaders van 2 uur per week 
begeleiding en behandeling worden losgelaten. Betrek aanbieders die 
deze alternatieven bieden nauw bij het proces om tot de juiste kaders 
te komen. Verzin een oplossing voor het monitoren van 
uitzonderingssituaties binnen het bestaande systeem van het 
berichtenverkeer en niet via een apart proces op de website van TWO. 
Voor de zorgadministratie van een landelijke instelling is het 
onmogelijk om in iedere regio andere en extra administratieve 
handelingen te verrichten.

 De kaders voor begeleiding, zoals voor segment: ambulante hulp, 
gelden voor de de dienst begeleiding individueel zoals deze is 
omschreven binnen de dienstomschrijving. Voor het ambulante 
product binnen segment: Behandeling met verblijf, volgens de 
dienstomschrijving Intensieve ambulante behandeling ter vervanging 
van verblijf, gelden deze specifieke kaders niet.

102 Bijzonder 
deel 
segment 1

Ambulant 
aanbod

Jeugdzorgaanbieder biedt in Holland Rijnland een aantal ambulante 
niches in de GGZ. Dit betreft, GGZ met LVB problematiek, forensische 
en verslavingszorg. Naast een kleine poli waar wij graag op zouden 
willen uitbreiden om een gezinspoli te starten. Dus kinderen en ouders 
met GGZ problematiek behandelen. Klinisch bieden we de zorg in 
onze klinieken in Den Haag voor zorg die in Holland Rijnland klinisch 
niet voor handen is, op ons terrein staat ook een onderwijs 
voorziening. Onze ambulante activiteiten zijn vanwege het 
budgetplafond niet in de gelegenheid geweest om zich uit te breiden in 
aansluiting op of voorafgaand aan klinische zorg. Het aangaan van 
onderaannemerschap met een ambulante aanbieder is wat ons betreft 
een administratieve belasting die wij gelet op aanbieders in Holland 
Rijnland zoals Jeugdzorgaanbieder niet nodig vinden. Zij kunnen 

Ons doel is om de administratieve lasten voor aanbieders zoveel 
mogelijk te beperken. Onderaannemerschap, zoals het terugkomt in 
het bijzondere deel van de overeenkomst, is geen doel op zich, zeker 
niet wanneer dit extra administratieve lasten met zich meebrengt. De 
mogelijkheid om te werken met onderaannemerschap is er echte wel, 
bijvoorbeeld voor wanneer binnen segment 1 een ambulant alternatief 
voor verblijf wordt ontwikkeld in samenwerking met een andere 
(ambulante) jeugdzorgaanbieder die niet binnen segment 1 
gecontracteerd is. 
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103 Bijzonder 
deel 
segment 1

Ambulant 
aanbod

Jeugdzorgaanbieder 1,  Jeugdzorgaanbieder 2 en Jeugdzorgaanbieder 
3 zijn organisaties die deze constructies niet nodig hebben om samen 
te werken aan tijdig klinische zorg over te laten gaan naar ambulant, 
mogelijk in de vorm van intensief ambulant, FACT, zoals die in de 
regio al voorhanden is. Het volume aan klinische zorg dat wij in 
Holland Rijnland bieden is te beperkt om daarvoor zelf intensieve 
ambulante alternatieven te ontwikkelen.Jeugdzorgaanbieder 1 kan 
daaraan alleen werken als er sprake is van een zeer substantiële 
verhoging van het budget waarin zij samen met partners kan werken 
aan een totaal concept zoals wij in Haaglanden uitvoeren met 
Jeugdzorgaanbieder 2 en Jeugdzorgaanbieder 3. Dit zou als u dat 
toestaat wel met ons besproken kunnen worden.

 Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat de ambulante behandeling 
of begeleiding door een andere jeugdhulpaanbieder (bijvoorbeeld 
vanuit segment 3 of 4 ) wordt uitgevoerd dan de jeugdhulpaanbieder 
die de klinische opname verzorgt (vanuit segment 1). Binnen segment 
1 is het de bedoeling om zoveel mogelijk te voorkomen dat de 
klinische opname nodig is, en zouden wij in plaats daarvan waar 
mogelijk ambulante alternatieven willen inzetten. Dat Holland Rijnland 
ervoor gekozen heeft om de inkoop in segmenten op te delen, wil niet 
zeggen dat een jeugdige altijd binnen één segment hulp zou moeten 
ontvangen. Het op- en afschalen tussen de verschillende segmenten is 
altijd mogelijk en wij streven ernaar dit in het werkproces zo efficiënt 
mogelijk in te richten.

104 Bijzonder 
deel 
segment 1

Centrale 
Intake

Beschrijving van de centrale intake
We hebben een aantal vragen over de centrale intake. Hoe gaat de 
centrale intake zich verhouden tot de plannen voor de regionale 
experttafel en TCC? En gaat de centrale intake ook gelden in de 
regio’s waar GO voor Jeugd actief is? Zo ja, hoe verhoudt dat tot 
elkaar? Is het tot slot mogelijk de taak van de centrale intake te 
verbreden van enkel verblijf, naar ook ambulante hulp? We zijn 
tevreden over de prille ontwikkeling. Graag denken we mee over 
verdere positionering (mandaat) en opdracht van de centrale intake. 

De omschrijving van de taken en werkzaamheden van de de Centrale 
Intake zoals die in het bijzondere deel van de overeenkomst is 
opgenomen overlapt met die van het TCC en een (nog op te richten) 
regionale experttafel. Nadat de overeenkomst en begroting definitief 
zijn gemaakt, zal worden gestart met een nadere uitwerking en 
afbakening van de Centrale Intake en het ontwikkelen van een 
werkproces. Bij deze ontwikkeling, die de segmenttrekkers vanuit 
gemeenten samen met betrokken partijen/jeugdzorgaanbieders zullen 
oppakken, wordt de verhouding tussen de genoemde organen 
gedefinieerd op een wijze die (idealiter) dienend is aan de 
uitvoeringspraktijk. De Centrale Intake geldt niet voor de GO! voor 
jeugd-gemeenten.
De inzet van de Centrale Intake geldt ook voor de ambulante 
producten binnen het segment en in het werkproces leggen partijen 
vast hoe er korte lijnen worden gehanteerd voor het inzetten van 
diensten uit andere segmenten.
Verkennende gesprekken met Gecertificeerde Instellingen zijn reeds 
gevoerd en de gemeenten zullen deze  betrekken bij het 
ontwikkelingsproces.
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105 Bijzonder 
deel 
segment 1

Centrale 
Intake

Artikel 4: hier staat: “Voor wat betreft segment 1 bepaalt de Centrale 
Intake van welke jeugdzorgaanbieder de jeugdige de diensten 
ontvangt.”
Het is niet duidelijk hoe de centrale intake eruit moet gaan zien, wat 

Bedankt voor uw input, maar wij nemen dit niet over omdat de 
gemeenten de gevraagde aandachtspunten willen meenemen in de 
ontwikkeling van het werkproces met jeugdzorgaanbieders samen. 
Deze ontwikkeling vindt plaats nadat de overeenkomst definitief us 

106 Bijzonder 
deel 
segment 1

Centrale 
Intake

b. In de dienstomschrijving en dialoogsessies wordt aangegeven dat 
ook de 3 zwaarste categorieën “wonen” zich moeten wenden tot de 
centrale intake, dat is hier niet terug te zien. Wat moet aanbieder 
aanhouden?

Dit is opgenomen in de dienstomschrijvingen en het bijzondere deel 
van segment 2 (Wonen).

107 Bijzonder 
deel 
segment 1

Centrale 
Intake

Gemeentelijke toegang is de eerste poort voor kind en gezin, hoe 
voorkomen we dat de Centrale Intake een “extra” loket wordt?

Door middel van een heldere afbakening van taken, rol en 
werkzaamheden. E.e.a. zal worden vastgelegd in het werkproces van 
de Centrale Intake, dat gemeenten samen met betrokken aanbieders 
voorafgaand aan de looptijd van het contract zullen opstellen.

108 Bijzonder 
deel 
segment 1

Centrale 
Intake

d. “De jeugdhulpaanbieder is niet verplicht deel te nemen aan de 
Centrale Intake, maar is wel verplicht jeugdigen diensten te verlenen 
als de Centrale Intake daartoe besluit” -> kan aanbieder niet meer zelf 
beslissen/meedenken of aanbod passend is? En wat als er geen 
capaciteit is en/of budget? 

Vanuit het uitgangspunt 'first time right', één van de kerndoelen van de 
Centrale Intake, is het wenselijk dat jeugdigen met een (verblijfs-
)hulpvraag direct op de juiste plek terechtkomen. De Centrale Intake is 
zo ingericht dat er overzicht is over het aanbod binnen het segment, 
zodat snelle plaatsing mogelijk is. Uit dien hoofde is deze verplichting 
opgenomen. In het nog op te stellen werkproces maken partijen 
hierover nadere praktische werkafspraken zodat het proces optimaal 
dienend is aan de praktijk en voor alle partijen redelijk en billijk is. 
(Verplichte) plaatsing door de Centrale Intake geschiedt binnen de 
kaders van capaciteit en budget.
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109 Bijzonder 
deel 
segment 1

Centrale 
Intake

Een centrale intake wordt door ons als niet werkbaar/haalbaar gezien 
aangezien een verandering in hulpvraag, een verlenging van zorg, een 
doorverwijzing naar behandeling met verblijf  vanuit de ambulante zorg 
door onze eigen instelling via de Centrale Intake (dus extern) moet 
gaan lopen.  Zelfs de inzet van intensieve ambulante behandeling ter 
vervanging van verblijf dient via de Centrale Intake te verlopen voor 
onze eigen patiënten die eerder al via de Centrale Intake zijn 
opgenomen voor behandeling met verblijf. Ook dit werkt de 
administratieve lasten in de hand en vermindert de mogelijkheden om 
flexibel , snel te werken . Ons inziens werkt dit alles de bureaucratie in 
de hand. 

Bedankt voor uw input, maar wij nemen dit niet over omdat gemeenten 
de inzet van een Centrale Intake cruciaal achten in het behalen van de 
inkoopdoelen binnen het segment (bijv. 'first time right'). 

110 Bijzonder 
deel 
segment 1

Centrale 
Intake

Centrale intake: aanbieders zijn verplicht de diensten te verlenen aan 
de jeugdige.
Dit moet wel in overeenstemming zijn met de beschikbare en 
gefinancierde capaciteit 

Aangepast in artikel

111 Bijzonder 
deel 
segment 1

Centrale 
Intake

Daarnaast willen wij benadrukken dat het van belang is dat de 
Centrale Intake segment overstijgend te werk gaat.
Bij een deel van de forensische doelgroep is soms (tijdelijk) verblijf 
noodzakelijk en tegelijkertijd een behandeling. Het is belangrijk dat de 
Centrale intake niet alleen kijkt naar de beschikbare aanbieders en 
behandelingen in segment 1 ‘Behandeling met verblijf’, maar juist ook 
naar de aanbieders en behandelingen in segment 4 ‘Ambulante 
jeugdhulp’. Wanneer het gaat om de complexe forensische doelgroep 
is het van belang dat er een forensische behandeling wordt ingezet, 
gericht op de risicofactoren en het delictgedrag. Een aanbieder dit 
aanbiedt hoeft niet per definitie ook actief te zijn in segment 1. Om 
deze reden is het van belang dat de Centrale Intake tevens op de 
hoogte is van diensten van segment 4.

De Centrale Intake heeft tot doel passende jeugdhulp voor de jeugdige 
te organiseren, en waar nodig een maatwerkaanbod te doen waarbij 
samenwerking van verschillende jeugdhulpaanbieders nodig is. In het 
werkproces van de Centrale Intake dat nog moet worden opgesteld, 
wordt opgenomen hoe deze samenwerking wordt vormgegeven. Uw 
opmerking is hiervoor waardevol en nemen wij hierin mee.
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112 Bijzonder 
deel 
segment 1

Centrale 
Intake

Bij centrale intake vraag ik mij af wie die centrale intake bemenst? En 
wat zij doen als er geen plekken beschikbaar zijn?

Deelnemers van de Centrale Intake zijn (een vertegenwoordiging van) 
de jeugdzorgaanbieders uit segment 1 (behandeling met verblijf), 
waarbij jeugdzorgaanbieders onderling afspraken maken over hun 
vertegenwoordiging. Hierbij dient aandacht te zijn voor de 
verschillende expertises. Daarnaast worden bij het nog op te stellen 
werkproces afspraken gemaakt over 
vertegenwoordiging/samenwerking met andere partijen, waaronder de 
gemeentelijke toegang.

113 Bijzonder 
deel 
segment 1

Centrale 
Intake

Hier staat de aanbieder contact opneemt met 
verwijzers/onderwijsinstelling/dagbesteding. Is de toegang dan degene 
die die toeleiding vervolgens moet doen? En wat als dit niet (direct) 
beschikbaar is?

Voor segment 1 geldt dat de Centrale Intake de toegangspoort is voor 
het aanbod binnen het segment. In de komende periode zullen 
gemeenten samen met jeugdhulpaanbieders een werkproces 
ontwikkelen voor de Centrale Intake, waarbij ook afspraken worden 
gemaakt hoe de samenwerking met verwijzers is geregeld. Zodra bij 
de gemeentelijke toegang duidelijk wordt dat verwezen naar aanbod 
uit segment 1, dient contact opgenomen te worden met de Centrale 
Intake om de verwijzing te doen. Tevens is de Centrale Intake voor de 
gemeentelijke toegang ook bereikbaar voor consult en advies.

114 Bijzonder 
deel 
segment 1

Centrale 
intake

Centrale intake moet niet binnen één segment georganiseerd worden. 
Juist het samenwerken met andere segmenten maar ook andere 
domeinen (Wmo voor 18-/18+) maakt dat je maatwerk kan bieden en 
kan komen tot alternatieven voor 24/7 verblijf en verkorte opname.

De Centrale Intake heeft tot doel passende jeugdhulp voor de jeugdige 
te organiseren, en waar nodig een maatwerkaanbod te doen waarbij 
samenwerking van verschillende jeugdhulpaanbieders nodig is. In het 
werkproces van de Centrale Intake dat nog moet worden opgesteld, 
wordt opgenomen hoe deze samenwerking wordt vormgegeven en 
hoe dit aanbod ingezet kan worden vanuit andere segmenten.
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115 Bijzonder 
deel 
segment 1

Centrale 
intake

• Artikel X Centrale intake lid 5: De Centrale Intake besluit op basis van 
het bepaalde in de bijlage dienstomschrijvingen (bijlage 5) tot 
verlengingen binnen segment 1 ‘behandeling met verblijf’ indien nodig 
en stuurt daarbij waar mogelijk aan op doorstroom/uitstroom. Er is een 
eenmalige verlenging voor de duur van maximaal 12 maanden 
mogelijk mits de behandelaar en verwijzer deze noodzakelijk achten 
en in de Centrale Intake is besproken. De gemiddelde behandeltijd van 
bijvoorbeeld ons FAST programma is 12 maanden tot 1,5 jaar. Dit 
betekent dat XXXX op voorhand kan aangeven dat wij niet altijd aan 
de maximale duur van 12 maanden kunnen voldoen gezien onze 
behandelprogramma’s en de complexiteit van onze doelgroep.

Voor wat betreft de maximale duur van een behandeltraject geldt dat 
een verlenging van maximaal 12 maanden mogelijk is. Dit is in de 
dienstomschrijving van desbetreffende dienst opgenomen.

116 Bijzonder 
deel 
segment 1

Centrale 
Intake

20. Centrale Intake: Hoe verhoudt zich dit tot medische verwijsroute 
algemene overeenkomst? 

De Centrale Intake geldt voor alle verwijzingen naar het aanbod binnen 
het segment Behandeling met verblijf als toegangspoort. Het nog op te 
stellen werkproces voor de Centrale Intake wordt door de deelnemers 
van de Centrale Intake bij alle (wettelijk) verwijzers continue onder de 
aandacht gebracht.

117 Bijzonder 
deel 
segment 1

Doelen Er worden zeer ambitieuze doelen gesteld die zeker binnen de hoog 
specialistische zorg  niet allemaal even realistisch zijn (bijvoorbeeld: 
streven naar weinig tot geen terugval bij jongeren).
Het monitoren van deze doelen vraagt onnodig veel administratie 
aangezien wij als jeugdzorgaanbieder al het medisch dossier op orde 
houden. 

Ons doel is om de administratieve lasten voor aanbieders zoveel 
mogelijk te beperken. Wij beseffen ons dat wij veel vragen van 
aanbieders, ook in aanloop naar de nieuwe inkoop. Overkoepelend 
over de segmenten wordt daarom gekeken wat precies van de 
jeugdhulpaanbieders gevraagd wordt en wordt gekeken waar dit 
mogelijk gebundeld en beperkt kan worden. Wij vragen uiteraard 
alleen iets als het bijdraagt aan de doelen de wij voor ogen hebben en 
zullen hierbij ook putten uit de informatie die jeugdhulpaanbieders ons 
eerder hebben verstrekt. Om stappen te kunnen zetten hebben we de 
inbreng van jullie heel hard nodig.
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118 Bijzonder 
deel 
segment 1

Doelen "Holland Rijnland en deelnemende gemeenten toetsen het beleid en 
de afspraken aan deze doelen en voeren wijzigingen door in de doelen 
of stellen wijzigingen voor in de afspraken met jeugdhulpaanbieders 
indien zij dat nodig achten".Wijzigingen in doelen waarnaar partijen 
streven alleen in samenspraak met partijen dus ook met aanbieders 
(hiermee verandert immers kader voor de overeenkomst). 
Jeugdhulpaanbieders moeten hier ook mee akkoord gaan. Ook 
aanbieder kan wijzigingen voorstellen en de doelen wijzigen pas als 
daar tussen beide overeenstemming over is, belangrijk veel meer 
partnerschap te benadrukken waar het gaat om de doelen. 

Nee,dit klopt niet. We bedoelen hiermeeVG en/of GGZ problematiek. 
De crisisopvang (zoals deze nu geboden wordt) is voor een bepaalde 
doelgroep niet de geschikte plek, daar willen we dat 
jeugdzorgaanbieders een alternatief voor ontwikkelen. Dit kan voor 
alleen VG-grondslag, of alleen GGZ-grondslag of de combinatie. 

119 Bijzonder 
deel 
segment 1

Gelijktijdige 
inzet niet 
mogelijk

“Het is de jeugdhulpaanbieder niet toegestaan om meerdere diensten 
onder segment 1 (behandeling met verblijf) tegelijk aan dezelfde 
jeugdige te verlenen tenzij HR hiertoe opdracht geeft”.

In de praktijk komt dit vaak voor. Gezinshuizen zijn bijvoorbeeld 
standaard één keer in de maand dicht, waarvoor we dan daarnaast 
weekend pleegzorg hebben geregeld. Kunnen we hier zelf opdracht 
toe geven? 

Beide van de door u genoemde vormen van jeugdhulp vallen onder 
segment 2. Voor dit segment geldt de bepaling met betrekking tot 
gelijktijdige inzet niet. Voor segment 1 geldt dat gelijktijdige inzet in 
principe niet mogelijk is. Hierop zijn echter wel uitzonderingen 
mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de verblijfsduur hierdoor aantoonbaar 
wordt verkort of indien er sprake is van een overgangsperiode. Dit is 
ter beoordeling aan de Centrale Intake. Het betreffende artikel is als 
volgt gewijzigd: "Artikel x: Gelijktijdige inzet niet mogelijk. De 
jeugdhulpaanbieder is het niet toegestaan meerdere diensten vallend 
onder segment 1: behandeling met verblijf gelijktijdig in te zetten ten 
behoeve van dezelfde jeugdige, tenzij de Centrale Intake hiermee 
heeft ingestemd."
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120 Bijzonder 
deel 
segment 1

Gelijktijdige 
inzet niet 
mogelijk

Artikel X: Gelijktijdige inzet niet mogelijk
De jeugdhulpaanbieder is het niet toegestaan meerdere diensten 
vallend onder segment 1: behandeling met verblijf gelijktijdig in te 
zetten ten behoeve van dezelfde jeugdige, tenzij Holland Rijnland 
hiertoe opdracht geeft.

Bovenstaande bepaling werkt de ambulantiserings doelstellingen juist 
tegen, daar waar zorg-op- maat kan vereisen dat , bijvoorbeeld bij 
terugval, het geïndiceerd is een kind/jongeren tijdelijk weer op te 
nemen.  

Gemeenten willen in beeld hebben in welke gevallen stapeling van 
zorg nodig is en dus mogelijk moet zijn. Daarom is een nadere toets 
op gelijktijdige inzet van diensten binnen het segment opgenomen in 
de overeenkomst. Wel is inmiddels besloten om het mandaat voor de 
opdracht van het inzetten van meerdere diensten onder segment 1 bij 
de Centrale Intake te leggen. In het werkproces van de Centrale Intake 
stellen gemeenten samen met aanbieders daarvoor een werkwijze 
vast die (idealiter) dienend is aan de uitvoeringspraktijk.

121 Bijzonder 
deel 
segment 1

Gelijktijdige 
inzet niet 
mogelijk

• Artikel x: Gelijktijdige inzet niet mogelijk: Voor de jeugdhulpaanbieder 
is het niet toegestaan meerdere diensten vallend onder segment 1 
‘behandeling met verblijf’ gelijktijdig in te zetten ten behoeve van 
dezelfde jeugdige, tenzij Holland Rijnland hiertoe opdracht geeft.
Dit artikel roept vragen bij ons op. Wanneer er sprake is van (tijdelijk) 
verblijf bij een client, betekent dit dan dat XXXX niet haar product 
intensieve ambulante behandeling ter vervanging van verblijf mag 
leveren?

Bedankt voor uw reactie. In principe is gelijktijdige inzet niet mogelijk, 
tenzij de Centrale hierover anders besluit. Bijvoorbeeld wanneer de 
verblijfsduur hierdoor aantoonbaar wordt verkort of indien er sprake is 
van een overgangsperiode. Dit is ter beoordeling aan de Centrale 
Intake. Het betreffende artikel is als volgt gewijzigd: "Artikel x: 
Gelijktijdige inzet niet mogelijk
De jeugdhulpaanbieder is het niet toegestaan meerdere diensten 
vallend onder segment 1: behandeling met verblijf gelijktijdig in te 
zetten ten behoeve van dezelfde jeugdige, tenzij de Centrale Intake 
hiermee heeft ingestemd."

122 Bijzonder 
deel 
segment 1

Onderwijsaa
nbod

2. De jeugdhulpaanbieder kan alleen diensten leveren op basis van 
deze bijzondere overeenkomst als deze op verzoek van Holland 
Rijnland vóór 1 januari 2022 deelneemt aan de ontwikkeling van 
afspraken tussen jeugdhulpaanbieders, onderwijs, gemeenten en 
Holland Rijnland met betrekking tot de wijze van samenwerking tussen 
onderwijs en jeugdhulp voor segment 1: verblijf en hiervoor de nodige 
capaciteit beschikbaar stelt, tenzij Holland Rijnland opdracht geeft tot 
levering van die diensten zonder deze analyse.

Deze bepaling vereist veel inspanning van de zorgaanbieder.

Het is in dit stadium nog niet duidelijk hoeveel inzet nodig zal zijn om te 
komen tot de juiste afspraken met onderwijspartijen. Gemeenten 
streven ernaar de inzet van jeugdzorgaanbieders bij de totstandkoming 
van deze afspraken redelijk en billijk te houden.
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123 Bijzonder 
deel 
segment 1

Onderwijsaa
nbod

Artikel x: Onderwijsaanbod 1.

Er zijn echter ook jeugdigen (bv verlengde jeugdwet) voor wie niet 
onderwijs maar werk/ dagbesteding het perspectief is. 

Bedankt voor uw reactie. Naar aanleiding van uw reactie hebben wij 
het betreffende artikel als volgt aangepast: "De jeugdhulpaanbieder 
streeft de terugkeer naar een vorm van onderwijs bij elke jeugdige na 
als doelstelling. Met dit doel voor ogen faciliteert de 
jeugdhulpaanbieder de mogelijkheid tot het volgen van onderwijs, 
wanneer de jeugdige door de daartoe bevoegde professionals leerbaar 
wordt geacht." De beleidsregel inzake instemming met afwijking 
verplichte uren onderwijstijd, de afsprakenkaart en handreiking 
Innovatie Dekkend Netwerk (IDN) geldt hierbij als uitgangspunt: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041216/2018-08-01.

124 Bijzonder 
deel 
segment 1

Onderwijsaa
nbod

19. Onderwijsaanbod: jeugdhulpaanbieder faciliteert onderwijs -> dit is 
niet haalbaar tijdens een intensieve GGZ behandeling. Ook deze eis is 
gericht op J&O behandeling en is hier geen rekening gehouden met de 
complexe problematieken in de GGZ/verslavingszorg.

Deelnemers van de Centrale Intake zijn (een vertegenwoordiging van) 
de jeugdhulpaanbieders uit segment 1 (behandeling met verblijf), 
waarbij jeugdhulpaanbieders onderling afspraken maken over hun 
vertegenwoordiging. Hierbij dient aandacht te zijn voor de 
verschillende expertises. Daarnaast worden bij het nog op te stellen 
werkproces afspraken gemaakt over 
vertegenwoordiging/samenwerking met andere partijen, waaronder de 
gemeentelijke toegang.

125 Bijzonder 
deel 
segment 1

Ontwikkelpa
rtners

Ontwikkelpartners: hoe zit het met de vergoeding voor de 
tijdsinvestering gemoeid met ontwikkelpartner zijn (dus los van de 
pilots)?

De inzet van ontwikkelpartners is nodig om te komen tot innovatie en 
efficiency, niet zozeer voor de jeugdzorgorganisatie maar juist 
toegespitst op het segment of misschien zelfs de keten. Van 
ontwikkelpartners vragen we een extra inzet om deel te nemen aan 
ontwikkeltafels. We vinden reëel om hier een financiële bijdrage aan te 
leveren.  We trekken daarbij een lijn voor alle segmenten. Per 
ontwikkeltafel stellen we een vergoeding beschikbaar bedoeld voor 
overhead. Aanbieders die voor meerdere segmenten ontwikkelpartner 
zijn krijgen een vergoeding per segment. De komende periode 
bespreken we (per segment) de wijze van verdeling en toekenning 
hiervan.
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126 Bijzonder 
deel 
segment 1

Ontwikkelpa
rtners

17. Overeenkomst Bijzonder deel segment 1, Ontwikkelpartners punt 
3: hier worden de specifieke sectorale expertisevelden VG/J&O 
benoemd. Ook hier ontbreekt GGZ als expertise voor 
ontwikkelpartners. Graag toevoegen als expertiseveld.

Aangepast in artikel naar sectorale expertisevelden: VG / J&O / GGZ 
en vertegenwoordiging van verschillende verblijfsvormen."

127 Bijzonder 
deel 
segment 1

Samenwerki
ng

Artikel x: Begeleiding biologische ouders Voor het slagen van een 
plaatsing en het bieden van perspectief voor de jeugdige, heeft de 
jeugdhulpaanbieder een verplichting om tijdens het verblijf te werken 
aan de relatie tussen jeugdige en zijn biologische en/of 
gezaghebbende ouder, tenzij dit niet in het belang van de jeugdige is.
Jeugdigen hebben hierin ook zelf een keuze zeker als zij ouder zijn 
dan 12 jaar

Wij voegen aan de tekst de wettelijke verplichting toe om jeugdigen 
mee te nemen.

128 Bijzonder 
deel 
segment 1

Samenwerki
ng

De volgende onderwerpen zijn opgenomen in het plan van aanpak 
genoemd in lid 1: - Hoe jeugdhulpaanbieders een kortere gemiddelde 
verblijfsduur operationaliseren ten opzichte van deze duur in 2020; - 
De ontwikkeling van ambulante alternatieven voor verblijfsaanbod; - 
De samenwerking met jeugdhulpaanbieders gecontracteerd voor 
bijzondere delen van andere segmenten ten behoeve van afschaling; - 
De samenwerking met aanpalende onderdelen in het Sociaal Domein 
(Wmo, Participatiewet, et cetera). Hier lijkt de kortere gemiddelde 
verblijfsduur een doel voor alle vormen van verblijf binnen segment 1 
terwijl ook binnen dit segment een langere verblijfsduur voor lichtere 
verblijfsvormen met behandeling gewenst kunnen zijn om verblijf in 
zwaardere vormen (JZplus bv) te voorkomen. 

Vanuit het uitgangspunt van normaliseren, hecht de gemeente veel 
waarde aan het kunnen sturen op het beperken van de duur van 
verblijfsproducten. Deze bepalingen zullen tijdens de looptijd van de 
overeenkomst nauwgezet worden gemonitord in gesprek met 
aanbieders.

129 Bijzonder 
deel 
segment 2

Centrale 
Intake

24. Artikel Centrale Intake staat ook in de overeenkomst voor Segment 
2 Wonen, maar de Centrale Intake is alleen van toepassing op 
segment 1 en dit wordt ook als zodanig benoemd, waarom staat dit 
artikel dan zo uitgebreid in de overeenkomst voor segment 2?

De Centrale Intake is ook van toepassing op de diensten jeugdhulp 
met verblijf middelzwaar t/m extra zwaar. De tekst in de overeenkomst 
is ter verduidelijk hierop aangepast. De rol van de Centrale Intake is 
verder uitgewerkt in segment 1
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130 Bijzonder 
deel 
segment 2

Doelen Jeugdigen krijgen, na aanmelding voor jeugdhulp uit het segment 
Wonen en vanaf het moment dat de aanmelding is geaccepteerd, 
passende woonvoorziening passende overbruggingszorg. Zin loopt 
niet

Aangepast in artikel. 

131 Bijzonder 
deel 
segment 2

Doelen 23. Overeenkomst Bijzonder deel Segment 2: Wonen: Bij doelen wordt 
looptijd t/m 31-12-2026 benoemd, een jaar langer dan in de algemene 
overeenkomsten en de overeenkomsten voor segment 1, 3, 4: is dit 
per ongeluk of doelbewust door de regio gedaan?

Dit is inderdaad een typfout en moet 31-12-2025 zijn. Dit is aangepast 
in het artikel. 

132 Bijzonder 
deel 
segment 2

Doelen Holland Rijnland en deelnemende gemeenten toetsen het beleid en de 
afspraken aan deze doelen en voeren wijzigingen door in de doelen of 
stellen wijzigingen voor in de afspraken met jeugdzorgaanbieders 
indien zij dat nodig achten. Wijzigingen in doelen waarnaar partijen 
streven alleen in samenspraak met jeugdzorgaanbieders (hiermee 
verandert immers kader voor de overeenkomst). Voorstellen van 
wijzigingen akkoord indien jeugdzorgaanbieders moeten hiermee 
akkoord gaan. Ook jeugdzorgaanbieder kan wijzigingen voorstellen en 
de doelen wijzigen pas als daar tussen beide overeenstemming over is 

Dit zijn door gemeente geformuleerd beleidsmatige doelen, op basis 
waarvan gemeenten haar eigen beleid monitort. Dit is ook de reden dat 
hierover verder geen overeenstemming of afstemming hoeft plaats te 
vinden met jeugdzorgaanbieders. Holland Rijnland stelt de doelen niet 
als resultaatsverplichting aan jeugdzorgaanbieders, maar maakt 
hiermee duidelijk welke doelen zij met de inzet van 
jeugdzorgaanbieders nastreeft.

133 Bijzonder 
deel 
segment 2

Doelen Daarnaast zouden wij graag zien dat de regio haar ambities iets meer 
concretiseert (voorbeelden uit andere regio's: hoeveel % groei in 
pleegzorg t.o.v. opvang in langdurige woongroepen, Mockingbird 
Family Model)

De ambities van Holland Rijnland zijn nader verwoord in het 
programmplan, het inkoopplan en de concretiseringrapportages 
(bijlage 1,2 en 3 van de overeenkomst). 

134 Bijzonder 
deel 
segment 2

Gezinshuize
n

Artikel x: Gezinshuizen De jeugdzorgaanbieders screenen nieuwe 
gezinshuizen die binnen of namens hun organisatie werkzaam zijn. Zij 
beoordelen of de gezinshuizen aan alle wettelijke eisen voldoen en of 
zij de overeenkomst kunnen uitvoeren. Holland Rijnland screent 
vrijgevestigde gezinshuizen. Onduidelijk, screent HR ook de 
gezinshuizen van gezinshuizen.com die voor xxx werken bv?  

Bedankt voor uw vraag. De gemeenten screenen alleen de 
zelfstandige gezinshuizen die niet aangesloten zijn bij een 
overkoepelende organisatie. Van een overkoepelende organisatie 
wordt verwacht dat deze de eigen gezinshuizen screent. 
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135 Bijzonder 
deel 
segment 2

Onderwijs hier dezelfde vraag ls bij segment 1  1. Komt dit vervolgens bij de 
toegang terecht en wat als daar geen plek beschikbaar is?

Op het moment dat het gaat om het inzetten van aanvullende 
jeugdhulp dan loopt dit via de toegang. Als er geen plek is binnen deze 
aanvullende jeugdhulp dan blijft de verantwoordelijkheid voor de 
overbruggingszorg bij de jeugdzorgaanbieder.

136 Bijzonder 
deel 
segment 2

Ontwikkelpa
rtners

Ontwikkelpartners: hoe zit het met de vergoeding voor de 
tijdsinvestering gemoeid met ontwikkelpartner zijn (dus los van de 
pilots) 

De inzet van ontwikkelpartners is nodig om te komen tot innovatie en 
efficiency, niet zozeer voor de organisatie maar juist toegespitst op het 
segment of misschien zelfs de keten. Van ontwikkelpartners vragen we 
een extra inzet om deel te nemen aan ontwikkeltafels. We vinden reëel 
om hier een financiële bijdrage aan te leveren.  We trekken daarbij een 
lijn voor alle segmenten. Per ontwikkeltafel stellen we een vergoeding 
beschikbaar bedoeld voor overhead. jeugdzorgaanbieders die voor 
meerdere segmenten ontwikkelpartner zijn krijgen een vergoeding per 
segment. De komende periode bespreken we (per segment) de wijze 
van verdeling en toekenning hiervan.

137 Bijzonder 
deel 
segment 2

Passende 
hulp

Verplichting tot overbruggingshulp lijkt bij jeugdzorgaanbieder te 
liggen, wegens (soms zeer lange) wachttijden in dit segment vraag of 
dit reeel is, verplichting HR voldoende in te kopen. Is dit onderdeel 
soms fout gekopieerd uit segment 1?

 De verplichting tot overbruggingshulp ligt ook in dit segment inderdaad 
bij de jeugdzorgaanbieder. Wij menen dat de jeugdzorgaanbieder het 
beste in staat is om overbruggingszorg te realiseren die inhoudelijk 
aansluit bij het vervolgtraject. Dit dient wel in gezamenlijkheid met de 
verwijzer te gebeuren. Wij passen het artikel over overbruggingshulp 
hierop aan: De jeugdzorgaanbieder is verantwoordelijk voor het 
organiseren van passende overbruggingshulp, mits hiervoor voldoende 
betrokkenheid is van de verwijzer. 
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138 Bijzonder 
deel 
segment 3

Aanvullende 
monitoringse
isen

Alle bepalingen. Zie de opmerkingen bij het vergelijkbare artikel uit het 
Bijzondere deel overeenkomst Segment 1: Jeugdhulp met verblijf over 
de administratieve lasten. 

Bedankt voor uw reactie. Wij zijn ons ervan bewust dat aanvullende 
monitoringsvragen een administratieve lastenverzwaring met zich mee  
kunnen brengen. Om die reden proberen wij de gevraagde 
monitoringsinformatie zo veel als mogelijk uit bestaande 
informatiebronnen te halen. Voor dit segment schatten wij in dat dit 
voor 1.a, c en d al uit de bestaande bronnen mogelijk is. Betreft de 
monitoringsvraag 1.b menen wij dat de gevraagde 
monitoringsinformatie essentieel is om de rol van opdrachtnemer en 
opdrachtgever op een goede manier in te vullen om met elkaar de 
gewenste transformatie in gang te zetten. Uiteraard blijven wij met u in 
overleg om dit op een zo efficient mogelijke manier in te richten. 
Betreft de informatie die u vanuit Holland Rijnland van ons mag 
verwachten. Wij nemen de volgende zin op in het bijzondere deel 
vanhet contract voor segment 6. Crisis: "Waar (juridisch) mogelijk 
deelt Holland Rijnland met jeugdzorgaanbieders informatie uit hun data-
analyse gerelateerd aan de transformatiedoelen op regioniveau."

139 Bijzonder 
deel 
segment 3

Algemeen Dagbesteding voor 16 plus van XXX zal gefinancierd moeten blijven 
worden vanuit de Jeugdwet, ook bij de overgang na 18 jaar. Dit 
zorgaanbod past beter bij de Jeugdwet dan bij de WMO.

Verlengde jeugdhulp blijft mogelijk na 18 jaar na toestemming TWO 
jeugdhulp en volgens de bestaande werkwijze.

140 Bijzonder 
deel 
segment 3

Doelen Ook jeugdzorgaanbieder kan wijzigingen voorstellen en de doelen 
wijzigen pas als daar tussen beide overeenstemming over is

Dank voor uw input. De jeugdzorgaanbieder kan voorstellen doen 
tijdens regulier overleg zoals tijdens (segmentspecifieke) ontwikkeltafel 
of accountgeprekken.

[40]



Nr Document Pagina nr 
en/of artikel

Vraag Antwoord

141 Bijzonder 
deel 
segment 3

Doelen Ad blz 2 "OP 1 juli 2021 weet Holland Rijnland of het aanbod voor 
dagbesteding en dagbehandeling voldoende gevarieerd is en of er nog 
aangod nodig os, ook om de afschaling van behandeling met verblijf 
op te vangen en te fungeren als alternatief voor deze vorm van hulp. 
Jeugdzorgaanbieder mist de mogelijkheid om behandeling te kunnen 
geven voor kinderen die 1 op 1 behandeling nodig hebben, die niet met 
andere kinderen in 1 groepje kunnen zitten ivm eigen en andermans 
veiligheid. Voor een dergelijk zorg-onderwijsaanbod is al eens een 
voorstel voor gedaan in samenwerking met Jeugdzorgaanbieder 2 en  
Jeugdzorgaanbieder 3”. Dit voorstel is niet omarmd door HR. Om toch 
iets te kunnen betekenen zal extra inzet van pedagogisch 
medewerkers op de groep gefinancierd moeten kunnen worden als dat 
nodig is voor de veiligheod.

Individuele behandeling (1 op 1) voor kinderen die niet in groepjes 
kunnen zitten blijft ook mogelijk: dat wijzigt niet.

142 Bijzonder 
deel 
segment 3

Doelen Doelen lid 4: Hoe kunnen wij de initiatieven die wij ontwikkelen op het 
gebied van aansluiting 18-/18+ laten aansluiten bij wat TWO/ 
gemeenten hierin beogen?

jeugdzorgaanbieder kan voorstellen doen tijdens regulier overleg zoals 
(segmentspecifieke) ontwikkeltafel en tijdens accountgesprekken. 

143 Bijzonder 
deel 
segment 3

Doelen 4) In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026 komen 
van jeugdigen met onveiligheid in hun opgroei en/of opvoedsituatie zo 
snel als mogelijk in een veilige (thuis) omgeving en we voorkomen 
uithuisplaatsing van deze jeugdigen.  Waarom is in dit doel de periode 
tot en met 31 december 2026 genoemd, daar waar in alle andere 
stukken het steeds gaat om een periode tot 31 december 2025?

Dit betreft een fout opgenomen datum en is aangepast.
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144 Bijzonder 
deel 
segment 3

Doelen 3) In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 is 
dagbehandeling kortdurend ingezet en is er gericht gewerkt aan de 
doorstroom richting het onderwijs. Er is ingezet op het aanleren van 
vaardigheden die bijdragen aan de zelfredzaamheid en/of 
zelfstandigheid van de jeugdige. Hierbij is altijd systeemgericht 
gewerkt, het voorveldactief betrokken en nazorg geboden.

Doorstroom richting onderwijs is niet altijd aan de orde; school is niet 
altijd mogelijk. Het voorveld is niet altijd actief betrokken terwijl de 
nazorg vaak belegd bij is  vervolg zorg.

Indien doorstroom richting het onderwijs niet mogelijk is, dan willen wij 
dit signaal horen van de jeugdzorgaanbieder. Daarnaast is het juist de 
doelstelling dat het voorveld  actief betrokken is en dat dit tijdig wordt 
ingezet. 

145 Bijzonder 
deel 
segment 3

Onderwijs in- 
en uitstroom

De jeugdzorgaanbieder kan pas diensten leveren op basis van dit 
bijzonder deel als de jeugdzorgaanbieder schriftelijk akkoord is gegaan 
met door Holland Rijnland en onderwijsinstellingen gemaakte 
afspraken over de in- en uitstroom naar en van het onderwijs, tenzij 
Holland Rijnland opdracht geeft tot levering van die diensten zonder 
deze afspraken of zonder dit akkoord.

Dit artikel lijkt te impliceren dat Holland Rijnland zich het recht toe-
eigent alle overeenkomsten die er al bestaan tussen 
zorgjeugdzorgaanbieder en onderwijs instelling te beoordelen en af- 
dan wel goed te keuren ongeacht de ervaringen van de 
zorgjeugdzorgaanbieder en specifieke onderwijsinstelling. Het lijkt erop 
dat Holland Rijnland hiermee interfereert in mogelijk bestaande 
afspraken. 

De doelstelling is om te komen tot goede afspraken over de instroom 
en doorstroom van onderwijs. Afspraken kunnen alleen maar worden 
gemaakt in afstemming en goed overleg met zorgorganisatie, 
gemeenten en onderwijs. De zorgorganisaties worden hierbij dan ook 
bij betrokken en indien er al goede en duidelijke afspraken zijn tussen 
zorgorganisaties en onderwijs, zullen we deze voorbeelden ook zeker 
meenemen voor de overige organisaties.

146 Bijzonder 
deel 
segment 3

Ontwikkelpa
rtners

Graag komen wij in aanmerking als ontwikkel partner en werken wij 
actief mee aan de transformatie. Wij voldoen niet aan de omzet eis. 
Ons inziens hebben wij een uniek aanbod en bieden wij onze diensten 
op een unieke wijze aan. Op welke wijze wordt dit beoordeeld en op 
welke wijze kunnen wij ons hiervoor aanmelden? Kunnen julie dat 
toevoegen aan het instructiedocument?

Het betreft hier een discretionaire bevoegdheid van Holland Rijnland 
die zij invult op basis van beginselen van behoorlijk bestuur. 
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147 Bijzonder 
deel 
segment 3

Ontwikkelpa
rtners

Hoe wordt de extra tijdsinvestering van ontwikkelpartners vergoed De inzet van ontwikkelpartners is nodig om te komen tot innovatie en 
efficiency, niet zozeer voor de organisatie maar juist toegespitst op het 
segment of misschien zelfs de keten. Van ontwikkelpartners vragen we 
een extra inzet om deel te nemen aan ontwikkeltafels. We vinden reëel 
om hier een financiële bijdrage aan te leveren.  We trekken daarbij een 
lijn voor alle segmenten. Per ontwikkeltafel stellen we een vergoeding 
beschikbaar bedoeld voor overhead. jeugdzorgaanbieders die voor 
meerdere segmenten ontwikkelpartner zijn krijgen een vergoeding per 
segment. De komende periode bespreken we (per segment) de wijze 
van verdeling en toekenning hiervan.

148 Bijzonder 
deel 
segment 3

Ontwikkelpa
rtners 

Algemeen: het is heel lastig om te zien waar ons huidig aanbod onder 
valt. We zijn ook nog in gesprek met xxxx over de dienstomschrijving 
mbt dit onderdeel.

Verdiepende bespreking is mogelijk voor een toelichting op de dienst 
OZA. 

149 Bijzonder 
deel 
segment 3

Systeemgeri
cht werken

ad blz 2; “Hierbij is altijd systeemgericht gewerkt” Dit betekent combi 
dagbehandeling met ambulante inzet systeembehandelaren.

Dank voor uw input. ad blz 2 Combinatie van dagbehandeling en 
ambulante inzet blijft mogelijk.

150 Bijzonder 
deel 
segment 3

Systeemgeri
cht werken

Bij blz 3; “De jeugdzorgaanbieder werk systeemgericht (zoals zorg 
vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning)” Deze toevoeging 
tussen haakjes maakt het niet helder, wat wordt hiermee bedoeld?.

Het betreft hier een voorbeeld.

151 Bijzonder 
deel 
segment 3

Wlz in- en 
uitstroom

ik zie niets staan over de jeugdige tot 8 jaar die nog niet toegelaten 
worden in de Wlz. Ik zie het inetgrale aanbod van het KDC niet 
beschreven. Klopt dit, komt dat in een ander artikel/document terug?

Deze informatie staat in de dienstomschrijving van het KDC

152 Bijzonder 
deel 
segment 4

Doelen Bij het vijfde doel staat dat u een wachtlijst wil voorkomen. Een 
wachtlijst is ons inziens niet verkeerd, het is geredeneerd vanuit zinnig 
en zuinig omgaan met financiële middelen aanvaardbaar. Wachtlijsten 
die qua duur en aantallen te lang of te hoog zijn, dienen te worden 
vermeden. Wij zouden daarom willen voorstellen dat overschrijden van 
de Treeknorm voorkomen moet worden.

De ambitie is niet om wachtlijsten te voorkomen, maar dat we ze willen 
beperken (voorkomen dat meer dan 20% van de jeugdigen met een 
hulpvraag op een wachtlijst staat voor ambulante jeugdhulp). 
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153 Bijzonder 
deel 
segment 4

Doelen Doelen en resultaten en middelen door elkaar, onduidelijk ook qua 
formulering bijvoorbeeld: Doel 7) Op 31 december 2025 hebben de 
jeugdigen een direct passend hulpaanbod aangeboden gekregen door 
de in het verleden ingezette ondersteuning of behandeling aan 
jeugdigen en/of ouders + resultaten mee te wegen bij het opstellen van 
het behandel/-begeleidingsplan. 
Hoe wordt de extra tijdsinvestering van ontwikkelpartners vergoed? 
Holland Rijnland en gemeenten toetsen het beleid en de afspraken 
aan deze doelen en voeren wijzigingen voor in de doelen of stellen 
wijzigingen voor in de afspraken met jeugdzorgaanbieder indien zij dat 
nodig achten. 
Ook aanbieder kan wijzigingen voorstellen en de doelen wijzigen pas 
als daar tussen beide overeenstemming over is 
De jeugdzorgaanbieder kan pas diensten leveren op basis van dit 
Bijzondere deel als de jeugdzorgaanbieder schriftelijk akkoord is 
gegaan met door de gemeenten, jeugdzorgaanbieders gecontracteerd 
voor dit Bijzonder deel en eventueel andere belanghebbenden 
opgestelde ‘kaders’, tenzij Holland Rijnland opdracht geeft tot levering 
van die diensten zonder deze kaders of zonder dit akkoord. 2. De 
jeugdzorgaanbieder kan pas diensten leveren op basis van dit 
Bijzonder deel als de jeugdzorgaanbieder schriftelijk akkoord is 
gegaan met door de gemeenten en onderwijsinstellingen opgestelde 
bestuurlijke afspraken over de afbakening en/of bundeling van 
onderwijsondersteuning en jeugdhulp, tenzij gemeenten opdracht 
geven tot levering van die diensten zonder deze afspraken of zonder 
dit akkoord 
Er is sprake van afspraken en kaders die feitelijk onderdeel moeten 
gaan vormen voor de samenwerking maar die zijn nog niet bekend. 
Blz. 2 “4) Op 31 december 2025 is voorkomen dat meer de jeugdigen 
die gebruik maken van ambulante jeugdhulp, de ondersteuning die zij 
ontvangen als niet herstelondersteunend ervaren” , kromme zin, 
formulering aanpassen. Moeilijk te monitoren bv tussentijds zeker bij 

Over de extra tijdsinvestering voor ontwikkelpartners maken we 
algemene afspraken. Met betrekking tot de doelstelling houden we de 
formulering en percentages aan. We horen graag waar de 
onduidelijkheid in de formulering zit. De doelstellingen zijn eerder aan 
u voorgelegd tijdens de dialoogsessie.
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154 Bijzonder 
deel 
segment 4

Doelen Doelen: voor sommige doelgroepen zijn de doelen niet realistisch. Zij 
zullen altijd een bepaalde mate van zorg nodig hebben en indien nodig 
terug kunnen vallen op zorg. Kunnen jullie deze doelgroep een 
expliciete plek geven in de overeenkomst? En hoe gaan jullie om met 
aanbieders die deze doelgroepen bedienen en daarmee minder doelen 
realiseren?

Gaande weg de uitvoering van de overeenkomst monitoren 
gemeenten de doelen en stellen deze eventueel bij, waarbij dan bijv. 
op voorhand wordt erkend dat er een doelgroep voor wie het realiseren 
van deze doelen niet haalbaar is.

155 Bijzonder 
deel 
segment 4

Doelen Doelen punt 3. In de periode 1 januari 2022 tot en met december 2025 
is voorkomen dat bij de jeugdigen die gebruik hebben gemaakt van 
ambulante jeugdhul opnieuw ambulante jeugdhulp nodig is. Dat is een 
niet realistisch doel. Uiteraard kan getracht worden dit zoveel als 
mogelijk te voorkomen door adequate behandeling en follow-up, 
echter voorkomen is een utopie.

De ambitie is niet om wachtlijsten te voorkomen, maar dat we ze willen 
beperken (voorkomen dat meer dan 20% van de jeugdigen die gebruik 
hebben gemaakt van ambulante jeugdhulp opnieuw ambulante 
jeugdhulp nodig is).

156 Bijzonder 
deel 
segment 4

Doelen Doelen punt 5. Dit is in strijd met Privacy en WGBO. Je mag deze info 
alleen delen als daar toestemming voor is.

Gemeenten controleren op doelen op een dusdanig manier dat de 
privacy van jeugdigen en ouders is geborgd.

157 Bijzonder 
deel 
segment 4

Doelen "1)…het aantal verwezen jeugdigen naar een direct passende vorm 
van ambulante jeugdhulp is toegenomen Ten opzichte van wat? En 
beoordeeld door wie?
 3) … voorkomen dat … opnieuw ambulante jeudhulp nodig is. Hoe dit 
te beoordelen? En is dit niet een utopie om te denken dat het mogelijk 
is  te voorkomen in alle gevallen dat opnieuw ambulante jeugdhulp 
nodig is
4) .. is voorkomen.. dat  Hoe meet je iets dat niet heeft 
plaatsgevonden?
Algemeen: veelvuldig wordt genoemd dat voorkomen iets dat (dus) 
niet gebeurd? (vergelijk het gebruik van het anti-roze olifanten poeder: 
is uiterst effectief (dus duur) want er is geen roze olifant in Nederland. ) 
Hoe meet je dat?"

 Dit zijn door gemeente geformuleerd beleidsmatige doelen, op basis 
waarvan gemeenten haar eigen beleid monitort. Dit doen we op basis 
van diverse meetinstrumenten. De uitkomsten van deze data kunnen 
eventueel aanleiding zijn voor bijsturing van het beleid. Voorkomen wil 
hier overigens zeggen dat de situatie zich niet voordoet. Bijv. We willen 
voorkomen dat anti-rozeolifant poeder wordt gebruikt in de uitvoering. 
Dan kijken wij of dit toch gebeurt. In dat geval is het doel niet bereikt.
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158 Bijzonder 
deel 
segment 4

Groei Het terugdringen van behandeling met verblijf (gewenst) en het meer 
inzetten van ambulante hulp (gewenst) leidt onomstotelijk tot groei in 
het ambulante segment. Het hiervoor eerst aanvullende afspraken 
moeten maken met Holland Rijnland werkt de bureaucratie in de hand. 
Er zal op voorhand extra budget beschikbaar gesteld moeten worden 
om groei in het ambulante segment mogelijk te maken. 

De financiele verschuiving tussen de segmenten wordt bepaald op 
basis van de gestelde ambities tussen de segmenten. Om de groei of 
afbouw te realiseren, is het nodig om afspraken te maken met de 
gecontracteerde jeugdzorgaanbieders. 

159 Bijzonder 
deel 
segment 4

Kaders Alle bepalingen. Dit artikel is in zijn geheel onbegrijpelijk. Onduidelijk is 
welke Kaders hier worden bedoeld en wat ze inhouden. Derhalve is 
hier niet mee in te stemmen. 

Het betreft hier de kaders voor begeleiding die zijn opgenomen in de 
dienstomschrijving en die per 1 oktober 2020 zijn vastgesteld en in 
werking getreden. In vervolg op de kaders voor begeleiding volgt een 
ontwikkeltraject om te komen tot kaders voor andere productcodes, 
zoals vermeld in de dienstomschrijving.   

160 Bijzonder 
deel 
segment 4

Ontwikkelop
gave

In de ontwikkelopgave staat in de laatste alinea dat EED aanbieders bij 
moeten dragen aan pilots voor een effectievere werkwijze in het kader 
van Ernstig Enkelvoudige Dyslexie, zoals DUO trajecten. We hebben 
hier al meerdere ontwikkeltafels en gesprekken over gevoerd en waren 
gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat DUO trajecten niet bij gaan 
dragen aan een effectievere werkwijze voor EED zorg. We hebben in 
deze overleggen verschillende andere initiatieven besproken. Graag 
het voorbeeld van DUO behandelingen dus uit deze alinea halen, 
omdat deze pilot niet ingevoerd zal gaan worden. Hier staan de 
dyslexieaanbieders met elkaar niet achter. Er zijn nog veel meer 
andere initiatieven die tot een verhoging van de effectiviteit en 
efficiëntie leiden en daar zijn DUO behandelingen er geen één van.

Aangepast in artikel Ontwikkelopgave.

161 Bijzonder 
deel 
segment 4

Ontwikkelpa
rtners

art. 1b Ontwikkelpartners: wanneer is er sprake van een uniek aanbod 
of unieke wijze van aanbieden?

Uniek aanbod houdt in dat de werkwijze is bewezen efficient en/of 
inhoudelijk uniek t.a.v. resultaten waardoor bijv. behandelduur 
drastisch kan worden verkort middels deze inzet en men zich 
onderscheidt van andere aanbieders . 
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162 Bijzonder 
deel 
segment 4

Samenwerki
ngs-
afspraken & 
Kaders

Voor beide artikelen: waar worden de afspraken en kaders 
vastgelegd? In het algemene deel of in het bijzondere deel van de 
overeenkomst? Wat maakt dat deze artikelen in het bijzondere deel 
opgenomen worden zonder dat deze specifiek gemaakt worden. Er 
wordt in de beide artikelen gesproken over schriftelijk goedgekeurde 
afspraken zonder dat duidelijk is wat voor een afspraken dit zijn en 
welke plek deze krijgen in een van de overeenkomsten.

De kaders worden opgenomen in de dienstomschrijving. Het klopt dat 
deze afspraken er nog niet voor alle diensten zijn, die stellen we het 
komende jaar op.

163 Bijzonder 
deel 
segment 4

verwijzing 
naar 
segment 1

De jeugdzorgaanbieder kan geen jeugdigen verwijzen naar een 
jeugdzorgaanbieder segment 1 (ook niet als deze zelf een 
overeenkomst heeft met Holland Rijnland voor segment 1) zonder 
tussenkomst van een verwijzer en/of centrale intake. Dit is wederom 
een bepaling die bureaucratische rompslomp in de hand werkt, uit lijkt 
te gaan van wantrouwen in plaats van vertrouwen in de zorgaanbieder 
en de schotten tussen de segmenten lijkt te verstevigen en dus haaks 
staat op het flexibel leveren van zorg op maat ( indien even 
intensivering van de zorg middels behandeling van verblijf aan de orde 
is). 

 Over de werkwijze voor verwijzing naar segment 1 worden nadere 
afspraken gemaakt met de jeugdzorgaanbieders, verwijzer en/of 
centrale intake.  

164 Bijzonder 
deel 
segment 5

Algemeen Mooi dat dit segment apart wordt beschreven. Omschrijving doelgroep, 
acties niet helder genoeg. Wat is precies het onderscheid tussen dit 
segment en begeleiding/ behandeling ambulant op school? Wat is de 
verantwoordelijkheid van het onderwijs in verhouding met de 
jeugdzorg. Leidt dit segment niet tot een groei van de benutting van de 
jeugdzorg als het op deze wijze is beschreven. Dus het kan veel 
concreter en onderscheidender tov de verantwoordelijkheid en het 
budget wat scholen zelf hebben.

Dit vraagstuk verduidelijken we in de Dienstomschrijvingen. De 
afbakening tussen jeugdhulp en onderwijs moet onder andere daaruit 
blijken. Dit is in het bijzondere deel benoemd als randvoorwaarde. 

165 Bijzonder 
deel 
segment 5

Algemeen Wij denken graag mee met de regio over deze ontwikkeling op basis 
van onze ervaring in andere regio's, bijvoorbeeld het SJSO in 
Amsterdam.

Bedankt voor uw aanbod. We gaan ter zijne tijd in gesprek met de 
jeugdzorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor dit segment. 
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166 Bijzonder 
deel 
segment 5

Doelen het is voor mij onduidelijk wat jeugdhulp op school inhoudt. Klopt het 
dat het alleen gaat over collectief aanbod? En welk aanbod dan? Het 
gaat hier dan bv niet over individuele begeleiding?

Voor nader aan te wijzen scholen komt een budget per school 
beschikbaar. De school selecteert een jeugdzorgaanbieder die 
gecontracteerd is voor jeugdhulp op school waarna de 
jeugdzorgaanbieder met de school een plan opstellen over de inzet 
van de beschikbare middelen en welke jeugdhulpvragen binnen die 
budget worden opgevangen. Dit plan wordt ingediend voor 
goedkeuring bij Holland Rijnland. 

167 Bijzonder 
deel 
segment 5

Doelen Er wordt gesproken over collectieve jeugdhulp maar er wordt niet 
toegelicht wat dit is. Zoals beschreven lijkt het op een budget per 
school maar hoeft het budget niet collectief op 1 moment bij 1 
jeugdzorgaanbieder te worden besteed. Dan is het feitelijk gelijk aan 
ambulante jeugdhulp (individuele begeleiding op school uit segment 4) 
maar met één verschil dat voor segment 5 school (mede) bepaalt? Als 
een school 10 verschillende jeugdzorgaanbieders voor 10 
verschillende leerlingen wil inhuren vanuit het collectieve budget dan 
mag dat?

Voor nader aan te wijzen scholen komt een budget per school 
beschikbaar. De school selecteert een jeugdzorgaanbieder die 
gecontracteerd is voor jeugdhulp op school waarna de 
jeugdzorgaanbieder met de school een plan opstellen over de inzet 
van de beschikbare middelen en welke jeugdhulpvragen binnen die 
budget worden opgevangen. Dit plan wordt ingediend voor 
goedkeuring bij Holland Rijnland. 

168 Bijzonder 
deel 
segment 6

Aanvullende 
monitoringse
isen

De vraag over grondslag staat op gespannen voet met de WGBO
Als de jeugdzorgaanbieder kan aantonen dat aanlevering in strijd is 
met een wettelijk bepaling, dan geldt dit artikel niet.

169 Bijzonder 
deel 
segment 6

Advies en 
consult

De jeugdzorgaanbieder biedt advies en consult aan 
jeugdzorgaanbieders aan die geen crisishulp bieden (en niet zijn 
gecontracteerd voor deze bijzondere overeenkomst).

Wij nemen de productcode voor consultatie en advies op binnen de 
diensten van dit segment. 

170 Bijzonder 
deel 
segment 6

Algemeen Er moet meer worden samengewerkt vanaf het begin met 
crisishulpjeugdzorgaanbieders en JGT's. Zij worden als eerst ingezet 
en als het dan echt niet meer kan dan gaat het naar de 
jeugdzorgaanbieder. jeugdzorgaanbieders kunnen JGT met 
consultatie en advies wellicht al helpen.

Het is inderdaad niet de bedoeling dit bij éénm jeugdzorgaanbieder te 
beleggen. Wij herkennen ons in de noodzaak tot samenwerking tussen 
JGT en crisishulpjeugdzorgaanbieders. De crisisopvang blijft 
beschikbaar voor die cliënten die een plek nodig hebben daar. 
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171 Bijzonder 
deel 
segment 6

algemeen In de praktijk zien we dat er één route naar de crisis gemist wordt. 
Graag dragen we bij aan één centrale toegangspoort voor crises. 
Kunnen we hierin samen optrekken? 

Het opzetten van één route naar crisiszorg is een opgave welke wij ook 
duidelijk op het vizier hebben. Hierin wordt door alle drie de subregio's 
binnen Holland Rijnland samen gewerkt. Hierin is het van groot belang 
dat deze route passend aansluit op de praktijk in het veld. Wij vinden 
uw vraag/ oproep om samenwerking dan ook zeer sympathiek. Voor 
de zomer zullen wij hierover contact met u opnemen. 

172 Bijzonder 
deel 
segment 6

Ambulante 
crisishulp bij 
crisispleegzo
rg

De vraag is; hoe kan ik tijdens een crisispleegzorg plaatsing, eventuele 
ambulante ondersteuning snel inzetten. Het proces hiervoor dient zo 
ingericht te worden, dat deze aanvragen niet langs de reguliere, nu 
bestaand wegen, hoeft te verlopen.

Naar ons idee is dit al opgelost met het product crisis jeugdhulp 
ambulant. Wij vernemen het graag als u dit anders ziet. 

173 Bijzonder 
deel 
segment 6

Kaders crisis Rol van de crisisdienst verder uitwerken De rol van de integrale crisisdienst wordt inderdaad nog nader 
uitgewerkt.

174 Bijzonder 
deel 
segment 6

Reactietijd De jeugdzorgaanbieder biedt jeugdhulp op basis van deze bijzondere 
overeenkomst binnen maximaal 24 uur na de ontvangst van een 
verwijzing. De streef-reactietijd is 8 uur.

Dit wordt niet overgenomen omdat  tijdige inzet van crisishulp  één van 
de belangrijke doelen en inhoudelijke bewegingen binnen dit segment 
is. Holland Rijnland is zich ervan bewust dat het realiseren van deze 
beschikbaarheid iets extra's vraagt van de jeugdzorgaanbieders in dit 
segment ten opzichte van reguliere hulp. Wij menen dat dit inherent is 
aan het bieden van dit type jeugdhulp. Om deze reden stappen wij -op 
termijn- binnen dit segment voor verblijfshulp over op 
beschikbaarheidsfinanciering. 

175 Bijzonder 
deel 
segment 6

Samenwerki
ng

In deze BDO en de conceptdienstenomschrijvingen staan een aantal 
aannames over de crisisopvang en de plaats daarvan nu binnen de 
keten/het traject die overleg en uitwerking vragen met xxx

Graag vernemen wij om welke concrete punten en aannames, welke 
nog niet in de afgelopen dialoogsessies zijn besproken, dit gaat. 
Holland Rijnland kan deze dan meenemen in de implementatie van de 
gewijzigde overeenkomst en bespreek maken.
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176 Bijzonder 
deel 
segment 6

samenwerki
ng

De jeugdzorgaanbieder uit dit segment 6: crisis heeft de regie bij 
afschaling. Kan hieraan worden toegevoegd in samenspraak met de 
GI? We zien situaties dat crisis afschaling voorstelt, maar dat wij nog 
veel onveiligheid zien in het aangeboden alternatief.

Wij nemen dit ten dele over. Uit uw reactie begrijpen wij dat u de 
gezamenlijkheid in de overweging voor afschaling onvoldoende scherp 
terug leest in het contract. Dit is wel de bedoeling. Tegelijkertijd vinden 
wij het belangrijk om duidelijke verantwoordelijkheden op te nemen, 
ook met het oog op de wederzijdse verwachtingen binnen de 
samenwerking. Ons voorstel zou zijn de volgende zinssnede op te 
nemen: "De jeugdzorgaanbieder streeft tijdige passende afschaling na, 
en maakt de overweging in samenwerking met de betrokken 
procesregisseur". 

177 Bijzonder 
deel 
segment 6

samenwerki
ng

Ter voorkoming van een volgend escalatie, bij het wijken van de crisis 
nauw samen te werken met jeugdzorgaanbieders uit andere 
segmenten om zo spoedig en passend mogelijk reguliere jeugdhulp 
aan te kunnen bieden. De jeugdzorgaanbieder werkt nauw, tijdig en 
snel samen met de gemeentelijke toegang, andere 
jeugdzorgaanbieders, en/of de jeugdbeschermingstafel of anders 
betrokkenen.  De jeugdzorgaanbieder uit dit segment 6: crisis heeft de 
regie bij afschaling. Wat houdt deze regie in? Blijven zij 
verantwoordelijk voor de client? Of bepalen de jeugdzorgaanbieders 
uit segment 6 waar clienten naar toe gaan en voor welke vervolgzorg?

De regie op het afschalingsproces betekent dat de jeugdzorgaanbieder 
de verantwoordelijkheid draagt voor het maken van een passende 
inschatting voor vervolghulp, waarbij wordt samengewerkt met de 
betrokken procesregisseur. Daarnaast is de jeugdzorgaanbieder uit 
segment 6 verantwoordelijk voor het faciliteren van een soepele 
overgang van crisis naar reguliere hulp en  blijft de jeugdzorgaanbieder 
verantwoordelijk voor de casuistiek totdat passende vervolghulp dan 
wel overbruggingshulp gerealiseerd is. Het kind wordt niet losgelaten 
tot er vervolghulp is.  

178 Bijzonder 
deel 
segment 6

Werkproces 
samenwerki
ngspartners

Werkproces CIT. Dit is wel afhankelijk van beschikbaarheid van een 
passende plek en daardoor niet altijd haalbaar 

Er zal in de aankomende maanden een kader crisis en spoed worden 
opgesteld door gemeenten in samenwerking met jeugdzorgaanbieders 
binnen dit segment. Het besluit of een casus binnen de crisis definitie 
valt ofdat dit spoed betreft wordt door de jeugdzorgaanbieder binnen 
dit segment genomen. Na oprichting van de integrale crisisdienst kan 
dit veranderen. 
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179 Bijzonder 
deel 
segment 6

Werkproces 
samenwerki
ngspartners

Werkproces CIT.. er is een verschil tussen crisis en spoed. Wie 
bepaalt welke van de 2 het is.

 Er zal in de aankomende maanden een kader crisis en spoed worden 
opgesteld door gemeenten in samenwerking met jeugdzorgaanbieders 
binnen dit segment. Het besluit of een casus binnen de crisis definitie 
valt ofdat dit spoed betreft wordt door de jeugdzorgaanbieder binnen 
dit segment genomen. Na oprichting van de integrale crisisdienst kan 
dit veranderen. 

180 Bijzonder 
deel 
segment 6

Werkproces 
samenwerki
ngspartners

Werkproces CIT. Diensten binnen 24 / 8 uur. Is dat dan gegarandeerd 
dat die hulp en plekken beschikbaar zijn. Nu is dat vaak niet het geval.

In het bijzondere deel van de overeenkomst maken we afspraken met 
de jeugdzorgaanbieders binnen dit segment over beschikbaarheid. Wij 
zijn ons ervan bewust dat het realiseren van deze beschikbaarheid iets 
extra's vraagt van de jeugdzorgaanbieders in dit segment ten opzichte 
van reguliere hulp. Wij menen dat dit inherent is aan het bieden van dit 
type jeugdhulp. Om deze reden stappen wij -op termijn- binnen dit 
segment voor verblijfshulp over op beschikbaarheidsfinanciering. 

181 Bijzonder 
deel 
segment 6

Werkproces 
samenwerki
ngspartners

 Werkproces CIT.  Hoe gaat het gezamenlijke werkproces verder 
ingericht worden? (met toegang, cit, crisisdiensten). Wiens 
verantwoordelijkheid is dat?

Het gezamenlijke werkproces wordt onder regie van de gemeente 
(trekkers segment crisis) verder ingericht. 

182 Bijzonder 
deel 
segment 7

Algemeen ik mis hier de relatie met de ontwikkeling naar regionale 
veiligheidsorganisatie samen met de Raad voor de kinderbescherming 
en VT. Wat doen we daarnaast als er geen plekken beschikbaar zijn 
zoals nu vaak voorkomt. Dat is een brede vraag n.a.v. de stukken. Hoe 
bepalen we de omvang van wat nodig is een ingekocht gaat worden?

Het nieuwe voorstel moet nog door de Tweede Kamer heen. 
Verwachting is dat, indien het voorstel wordt overgenomen, dit geen 
consequenties heeft voor de nieuwe inkoopperiode, maar daarna. Er 
moet echter wel op voorgesorteerd worden in de komende jaren. Voor 
wat betreft de beschikbaarheid van hulp, hebben wij opgenomen dat 
jeugdhulp dat nodig is vanuit een maatregel voorrang moet krijgen op 
andere verwijzingen. Dit is een overkoepelend thema en we vragen 
ons af of dit een plek moet krijgen in de presentatie. Geldt ook voor de 
eerste opmerking. 

[51]



Nr Document Pagina nr 
en/of artikel

Vraag Antwoord

183 Bijzonder 
deel 
segment 7

Doelen We sluiten ons volledig aan bij de doelen, zoals gesteld in segment 7. 
We hebben er nog een aantal vragen over: In onze brief, maart jl., 
hebben we op uw verzoek input gedaan naar aanleiding van hetgeen 
besproken is op de dialoogsessies. Hierin hebben we twee voorstellen 
gedaan (aansluiting van Leerplicht en het veiligheidshuis bij het JBT en 
het continueren van de inzet van jb’ers in verschillende overleggen 
zoals in het Veiligheidshuis, persoonsgebonden aanpak en 
groepsaanpakken en deze inzet financieel te compenseren). Het 
eerste voorstel zien we terug in consult & advies GI. Ontzettend 
bedankt daarvoor. Kunt u een reactie geven op het tweede voorstel? 

Dit neemt Holland Rijnland mee in de verdere beleidsontwikkeling rond 
leerplicht en JB-tafel maar zal niet in de overeenkomst worden 
overgenomen. 

184 Bijzonder 
deel 
segment 7

Ontwikkelop
gaven

Blz 3 art x ontwikkelopgave, wat betekent dit? Kunt u deze ook 
SMART maken?

De ontwikkelopgave gaan gemeenten gezamenlijk met de 
Gecertificeerde Instellingen doorontwikkelen. 

185 Bijzonder 
deel 
segment 7

Plaatsing in 
de regio

Blz 3 art x plaatsingregio, inkoop op orde, wat betekent dit? Kunt u 
deze SMART maken?

De gecertificeerde instelling plaatst een jeugdige binnen de regio 
Holland Rijnland of binnen maximaal 20 km buiten de regio, tenzij de 
hulpvraag noodzaakt tot plaatsing buiten deze regio.

186 Dienstomsc
hrijving 
segment 1

Algemeen • Als bestaande diensten van aanbieder niet (meer) passen in de 
nieuwe dienstomschrijvingen, is gemeente dan voornemens om 
hiervoor aparte tariefafspraken te maken met aanbieder zodat 
aanbieder deze diensten kostendekkend kan blijven leveren? 

De gemeenten gaan hierover graag in gesprek met 
jeugdzorgaanbieders en kunnen aparte tariefafspraken maken over 
diensten wanneer zij hier meerwaarde in zien voor het aanbod binnen 
het segment.

187 Dienstomsc
hrijving 
segment 1

Algemeen In de dienstomschrijving is ook opgenomen dat de zorgaanbieder 
verantwoordelijk wordt gesteld voor overbruggingszorg zodra er een 
aanmelding plaatsvindt en de gevraagde zorg niet leverbaar is. In de 
dialoogsessies is gepleit voor gedeelde verantwoordelijkheid met 
verwijzer, zodat je samen kan kijken wat in tijden van overbrugging wel 
mogelijk is en bij wie.

De verplichting tot overbruggingshulp ligt ook in dit segment inderdaad 
bij de jeugdzorgaanbieders. Wij menen dat de jeugdhulpaanbieder het 
beste in staat is om overbruggingszorg te realiseren die inhoudelijk 
aansluit bij het vervolgtraject. Dit dient wel in gezamenlijkheid met de 
verwijzer te gebeuren. Wij passen het artikel over overbruggingshulp 
hierop aan: De jeugdhulpaanbieder is verantwoordelijk voor het 
organiseren van passende overbruggingshulp, mits hiervoor voldoende 
betrokkenheid is van de verwijzer.
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188 Dienstomsc
hrijving 
segment 1

Dienst 
jeugdhulp 
met 
behandeling 
zwaar

5. Jeugdhulp behandeling zwaar blz 33/133: Deze verblijfsvorm mag 
alleen toegepast worden binnen het wettelijk kader Zorg en Dwang en 
Wet verplichte GGZ.
Door deze toevoeging belemmert de regio de gewenste transformatie 
van gesloten naar kortdurend verblijf. Onder aanvoering van het 
Ministerie van VWS trachten aanbieders te komen tot een omvangrijke 
afbouw van de gesloten jeugdzorg, hierbij gesteund door de rechtelijk 
macht die (tijdelijk) vrijstelling verleent voor een kortdurende intensieve 
behandeling.
De regio belemmert deze ontwikkeling door genoemde toevoeging, 
terwijl beschrijving wel past bij (GGZ) doelgroep en beschrijving 
middelzwaar niet op deze doelgroep van toepassing is.
Verzoek is de toevoeging “binnen het wettelijk kader Zorg en Dwang 
en Wet verplichte GGZ” te laten vervallen en dit alleen op Jeugdhulp 
behandeling extra zwaar van toepassing te verklaren.

Deze toevoeging wordt weggehaald in zwaar en extra zwaar.

189 Dienstomsc
hrijving 
segment 1 

Algemeen Allereerst wil XXXX graag haar waardering uitspreken voor het feit dat 
de forensische zorg in zowel segment 1 als segment 4 duidelijk 
beschreven is. De forensische zorg heeft op deze manier meer ruimte 
gekregen in de dienstomschrijvingen. Echter kunnen wij ons niet 
inschrijven voor 2 verschillende segmenten en producten, aangezien 
we de forensische zorg als één geheel zien.

Wij streven ernaar ten aanzien van productcodes en facturatie tot 
werkafspraken te komen die zoveel mogelijk dienend zijn aan de 
praktijk en gaan hierover graag nader met u het gesprek aan.

190 Dienstomsc
hrijving 
segment 1 

Algemeen 1. Welke producten mogen met elkaar gestapeld worden, ook over de 
segmenten heen?

Er mogen diensten vanuit andere segmenten toegevoegd worden aan 
een dienst uit het segment Behandeling met verblijf. Binnen het 
segment Behandeling met verblijf is het in principe niet toegestaan 
meerdere producten gelijktijdig in te zetten, tenzij de Centrale Intake 
daarmee heeft ingestemd.
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191 Dienstomsc
hrijving 
segment 1 

Algemeen 1. Bij de beschrijvingen van de verblijfsproducten ligt het accent op 
J&O en LVG problematiek. De indruk ontstaat dat de opstellers van 
deze producten onvoldoende kennis hebben van GGZ problematiek en 
behandeling en dat deze problematiek onvoldoende terugkomt in de 
beschrijvingen van de verblijfsproducten en in andere stukken van de 
inkoop 2022.  Ook ontbreekt de verslavingsproblematiek in zijn geheel 
in de producten. Hoe plaatst de regio GGZ problematiek in de 
verblijfsproducten?

Verblijf zonder overnachting betreft dagbehandeling. De 
dienstomschrijving is hiervoor beschikbaar. In de overeenkomst is de 
tekst als volgt aangepast: Partijen streven ernaar dat aan de 
segmentspecifieke overlegtafel voor dit segment jeugdhulpaanbieders 
deelnemen met in ieder geval de volgende sectorale expertisevelden: 
VG / J&O / GGZ en vertegenwoordiging van verschillende 
verblijfsvormen.
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192 Dienstomsc
hrijving 
segment 1 

Dienst 
intensieve 
ambulante 
behandeling 
ter 
vervanging 
van verblijf

De kaders die zijn gesteld binnen product ‘intensieve ambulante 
behandeling ter vervanging van verblijf’ van segment 1 passen tevens 
niet bij onze dienstverlening om de volgende redenen:
• Het opleidingsniveau dat beschreven wordt in de concept 
dienstomschrijving valt onder HBO/HBO+/WO. Dit opleidingsniveau is 
niet toereikend voor de hoogspecialistische zorg die geleverd wordt 
door onze professionals.
• Het hoofddoel van dit product is het voorkomen van 
uithuisplaatsingen. Forensische behandelprogramma’s kunnen in 
sommige gevallen uithuisplaatsingen voorkomen, maar ons hoofddoel 
is in eerste instantie gericht op de veiligheid (recidive terugdringen en 
delicten en/of grensoverschrijdend gedrag verminderen of voorkomen) 
en niet op het voorkomen van uithuisverplaatsingen. Om deze reden 
kunnen wij het hoofddoel van dit product niet honoreren.
• De gemiddelde behandeltijd van bijvoorbeeld ons FAST programma 
12 maanden tot 1,5 jaar. Dit betekent dat XXXX op voorhand kan 
aangeven dat wij niet altijd aan de maximale duur van 12 maanden, 
zoals beschreven in de dienstomschrijving, kunnen voldoen gezien 
onze behandelprogramma’s en de complexiteit van de doelgroep.
• Wij maken ons zorgen dat als wij ons inschrijven voor zowel segment 
1 als 4 dit gaat leiden tot hoge administratieve lasten. Dit betekent 
namelijk dat we met 2 productcodes moeten werken, terwijl wij ons 
aanbod aan zorgprogramma’s als 1 product zien. Bovendien wordt in 
BDO segment 4 benoemd dat de jeugdhulpaanbieder geen jeugdigen 
kan verwijzen naar een product in segment 1 zonder tussenkomst van 
een verwijzer en / of Centrale Intake. Dit betekent dat wanneer binnen 
onze organisatie wordt geconstateerd dat een client toch beter bij het 
outreachende FAST programma past dan bij een poli behandeling, dit 
kan leiden tot onnodige administratieve lasten en kostbare tijd wanneer 
de jeugdige moet wisselen tussen producten en segmenten.

 - Ten van het opleidingsniveau willen wij aangeven dat genoemde 
niveaus gelezen kunnen worden als keuzes (of-of). Interventies 
kunnen daarom worden uitgevoerd door één van de drie 
opleidingsniveaus.
- Het kerndoel van de dienstomchrijving is het voorkomen van 
verblijf/uithuisplaatsing. Als dit voor een bepaalde interventie niet 
(altijd) aan de orde is, kunnen in overleg met de gemeente nadere 
afspraken worden gemaakt die zoveel mogelijk dienend zijn aan de 
praktijk.
- Tenslotte, voor wat betreft de maximale duur van een behandeltraject 
geldt dat een verlenging van maximaal 12 maanden mogelijk is. Dit is 
in de dienstomschrijving opgenomen.
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193 Dienstomsc
hrijving 
segment 1 

Dienst: 
moeder-kind 
huis

Mbt het moederkindhuis verlenging als mogelijkheid opnemen Voor moeder-kind huis geldt hetzelfde als voor de overige diensten 
binnen segment 1: Voor wat betreft de maximale duur van een 
behandeltraject geldt dat een verlenging van maximaal 12 maanden 
mogelijk is.

194 Dienstomsc
hrijving 
segment 2

Algemeen Waar moet dan de 15 jarige heen na 1 x verlenging? Hoe werkt het bij 
overschrijding van budget?

Het is ons helaas niet helder wat u precies bedoelt. Dit segment betreft 
de perspectiefbiedende plekken en in de dienstomschrijving wordt het 
aantal verwijzingen of de trajectduur dan ook niet gemaximeerd. 

195 Dienstomsc
hrijving 
segment 2

Algemeen U schrijft dat declareren alleen mogelijk is als de cliënt aanwezig is en 
niet als deze tussentijds buiten de deur verblijft. Deze toevoeging is 
niet exploitabel doordat de kosten tijdens afwezigheid wel doorlopen; 
het 'bed kan dan uiteraard niet voor een andere cliënt worden ingezet. 
Dit vraagt aanpassing van ofwel de dienstomschrijving, dan wel het 
tarief.

Dit betreft geen nieuwe contractbepaling. In de dienstomschrijving is 
geformuleerd hoe de regio omgaat met afwezigheidsdagen bij verblijf. 
Als een jeugdige 2 weken aaneensluitend niet aanwezig is, kan er niet 
gefactureerd worden.

196 Dienstomsc
hrijving 
segment 2

Dienst 
gezinshuis

Goed dat er onderscheid wordt gemaakt tussen begeleidings-
intensiteit bij gezinshuizen, vraag is of dit per gezinshuis is bedoeld of 
per jeugdige.

Het betreft inderdaad intensiteit per jeugdige en niet per gezinshuis. 
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197 Dienstomsc
hrijving 
segment 3

Algemeen De dienstenomschrijving maakt het onderscheid gemaakt tussen 
'Dagbehandeling A', 'Dagbehandeling B' en ‘Dagbehandeling en 
dagbesteding in KDC’. De aansluiting (was/wordt) met de huidige 2021 
situatie is hierin niet eenduidig te maken. Mogen wij ervan uitgaan dat 
onze verstandelijk beperkte doelgroep valt onder 'Dagbehandeling en 
dagbesteding in KDC'? In de eerste ronde hebben we namelijk al 
expliciet aangegeven dat een begrenzing van 2 jaar op onze doelgroep 
niet van toepassing kan zijn, zonder grote cliënt-impact en ook bredere 
maatschappelijke impact. In de toegevoegde omschrijving 
‘Dagbehandeling en dagbesteding in KDC’ staat vermeld, dat een 
traject voor onze doelgroep dan in de basis tot het 8ste levensjaar 
duurt. Dit is vanuit de praktijk geen reëel uitgangspunt voor onze 
doelgroep. Er staat daarbij nergens in de wet dat er een Wlz indicatie 
moet komen: Wlz is pas aan de orde als we zeker weten dat kind voor 
het leven 24 uurs zorg nodig heeft. De leeftijd van 8 jaar lijkt daarbij 
arbitrair door u gekozen.

De doelgroep met een verstandelijke beperking valt inderdaad onder 
de dienstomschrijving " KDC". In de dienstomschrijving is opgenomen 
dat de jeugdzorgaanbieder een traject kan verlengen als uistroom 
richting onderwijs of WLZ (nog) niet mogelijk is. jeugdzorgaanbieder 
dient dit wel te kunnen motiveren. De grens van 8 jaar is gebaseerd op 
data; maar uiteraard is uitstroom WLZ alleen van toepassing als 
jeugdigen geen ontwikkelingsperpectief hebben.

198 Dienstomsc
hrijving 
segment 3

Algemeen de inzet van GWs hierbij is nu niet zichtbaar Deze informatie kunt u terugvinden dienstomschrijving van het KDC en 
OZA

199 Dienstomsc
hrijving 
segment 3

Algemeen - het max urenaantal zoals genoemd komt niet overeen met de huidige 
praktijk

In segment 3 wordt niet gesproken over een maximum aan uren inzet. 

200 Dienstomsc
hrijving 
segment 3

Dienst 
dagbehandel
ing

BIj het segement dagbesteding/dagbehandeling vinden wij het 
onderscheid vooral tussen dagbehandeling A en B en 
onderwijszorgarrangementen uit de tekst heel lastig op te maken 
vooral als wij dit toetsen op onze huidige praktijk. Een schematisch 
overzicht zou helpen. Dagbesteding doen wij eigenlijk niet volgens 
deze omschrijving.

Een verdiepend gesprek voor een toelichting op de diensten uit 
segment 3 is mogelijk. 
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201 Dienstomsc
hrijving 
segment 3

Dienst 
dagbehandel
ing

de kinderen bij ons zijn niet in de categorieën/doelgroepen in te delen 
van dagbehandeling a of b. Onder invloed van omstandigheden of 
ontwikkeling/behandeling kan dat verschuiven. Inzet GW belangrijk bij 
diagnostiek enz.

Ontwikkelingen kunnen altijd reden geven tot andere inzet van zorg. In 
dat geval dient dit in de toewijzing te worden aangepast. 

202 Dienstomsc
hrijving 
segment 3

Dienst 
dagbehandel
ing A

Kunt u aangeven wat het verschil is tussen Dagbehandeling A uit Seg 
3 en Begeleiding groep uit Seg 4?

In het document Dienstomschrijvingen staat het verschil tussen deze 
twee diensten in de begrippenlijst nader toegelicht. 

203 Dienstomsc
hrijving 
segment 3

Dienst 
Dagbehande
ling in KDC

Dienstomschrijving KDC: in een gezamenlijk ontwikkeltraject zal 
gewerkt worden aan een passende omschrijving voor KDC's. Pg.12 
Omschrijving: toevoegen: groepsbehandeling door paramedici. pg.13 
Activiteiten: toevoegen: doorstroom naar school (ipv alleen terugkeer 
naar school). personele inzet: wijkt af bij VG-jeugdzorgaanbieders, er 
is sprake van een personele mix, en inzet obv functie ipv opleiding.

Bedankt voor uw input. De omschrijving van KDC's is vastgelegd. 
Aanpassing is mogelijk comform standaard procedures maar wordt nu 
geen ontwikkeltraject. Een aantal van de voorgestelde tekstuele 
wijzingen zijn verwerkt.

204 Dienstomsc
hrijving 
segment 3

Dienst 
dagbehandel
ing in KDC

ik mis het integrale aanbod van het KDC in de stukken In de dienstomschrijving staat dat de dagbehandeling in een KDC een 
multidisciplinair karakter heeft, waarbij verschillende disciplines van 
verschillende niveau’s met elkaar samenwerken en afstemmen ten 
behoeve van de jeugdige.

205 Dienstomsc
hrijving 
segment 3

Dienst 
Dagbehande
ling in KDC

Dienstomschrijving KDC: het baart ons zorgen dat er in deze 
dienstomschrijving nog steeds wordt uitgegaan van tijdelijkheid tot 
max. 8-jarigen. Wij zien in deze dienst vooral jeugdigen, die niet 
worden toegelaten tot onderwijs vanwege hun zeer complexe 
problematiek en de mogelijkheid tot leren in alleen een specifiek 
ingerichte setting. Of jeugdigen die geschorst worden in het onderwijs 
en daar niet meer terecht kunnen ongeacht hun leeftijd, met 
gelijksoortige problematiek. De hoogte van het IQ zorgt ervoor dat zij 
niet toegelaten worden tot de WLZ. Voor deze jeugdigen willen wij 
passende zorg en begeleiding blijven bieden en voorkomen dat het 
'thuiszitters’ worden met alle problemen voor het gehele gezin van 
dien.
Hoe zorgen we ervoor dat we dit niet jaarlijks opnieuw hoeven toe te 
lichten om een verlenging van de beschikking te bemachtigen?

Gemeenten vinden het belangrijk het gesprek over de inhoudelijke 
zorg te blijven voeren. De jaarlijkse herziening wordt hiervoor ingezet. 
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206 Dienstomsc
hrijving 
segment 3

Dienst 
Onderwijs 
Zorg 
Arrangemen
ten (OZA)

Dienstomschrijving Onderwijszorgarrangement: pg.17: Omschrijving: 
toevoegen: aanleren van (voor)schoolse vaardigheden. Doelgroep: 
aanvullen: doorstromen naar onderwijs/ een reguliere onderwijsgroep. 
pg.18 Activiteiten: er is sprake van een geïntegreerd aanbod van 
activiteiten zorgonderwijs met inbreng van specifieke expertise van 
onderwijs door de leerkracht en zorg door de zorgmedewerker. 
Resultaatgebieden: toevoegen: doorstroom naar een reguliere 
onderwijsgroep. Het perspectief voor de jeugdige is duidelijk 
geworden.

De voorgestelde tekstuele wijzigingen zijn verwerkt.

207 Dienstomsc
hrijving 
segment 3

Dienst 
Onderwijs 
Zorg 
Arrangemen
ten (OZA)

Bij OZA's :Tevens willen wij u vragen ook een subcategorie 4 toe te 
voegen voor de zwaarste groep kinderen die nu veelal individuele 
begeleiding krijgen of 1-op-2. Deze groep zou dan een maximale 
groepsgrootte van 4 kinderen kunnen hebben. De groep zou tevens 
een tijdelijk karakter hebben omdat het doel altijd moet zijn opbouwen 
naar subgroep 3, 2 of 1. Met name voor de kinderen die 0-50% 
onderwijs aankunnen en nog geheel op moeten bouwen, is dit een 
realistischere groepsgrootte.

Dit voorstel is verwerkt in de dienstomschrijving OZA. De zwaarste 
doelgroep, categorie 3 wordt aangepast met max. 4 personen

208 Dienstomsc
hrijving 
segment 3

Dienst 
Onderwijs 
Zorg 
Arrangemen
ten (OZA)

Bij de OZA's geeft u aan dat er 3 subcategorieën zijn. Bij allen dient 
een beroep op een WO-er gedaan te kunnen worden. Bij 1 en 2 is er 
een verschil in MBO en HBO, bij 3 niet (wel nadruk HBO). Graag 
krijgen wij inzicht in de tariefopbouw van deze combinaties voor een 
realistisch beeld (of denken hier graag in mee).

Proces van tariefbepaling zal in algemene zin worden toegelicht tijdens 
de ontwikkeltafel. In de dienstomschrijving van OZA staat dat het 
uitvoerend personeel ondersteund kan worden door WO geschoold 
personeel.

209 Dienstomsc
hrijving 
segment 3

Dienst 
Onderwijs 
Zorg 
Arrangemen
ten (OZA)

er zijn kinderen die langer dan 2 jaar in zorgonderwijscombinaties 
zitten, hun hele schooltijd  waar het perspectief (speciaal) onderwijs er 
niet in zit, maar waarbij ze ook onderwijs krijgen en wordt gewerkt aan 
hun ontwikkeling

Dank voor uw input. Verlenging van de 2 jaar is gemotiveerd mogelijk. 
Indien verhoudingsgewijs vaak verlenging aangevraagd wordt dan zal 
nader overleg tijdens kwartaalgesprekken nodig zijn. Dit geldt ook voor 
zorgonderwijscombinaties.

210 Dienstomsc
hrijving 
segment 4

Dienst 
Begeleiding

is ambulante hulp ook begeleiding? er moeten goede afspraken zijn 
met voorveld etc. Is het reeeel om dat van die regionaal werkende 
aanbieders te verwachten en is dit niet onderdeel van 1 gezin 1 plan 
en meer zaak voor de toegang?

Begeleiding valt ook onder ambulante jeugdhulp. Gemeenten, 
jeugdzorgaanbieders en gemeentelijke toegang gaan met elkaar in 
overleg voor afstemming. 
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211 Dienstomsc
hrijving 
segment 4

Dienst 
bGGZ

"Functiecode 54001 BGGZ: Personele inzet, er wordt alleen gesproken 
over regiebehandelaar en niet over medebehandelaren / andere 
tijdschrijvende beroepen. Kan voor deze functie (54001) ook een 
medebehandelaar (FWG60) worden ingezet naast de 
regiebehandelaar?
Er wordt gesproken over het kwaliteitsstatuut. Voor de JGGZ geldt 
geen kwaliteitstatuut (wel voor de volwassen GGZ). Graag aanpassen 
naar de geldende wet/regelgeving of duidelijk benoemen dat dit een 
aanvulllende eis is in de contractering van HR."

Aangepast in dienstomschrijving.

212 Dienstomsc
hrijving 
segment 4

Dienst 
Curatieve 
GGZ zorg 
door 
(kinder)artse
n (53A01)

Nieuwe cliënten worden als volgt gedefinieerd: Een nieuwe cliënt 
binnen de curatieve GGZ-zorg door (kinder)artsen, is een cliënt die
gediagnosticeerd is met ADHD, bij wie voor de eerste keer medicatie 
wordt ingesteld, of een bekende client met ADHD waar wordt verzocht 
door zorgverleners (huisarts, JGT, SGGZ) opnieuw de medicatie in te 
stellen en te begeleiden. Daarnaast moet het mogelijk blijven , indien 
noodzakelijk, een extra traject van 100 minuten aan te vragen"

 We nemen hierover geen aanvullingen op in de stukken. De werkwijze 
hoe met dit soort uitzondering om te gaan nemen we mee in de 
uitwerking voor de nieuwe kaders GGZ. 

213 Dienstomsc
hrijving 
segment 4

Dienst 
individuele 
begeleiding

Maximale duur: De inzet van deze dienst is maximaal 52 uur (3120 
minuten) verdeeld over een periode van maximaal 6 maanden.
Voor de zwaardere en langdurige doelgroep zijn deze kaders niet 
haalbaar. Voor elke cliënt dient daarom een uitzondering aangevraagd 
te worden. Kan deze doelgroep benoemd worden en kunnen er met 
deze aanbieders aparte afspraken gemaakt worden om de 
administratieve lasten te beperken en onnodige oponthoud te 
voorkomen?

Het is bekend dat er een doelgroep is voor wie de kaders niet haalbaar 
zijn. Hiervoor gelden uitzonderingsgronden van de kaders. Bij nieuwe 
kaders zal hier ook rekening mee worden gehouden.
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214 Dienstomsc
hrijving 
segment 4

Dienst 
individuele 
begeleiding 
en dienst 
individuele 
behandeling

We waarderen het onderscheid in de dienstomschrijvingen naar 
begeleiding en behandeling, omdat dit gelegenheid biedt om meer 
passende kaders te stellen. Nu biedt aanbieder doorgaans 
behandeling, maar het onderscheid in productcodes naar inschaling 
voldoet voor ons al aan dit onderscheid in administratieve zin (bijv. 
MBO'ers leveren geen behandeling). Laten we met elkaar in ieder 
geval kijken hoe we de administratieve last voor medewerkers niet 
onnodig hoog maken. Bij monitoring op uitzonderingssituaties moeten 
we af van extra administratieve acties op cliëntniveau. Dit is voor de 
Zorgadministratie van een instelling die landelijk werkt (in veel 
verschillende regio's) en in meerdere domeinen (ambulant, verblijf, 
JZ+, etc.) niet bij te houden, als elke regio hierin eigen processen gaat 
opstellen. Laten we het houden bij het standaard berichtenverkeer!

t.a.v. groepsbegeleiding en -behandeling:
Dit valt te begrijpen vanuit kostenefficiëntie maar het is niet voor iedere 
jeugdige (gezien problematiek) mogelijk om meteen aan een groep 
deel te nemen. Zie dit dus ook eerder als een afschalingsmogelijkheid, 
zodra jeugdigen bijvoorbeeld sociale vaardigheden moeten gaan 
oefenen in de praktijk.

 Dit valt te begrijpen vanuit kostenefficiëntie maar het is niet voor 
iedere jeugdige (gezien problematiek) mogelijk om meteen aan een 
groep deel te nemen.  Productcodes voor begeleiding en behandeling 
zullen worden gescheiden. Deze scheiding is niet enkel op basis van 
functieniveau te maken.
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215 Dienstomsc
hrijving 
segment 4

Dienst 
individuele 
begeleiding 
en dienst 
individuele 
behandeling

Het onderscheid tussen individuele begeleiding en individuele 
behandeling is niet duidelijk genoeg. Zeker ook begeleiding individueel 
op school en behandeling individueel op school. Daarbij wordt niet 
aangegeven dat kennis van het onderwijs(systeem) noodzakelijk is, 
wat naar mijn mening wel van belang is als er begeleiding of 
behandeling binnen de onderwijssetting wordt uitgevoerd. Wat is 
precies de doelgroep bij begeleiding en bij behandeling op school? 
Wat zijn de acties die hierbij horen. Het is zo te onduidelijk en hier kan 
nog heel veel onder gedeclareerd worden terwijl er aan andere 
sectoren zoveel tekorten zijn. Ik vind deze omschrijvingen te vaag 
maar wel goed dat ze erbij zitten. Ik wil graag helpen het concreter en 
duidelijker te maken. Dit is ons werkveld al vele jaren lang als XXX.

Behandeling en begeleiding op school is terug te vinden bij het 
segment onderwijs. Bij Begeleiding individueel (45A48) is in de 
dienstomschrijving opgenomen dat ervaring met hulp binnen het 
onderwijs een voorwaarde is (onder kaders en normering). Wij stellen 
het op prijs als partijen mee willen denken in de verdere uitwerking van 
de kaders. 

216 Dienstomsc
hrijving 
segment 4

Dienst 
individuele 
begeleiding 
en dienst 
Verblijf licht

Als binnen Seg 2 Wonen 'Jeugdhulp Licht' wordt aangeboden, wordt 
dit dan standaard aangevuld met Individuele begeleiding uit Seg. 4 
Ambulant? Dus zou je beide producten dan moeten inkopen?

 Dit is niet standaard extra geleverd vanuit segment 4. Indien 
noodzakelijk is een stapeling wel mogelijk en daarvoor is wel vereist 
dat voor beide onderdelen een contract aanwezig is. 

217 Dienstomsc
hrijving 
segment 4

Dienst 
individuele 
behandeling 
individueel 
en dienst 
behandeling 
groep

U herschrijft de product omschrijvingen 'behandeling individueel' en 
'behandeling groep' ten opzichte van 2021. Wij gaan er zonder 
tegenbericht vanuit dat deze aanpassingen niet zullen leiden tot andere 
beschikkingen voor onze doelgroep met ingang van 2022. De 
maximale inzet van 52 uur verdeeld over 6 maanden is (zoals in de 
eerste ronde ook door ons aangegeven) in de praktijk niet altijd 
toereikend. Dit geldt ook voor MDFT. 
Vanuit Haaglanden hebben wij ervaring met het nieuwe product 
'Ambulante Spoedhulp', ten behoeve van zoveel als mogelijk afbouw 
residentieel. Wij zijn graag bereid deze inzet te leggen naast uw 
concept beschrijving 'intensieve ambulante behandeling ter vervanging 
van verblijf' zodat deze daar optimaal op aan zal sluiten.

Een wijziging van de toewijzing is mogelijk. Dit kan omdat de inzet die 
binnen huidige situatie onder een dienst valt in de nieuwe situatie 
onder een of meerdere andere diensten kan vallen. Aanpassingen 
zullen worden gedaan medio Q4 2021. Daarbij zal in deze periode ook 
rekening worden gehouden met de af te geven toewijzing.
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218 Dienstomsc
hrijving 
segment 5

Dienst 
individuele 
begeleiding 
op school

In uw concept tarievenlijst staan de product omschrijvingen 'individuele 
begeleiding op school' en 'behandeling individueel op school' 
benoemd. Deze komen echter niet terug in uw dienstenomschrijving 
2022. Aansluiting tussen nieuwe omschrijvingen/werkwijzen en huidige 
praktijk is derhalve niet goed te maken. Ook hier zou een matrix van 
uw kant helpen om verschillen naast elkaar te kunnen zetten.

Een beschrijving van deze diensten is opgenomen in de 
dienstomschrijving en deze diensten vallen onder segment 4. 

219 Dienstomsc
hrijving 
segment 6

Dienst 
Jeugdhulp 
verblijf: 
inspannings
gericht 
(crisis) 

De huidige product code 'Behandeling met verblijf crisis' komt in uw 
dienstenomschrijving te vervallen. Wat is hiervan de reden en onder 
welke code valt deze inzet dan vanaf 2022, want dit blijft een 
voorliggende interventie.

Er zal in de aankomende maanden een kader crisis en spoed worden 
opgesteld door gemeenten in samenwerking met jeugdzorgaanbieders 
binnen dit segment. Naar aanleiding van deze differentiatie zijn de 
dienstomschrijvingen voor de producten binnen dit segment 
aangepast. Het product 'Behandeling met verblijf crisis' zal in de 
dienstenomschrijving blijven bestaan. Op termijn willen wij voor deze 
vorm van hulp over op beschikbaarheidsfinanciering. 
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220 Dientsomsc
hrijving 
segment 3

Algemeen Samenwerking onderwijs en dagbehandeling. 
Bij dagbehandeling A, B en KDC is het volgende vermeld: “De 
jeugdhulp jeugdzorgaanbieder stelt samen met de jeugdige, ouders 
en/of verzorgers en het onderwijs bij aanvang een gezamenlijk plan op 
(OPP). Daarbij voert het onderwijs, gezamenlijk met de 
jeugdzorgaanbieder de regie over de uitvoering van het plan”.  Hierbij 
is concreet de vraag welke partij binnen de regio wordt aangewezen 
als degene die verantwoordelijk is voor het “onderwijs” deel. 
Momenteel hebben wij nauwe samenwerking met PPO Leiden. Wij 
hebben periodiek overleg op casus niveau. Jaarlijks bespreken wij alle 
kinderen met een onderwijsadviseur van PPO en de betreffende 
leerplichtambtenaren. Wij willen jullie vragen om in dit document 
duidelijk aan te geven bij welke partij de verantwoordelijkheid voor het 
‘onderwijs” deel wordt belegd.
Samen naar School klas
Binnen jeugdzorgaanbieder hebben wij een Samen naar School klas. 
De klas bestaat uit 6 kinderen met twee ABA trainers en 2,5 dag per 
week een leerkracht. De kinderen krijgen dagbehandeling 
gecombineerd met onderwijs. Een dagdeel per week nemen de 
kinderen deel aan onderwijs in een reguliere klas. Hierbij krijgen de 
kinderen 1 op 1 begeleiding. De samen naar school klas biedt 47 
weken per jaar zorg. De kinderen stromen na de Samen naar School 
klas door naar een andere vorm van onderwijs.
Graag bespreken wij met jullie waar de klas onder valt. De zorg 
intensiteit zoals beschreven in OZA is niet passend voor deze groep. 
Let wel dit betreffen cliënten uit de zwaarste categorie kinderen met 
autisme en een grote ontwikkel achterstand. De zorg is overigens wel 
afgeschaald. Wij declareren momenteel dagbehandeling categorie 2 
gebaseerd op een bezetting van een op vier.
Goedgekeurd plan van aanpak
Hoe gaan jullie om met onderwijs zorg arrangementen die al vanaf 
medio 2018 actief zijn en in samenwerking met PPO leiden en TWO 

Het voorstel is is om met jeugdzorgaanbieders die een 
onderwijszorgarrangement hebben in overleg te gaan over het 
bestaande aanbod, de financiering daarvan en voortgang na 1 januari 
2022. Ook de samenwerking met onderwijs kan dan worden 
besproken en het plan van aanpak. De tekstuele aanpassingen zijn 
verwerkt.
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221 Instructiedoc
ument

Pagina 23: 
Geschikthei
dseisen 
nummer 2

De (potentiele ) jeugdzorgaanbieder had de twee jaren voorafgaand 
aan het moment van opvragen door Holland Rijnland van 
bewijsmiddelen minimaal een jaarlijkse solvabiliteit van 0,25 (eigen 
vermogen /totaalvermogen ) en een jaarlijkse liquiditeit van 0,70  
(vlottende activa-voorraad)/Kort vreemd vermogen.

De vraag is of dit een reële (maar overigens begrijpelijke) eis is in een 
tijd waarin onder andere de hoog specialistische zorg biedende 
instellingen  financieel in ‘ zwaar weer’ zitten, onder andere door 
toename van problematiek bij cliënten/patiënten, niet-kostendekkende 
tarieven en budgetplafonds.
Feitelijk  redenen waarom we aansluiting hebben gezocht bij het XXX. 
"

De betreffende minimumeisen zijn vastgesteld op basis van openbare 
informatie van het CBS. Het grootste deel van de jeugdzorgaanbieders 
zou daarmee aan deze eisen moeten kunnen voldoen.

222 Instructiedoc
ument

Pagina 24: 
Geschikthei
dseis nr 3

Geschiktheidseis 3 (ISO Certificaat), is ISO 9000 1 2015 gelijkwaardig 
aan genoemde certificaten? 

Ja, deze is gelijkwaardig
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223 Instructiedoc
ument

Pagina 24: 
Geschikthei
dseis nr 3

Eis 2: Geldig certificaat voor kwaliteitsmanagement
Vrijgevestigde behandelaren voldoen aan de richtlijnen van hun 
beroepsvereniging (zie hierboven bij algemene opmerking), bovendien 
zijn ze BIG geregistreerd. Ons inziens is het niet nodig om een extra 
kwaliteitskeurmerk te vragen, aangezien dit weer extra kosten en 
administratie oplevert en niets extra’s bijdraagt in de kwaliteit. Los 
hiervan vragen wij of er een vergoeding staat tegenover dit soort 
verplichte kosten. Voor vrijgevestigde praktijken is dit percentueel 
gezien namelijk een hoge kostenpost. 
Daarnaast is het zo dat de Orthopedagoog-generalisten (NVO) geen 
visitatie mogelijkheid hebben vanuit hun beroepsvereniging en niet alle 
vrijgevestigden zijn lid van de LVVP. 
Ons voorstel is, zoals het ook in de omliggende regio’s (Haaglanden 
en Midden-Holland) gevraagd is in de aanbesteding, om aan te sluiten 
bij het Kwaliteitsstatuut GGZ, zoals dit in de volwassen GGZ wordt 
gedaan (www.ggzkwaliteitsstatuut.nl) en te vragen om een 
kwaliteitsstatuut/kwaliteitshandboek. Dit kan voor de vrijgevestigden 
worden aangepast naar de situatie m.b.t. de jeugd. 

De door u genoemde kwaliteitsstatuten / keurmerken zijn 
gelijkwaardig. 

224 Instructiedoc
ument

Pagina 24: 
Geschikthei
dseis nr 3

Uit de stukken blijkt voor de aanbesteding dat ISO 9001 NEN-EN 
15224 vereist is. Wij zijn gecertificeerd voor de Iso 9001-2015. Wij 
hebben onze certificerende instantie gebeld en zij zijn niet 
geaccrediteerd voor de ISO NEN-EN 15224. Zij kunnen ons certificaat 
niet wijzigingen. Wij hebben nu contact gezocht met een andere 
certificerende partij. Zij kunnen ons opnieuw auditen zodat we ook 
volgens deze norm zijn geaccrediteerd, maar dat zal tot hoge kosten 
leiden en voegt naar onze mening niets toe op het gebied van kwaliteit. 
Volstaat ISO 9001-2015 ook.

Ja, deze volstaat

225 Instructiedoc
ument

Pagina 27: 
Geschikthei
dseis nr 6

Als inclusie-eis geldt dat iemand aantoonbare ervaring in de jeugdhulp 
moet hebben: wat betekent dit voor nieuwe aanbieders? Wat is 
aantoonbare ervaring voor zelfstandigen?

Aanbieders moeten referentie toesturen waar dit uit blijkt. Dus 
bijvoorbeeld deze dienst geboden in andere regio. Een zelfstandige 
kan dit dus ook aantonen met een referentie.
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226 Instructiedoc
ument

Pagina 27: 
Geschikthei
dseis 
nummer 6

Eis nummer 6: wat zijn de criteria omtrent de referent? Mag dit een 
verwijzer zijn, mag dit een contractmanager zijn, mag dit een cliënt zelf 
zijn, etc. Dit wordt niet duidelijk uit het referentie format op pagina 55"

De referent moet een financier zijn (gemeente, zorgverzekeraar, 
zorgkantoor of pgb-houder).

227 Instructiedoc
ument

Pagina 28: 
Geschikthei
dseis nr 7

Eis 6: Plan van Aanpak
Voorstel: voor de gehele vrijgevestigde ZP-Jeugdgroep een 
gezamenlijk plan van aanpak.

Wij laten dit aan de zelfstandigen zelf. Maar Holland Rijnland staat toe 
dat meerdere vrijgevestigde praktijken hetzelfde of een gezamenlijk 
plan van aanpak insturen, zolang dit voldoet aan de gestelde eisen. 
Ook niet vrijgevestigden mogen dit overigens doen.

228 Instructiedoc
ument

Pagina 28: 
Geschikthei
dseis nr 7

Dit plan zou verweven kunnen worden met het bovengenoemde 
kwaliteitsstatuut/handboek. Deel van de genoemde punten bij eis 6 zijn 
namelijk al onderdeel van het kwaliteitsstatuut/handboek (zie format 
hiervan op de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl) 
Vragen: hoe kunnen wij percentages geven voor verminderen van 
inzet zware zorg, wat wordt verwacht qua innovaties van 
vrijgevestigden (anders dan dat we nieuwe ontwikkelingen rond bv 
behandelmethodieken blijven volgen etc). Kortom: duidelijke uitleg is 
gewenst. Veerkracht en sociaal netwerk worden namelijk altijd al in 
kaart gebracht in de voor onze beroepsgroep door het Kwaliteitsstatuut 
verplichte behandelplannen.
Daarnaast: Wat is het doel van het indienen van dit stuk? Wat gebeurt 
ermee?

Graag ontvangen wij een plan met daarin de genoemde punten nader 
uitgewerkt. Omdat wij een kwalitatief goed zorglandschap voorstaan, 
willen wij aanbieders op deze onderdelen kunnen toetsen.
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229 Instructiedoc
ument

Pagina 28: 
Geschikthei
dseis 
nummer 7

Eis nummer 7. Hier staat bij het vierde item dat moet terugkomen in 
het plan van aanpak: “op welke manier hij (aanbieder, red.) een 
bijdrage kan leveren aan het verminderen van de inzet van zware hulp 
in de regio Holland Rijnland en voor welk percentage dit is”. Onze 
ervaring is dat ouders en hun kinderen altijd met zo min mogelijk 
(zware) hulp geconfronteerd willen worden. Dat betekent dat wij steeds 
bespreken hoe de hulp afgebouwd kan worden (of in intensiteit of in 
vorm). Bij ieder traject bespreken wij het perspectief van de jeugdige. 
Dit om continue te monitoren wat nodig is om de speciale 
hulpverlening zo snel mogelijk af te bouwen. In onze optiek is het 
onhandig om hier vooraf percentages over aan te kondigen/ over toe te 
zeggen. Deze toezegging kan ertoe leiden dat afbouwen een doel op 
zichzelf wordt in plaats van het effect van een passende zorginzet. 
Hetgeen tot gevolg kan hebben dat een jeugdige sneller wordt 
afgeschaald dan eigenlijk mogelijk is, met het risico op terugval en 
(alsnog) hogere kosten. Om die reden verzoeken en adviseren wij de 
eis om een percentage toe te zeggen, te verwijderen uit het 
instructiedocument.

Wij verwijderen de eis om een percentage te noemen niet, maar 
stellen hierbij vast dat het percentage zelf alleen richtinggevend is en 
niet een juridisch afdwingbare eis.

230 Instructiedoc
ument

Pagina 28: 
Geschikthei
dseis 
nummer 7

Zoals al vaker en elders ook opgemerkt werkt deze bepaling het 
zinloos maken van plannen in de hand, daar waar bestaande plannen 
niet  de kans wordt gegund zich te bewijzen noch grondig geëvalueerd 
te worden. Ons pleidooi  is om daar waar al plannen gemaakt zijn en 
worden uitgeprobeerd en geëvalueerd, deze ‘ oude’ plannen ook als 
Plan van Aanpak Transformatie te accepteren. 

Wanneer in het verleden opgestelde documenten voldoen aan de in dit 
artikel genoemde uitgangspunten kunnen deze door gemeenten 
worden aangemerkt en geaccepteerd als het hier bedoelde plan van 
aanpak.

231 Instructiedoc
ument

Pagina 34: 
Hoofdstuk 
4.4

"Uitvoeringseisen
Er wordt gerefereerd aan uitvoeringseisen zoals gepubliceerd op 
VendorLink. Wat is de status van deze verwijzing? Is er momenteel 
reeds een publicatie live gegaan? Zijn er al accountgegevens 
uitgewisseld voor VendorLink?
"

De uitvoeringseisen betreffen de bepalingen in het Algemeen deel van 
de overeenkomst en de Bijzondere delen van de overeenkomst (en 
bijlagen).
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232 Instructiedoc
ument

Pagina 34: 
Hoofdstuk 
4.4

Wat zijn de uitvoeringseisen of is dat hetzelfde als geschiktheidseisen? De uitvoeringseisen betreffen de bepalingen in het Algemeen deel 
overeenkomst en de bijzondere delen overeenkomst (en bijlagen).

233 Instructiedoc
ument

Pagina 42: 
Hoofdstuk 
5.4.4

"Bekendmaking beoordeling 
Op pag. 44 staat: “Holland Rijnland maakt uiterlijk 15 december 2021 
bekend met welke jeugdzorgaanbieders zij het ‘open systeem van 
afspraken’ verlengt.” Betekent dit dat aanbieder dan ook pas te horen 
krijgt of hij voor een overeenkomst in aanmerking komt? Of krijgt 
aanbieder eerder bericht t.b.v. een gedegen implementatie?
"

Op 15 december maken wij bekend welke jeugdhulpaanbieders 
allemaal een overeenkomst hebben voor 1 januari 2022. Deze 
jeugdhulpaanbieders krijgen echter ruim van tevoren al bericht over de 
verlenging (bestaande jeugdzorgaanbieders) of het sluiten van de 
overeenkomst (potentiële jeugdzorgaanbieders). Holland Rijnland 
streeft ernaar eind juni alle bestaande jeugdzorgaanbieders te 
berichten over de verlenging per 1 januari 2022. Het streven is 
potentiële jeugdzorgaanbieders uiterlijk 1 november 2021 te berichten 
over  het sluiten van een overeenkomst per 1 januari 2022. Wij passen 
het instructiedocument hierop aan.

234 Instructiedoc
ument

Pagina 42: 
Hoofdstuk 
5.6

Klachten: Rekening houdend met de behandeltermijn zijn er nog maar 
twee weken om bezwaar in te dienen.

Het indienen van een klacht en het indienen van bezwaar staan los 
van elkaar. Dit kan gelijktijdig indien gewenst. 

235 Instructiedoc
ument

Pagina 7 
Hoofdstuk 
3.4

Waarom kunnen tijdens de contractperiode geen nieuwe aanbieders 
toetreden? In ieder geval moet toegevoegd worden per welke 
datum/kalenderjaar nieuwe aanbieders zich kunnen melden voor een 
overeenkomst met Opdrachtgever. Nieuwe aanbieders moeten de 
kans krijgen zich aan te sluiten.
Een uitzondering wordt gemaakt voor unieke diensten of diensten waar 
een tekort aan is: welke zijn dit en hoe wordt dit bepaald?
Wat is de looptijd van de nieuwe overeenkomst?

De gemeenten willen een beheersbaar zorglandschap en willen 
daarom niet meer aanbieders contracteren dan nodig om de 
benodigde zorg te leveren. Of diensten uniek zijn en of daaraan een 
tekort bestaat is een casuistische beoordeling. Holland Rijnland meent 
dat gemeenten en jeugdzorgaanbieders die elkaar kennen beter 
kunnen transformeren. De loopttijd van de overeenkomst is (nog) 3 
jaar vanaf 1 januari 2022.
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236 Instructiedoc
ument

Pagina 7: 
hoofdstuk 
3.3

Op pagina 7 is vermeld dat indien de Jeugdhulp aanbieder “andere of 
meer” diensten uit de Dienstomschrijvingen aanbieden dan hij nu 
aanbied, dat hij wordt gezien als potentiële aanbieder.

In de huidige situatie kan het zijn dan onze diensten niet wijzigen, maar 
dat een door Holland Rijnland nieuwe dienstomschrijving is 
gedefinieerd die meer passend is. (Dagbehandeling KDC of bijv OZA). 
Wij gaan ervan uit dat je dan nog steeds onder de categorie 1 valt 
zoals beschreven op pagina 7 (jeugdzorg wil dezelfde of minder 
diensten aanbieden). Zouden jullie dat nader kunnen verduidelijken in 
het document.

Dienstomschrijvingen van bestaande diensten kunnen wijzigen, maar 
als de jeugdzorgaanbieder dezelfde of minder van deze diensten wil 
blijven aanbieden, dan is hij 'bestaande jeugdzorgaanbieder'. Alleen 
als de jeugdzorgaanbieder echt op andere dienstomschrijvingen wil 
gaan aanbieden, is hij een 'potentiële jeugdzorgaanbieder'.

237 Instructiedoc
ument

Pagina 7: 
hoofdstuk 
3.4

"Consequenties voor reeds gecontracteerde jeugdzorgaanbieders
Op pag. 7 staat: “De jeugdzorgaanbieder wil andere of meer diensten 
uit de ‘Dienstomschrijvingen’ aanbieden dan die hij nu aanbiedt.” Wat 
wordt hier bedoeld met “aanbieden”? Wordt hier bedoeld diensten die 
aanbieder in 2020 niet eerder heeft gedeclareerd, of wordt hier anders 
bedoeld?"

Het gaat om diensten waarvoor jeugdzorgaanbieder geen 
overeenkomst had, niet of hij deze ook werkelijk heeft gedeclareerd. 

238 Instructiedoc
ument

Pagina 8: 
Hoofdstuk 
3.7.3

 25.Instructiedocument Blz 8/55: Tarieven eenzijdig verlagen met 10% 
bij zorgaanbieders die gemiddeld een rendement van 2% hebben, leidt 
direct tot desastreuze continuïteitsproblemen bij zorgaanbieders.
Verzocht wordt deze passage aan te passen danwel te schrappen.

Holland Rijnland kan binnen de overeenkomst de tarieven maximaal 
verlagen met 10% (en ook maximaal verhogen met 10%). Bij 
dergelijke besluiten gelden de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur. Holland Rijnland zal niet licht omspringen met de belangen 
van jeugdzorgaanbieders bij een tariefsverlaging.
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239 Instructiedoc
ument

Pagina 9: 
Hoofdstuk 
3.8.3

3.8.3 Wijzigingen van de overeenkomst: Volgens het 
instructiedocument kan Holland Rijnland de maatregel uitwerken, 
voorstellen en doorvoeren dat maximale bestedingsruimten per dienst, 
per jeugdaanbieder, per gemeente, een combinatie of op een andere 
wijze wordt ingevoerd. Het is zeer onwenselijk om een maximale 
bestedingsruimte per gemeente in te voeren. Dit is namelijk niet te 
monitoren voor aanbieders en zorgt voor een onacceptabele verhoging 
van de administratieve lasten.
Tevens is het zeer onwenselijk om uitgaven per client te maximeren. 
We moeten ons laten leiden door wat noodzakelijk is om te leveren 
aan zorg op basis van de inhoud en ons niet laten leiden door budget. 
Dit komt namelijk de kwaliteit van zorg niet ten goede.

Als Holland Rijnland deze maatregel werkelijk overweegt, vindt 
daarover eerst bespreking plaats aan de Ontwikkeltafel.

240 Instructiedoc
ument

Pagna 22: 
Geschikthei
dseis nr 1

Eis 1: Bedrijfsaansprakelijkheid
Om welke bedragen gaat dit bij zelfstandige praktijken? Wij zijn 
verplicht om een aansprakelijkheid verzekering te hebben, dus het 
aanleveren van een kopie is een onnodige administratieve handeling. 
NB. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is meer op z'n plaats 
ipv een bedrijfsverzekering ivm het feit dat vele Opdrachtnemers kleine 
zelfstandigen zijn met een solopraktijk. 

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is ook mogelijk. De 
bedragen voor kleine ondernemingen zijn al genoemd in deze 
geschiktheidseis.
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241 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

"Onduidelijk uit de  het bijgevoegde tarievenoverzicht is welke tarieven 
worden gehanteerd cq bedoeld onder  regulier verblijfstarief dan wel 
ambulante tarieven regulier.
Evident is dat de ‘reguliere’ tarieven ontoereikend zijn voor de hoog 
specialistische GGZ, mede gelet op het reeds  opgemerkte bij Artikel X 
Geschiktheidseisen van de algemene overeenkomst (zie boven).

Bij de toelichting op het jaarlijkse proces van het tot stand komen van 
de tarieven is geen uiterlijke datum opgenomen waarop de tarieven 
voor het daaropvolgende jaar worden gepubliceerd. Voor de 
bedrijfsvoering van jeugdzorgaanbieders is het noodzakelijk om tijdig 
de nieuwe tarieven te ontvangen en verwerken in de begroting. Wij 
stellen daarom voor hier een uiterlijke datum van 1 oktober op te 
nemen. "

Holland Rijnland gaat akkoord met uw voorstel.

242 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

·       Klopt het dat HR geen indexatie toepast van ’21 naar ’22? Dat klopt niet. Holland Rijnland indexeert.

243 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

Hoe kunnen wij op iets intekenen als we niet weten wat het tarief is? Alleen wanneer er een grote wijziging in het tarief zit of een nieuw tarief 
is vastgesteld is dit meegenomen in de gedeelde tarievenlijst. Voor alle 
andere diensten gelden dat de tarieven de huidige tarieven zijn (+index 
zoals beschreven in de nieuwe overeenkomst). 

244 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

Er missen een aantal bijlagen waarnaar wordt verwezen in algemeen 
deel overeenkomst. Hier kunnen zorgaanbieder dan ook niet 
inhoudelijk op reageren.

Deze stukken zijn voor de Ontwikkeltafel toegestuurd.

245 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

1. U verlengt de huidige contracten, maar het is aanbieder niet 
duidelijk welke producten met welke tarieven vanaf de verlenging van 
toepassing zijn. Zou u een volledig overzicht van alle tarieven kunnen 
delen, inclusief een conversietabel, anders is het niet mogelijk om te 
bepalen voor welke producten ingeschreven moet worden en of het 
voor dezelfde of toch afwijkende producten is.?

Deze stukken zijn voor de Ontwikkeltafel toegestuurd.
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246 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

 6.Hoe gaat de regio om met nieuwe Zorgprestatiemodel per 2022 (en 
de nieuwe NZa-tijdschrijfregels die hier bij horen)?

Niet, dit zijn geen regels die van toepassing zijn op jeugdzorg binnen 
de Jeugdwet.

247 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

U zet een nieuwe productenhuis op zonder heldere was/wordt tabel, 
inclusief nog niet overal uitgekristalliseerde omschrijvingen. Integraal 
inhoudelijke aansluitingen en markeringen aanbrengen, is hierdoor 
voor de zorgaanbieder een niet te leggen puzzel geworden. U geeft op 
deze gewijzigde dienstenomschrijvingen daarbij een summier aantal 
nieuwe tarieven af, die niet eenduidig zijn te matchen. Wij gaan er zo 
goed en zo kwaad als het gaat per segment doorheen. (1) Onder 
Segment 1 'behandeling met verblijf' zouden vanaf 2022 logischerwijs 
de OBC opnamen moeten vallen. Binnen dit segment zijn nieuwe 
producten/codes geschreven, die een heldere was/wordt behoeven in 
relatie segment 2 en met name de aansluiting op de 2021 omschrijving 
en tarief. Sec voor deze nieuwe producten in segment 1 heeft u geen 
nieuwe tarieven ter beoordeling afgegeven. 

In de stukken voor de ontwikkeltafel stuurt Holland Rijnland een was-
wordt overzicht mee voor de tarieven en Dienstomschrijvingen per 
segment. 

248 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

(1) Onder Segment 1 'behandeling met verblijf' zouden vanaf 2022 
logischerwijs de OBC opnamen moeten vallen. Binnen dit segment zijn 
nieuwe producten/codes geschreven, die een heldere was/wordt 
behoeven in relatie segment 2 en met name de aansluiting op de 2021 
omschrijving en tarief. Sec voor deze nieuwe producten in segment 1 
heeft u geen nieuwe tarieven ter beoordeling afgegeven. 

In de stukken voor de ontwikkeltafel stuurt Holland Rijnland een was-
wordt overzicht mee voor de tarieven en Dienstomschrijvingen per 
segment. 

249 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

Nieuwe codes betekenen extra werk/administratieve last ook op de 
werkvloer (registratie daar wijzigt)

Nieuwe codes betekenen ook meer sturing op de inhoud. Dit 
prevaleert boven de administratieve verzwaring.
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250 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

Wij reageren op de ongewijzigde tarifering voor de diensten Pleegzorg. 
De bekostiging gaat nog steeds op dezelfde manier, een etmaaltarief 
voor de inzet van de pleegzorgaanbieder tot aan plaatsing, 
pleegoudervergoeding en bijzondere kosten. Hierover zijn we in de 
werkgroep pleegzorg vorig jaar in gesprek geweest met de regio. 
Echter zien we daar nu niets van terug in de manier van inkopen. 

Ambulante inzet per cliënt is bepalend of we aan de benodigde 
dagprijs van +/- 43 euro komen en of we in deze regio pleegzorg (nota 
bene de goedkoopste vorm van hulp) kostendekkend kunnen draaien. 
Wij hebben op basis van de facturatie 2020 geconstateerd, dat wij in 
Holland-Rijnland 37 euro per dag te weinig ontvangen. Per etmaal per 
cliënt ontvangen wij in Holland-Rijnland dus 5/6 euro te weinig, wat wij 
dus compenseren uit ontvangsten voor andere zorgvormen of uit 
andere regio's. Dat kan niet de bedoeling zijn. 

Bovendien hebben wij voor Holland-Rijnland +/- 70 netwerkplaatsingen 
en bijna het dubbele +/- 135 aan bestandsplaatsingen. Voor 
bestandsplaatsingen zijn wij meer tijd in kwijt aan het voortraject van 
werving, selectie, matching, et cetera. 

Andere regio's kiezen wel voor een all in tarief, waarmee we het in die 
regio kostendekkend moeten draaien. Wij zien graag dat de regio hier 
ook andere regio's volgt en wensen hier graag verder over in gesprek 
te gaan met de regio. 

Bedankt voor uw input. Wij staan sympathiek tegenover uw suggestie 
voor een all-intarief, maar nemen dit niet over omdat wij momenteel 
over onvoldoende data beschikken om nu al een berekening van een 
reëel all-intarief te kunnen maken. Wij hebben de wens van 
aanbieders zeker gehoord en zullen in de segmentspecifieke 
overlegtafels met u in gesprek blijven om te onderzoeken wat nodig is 
om tot een reëel all-intarief te komen.

251 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

Wat is de reden dat er nog geen tarieven zijn gepubliceerd? Waar 
moeten we aan denken op dit moment? Tarief 2021 + indexatie voor 
2022??? Of ?????

In de stukken voor de ontwikkeltafel stuurt Holland Rijnland een was-
wordt overzicht mee voor de tarieven en Dienstomschrijvingen per 
segment. 
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252 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

1. Hoe gaat de regio om met omzetting van 2021 naar 2022 wanneer 
een aanbieder dezelfde zorg blijft leveren, maar inschrijft op een 
ander/nieuw product omdat deze passender is dan het huidige 
gecontracteerde productomschrijving?

In de stukken voor de ontwikkeltafel zal een was-wordt overzicht 
worden meegestuurd voor de tarieven en Dienstomschrijvingen per 
segment. Wanneer een dienst wordt omgezet in meerdere diensten zal 
Holland Rijnland met  een voorstel komen voor omzetting op 
jeugdzorganbieder niveau. Wanneer een jeugdzorgaanbieder zich wil 
inschrijven voor diensten die niet overeenkomen met de inzet die deze 
nu voor de regio levert, ziet Holland Rijnland de jeugdzorgaanbieder 
als potentiële jeugdzorgaanbieder. 

253 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

Heeft u een jaarlijkse indexering en hoe komt deze tot stand? Is verwoord in contract op pagina 23: De gemeenten passen jaarlijks 
een indexering toe op de tarieven, onder voorbehoud dat de 
gemeenteraden voldoende middelen ter beschikking stellen voor 
indexering. De gemeenten verhogen of verlagen tarieven op basis van 
het indexcijfer Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling 
("OVA") voor personele kosten van het voorgaande kalenderjaar van 
het Centraal Planbureau en gepubliceerd door de Nederlandse 
Zorgautoriteit en voor 20% op basis van het prijsindexcijfer particuliere 
consumptie (PPC) van het voorgaande kalenderjaar van het Centraal 
Planbureau en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit. 
Tarieven die gelden vanaf 1 januari 2023 zijn geïndexeerd met de 
indexcijfers 2022, tarieven die gelden vanaf 1 januari 2024 zijn 
geïndexeerd met de indexcijfers 2023, et cetera). De geïndexeerde 
tarieven ronden de gemeenten naar beneden af op de cent 
nauwkeurig (twee cijfers achter de komma en deelbaar door 60). 
Indexering conform deze paragraaf vindt na wijziging van de 
overeenkomst per 1 januari 2022 voor het eerst plaats per 1 januari 
2023. 
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254 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

(3) U creëert in segment 3 'Dagbehandeling en Dagbesteding' een 
onderscheid in 'Dagbehandeling A', 'Dagbehandeling B' en 
'Dagbehandeling en dagbesteding in KDC'. Binnen alle drie deze 
producten omschrijft u een categorie 1, categorie 2 en categorie 3. Je 
zou derhalve een matrix mogen verwachten met 9 corresponderende 
tarieven. U levert echter in totaal 3 tarieven aan voor de 3 categorieën. 
Hoe is dit eenduidig over elkaar heen te leggen om inhoudelijk 
aansluiting te kunnen vinden en een concrete tarieventoets uit te 
voeren?

Dagbehandeling A en B met ieder 3 categorieen worden niet gewijzigd. 
KDC Is een nieuwe dienst en Dagbesteding is in tariefopbouw gelijk 
aan Dagbehandeling A categorie 1.

255 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

Wij zien de nieuwe en/of gewijzigde tarieven en willen een opmerking 
plaatsen bij de huidige tarieven voor verblijf in de GGZ. Deze zijn voor 
Parnassia Groep sinds enkele jaren niet kostendekkend. Wij 
verzoeken daarover in gesprek te gaan, omdat onder de huidige 
tarieven wij geen kans zien om klinische voorzieningen in Holland 
Rijnland aan te blijven bieden.

De verblijfsdiensten wonen en behandeling kennen in de huidige 
bekostigingssystematiek (2021) dezelfde dienstomschrijvingen en 
tarieven. In de nieuwe inkoop 2022 is onderscheid tussen deze 2 
vormen van verblijf gemaakt. Hiermee verandert niets aan de inhoud 
van de dienst, maar zal de ene dienst onder wonen vallen en de 
andere dienst onder verblijf. De tarieven die ongewijzigd blijven, 
worden geindexeerd. Op de ontwikkeltafel zullen we toelichten hoe de 
huidige tarieven tot stand zijn gekomen in overleg met aanbieders.

256 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

De tarieven voor Dagbehandeling KDC zijn fors hoger geworden. 
Vanwaar deze verhoging? Dit lijkt gunstig, maar is het niet. We hebben 
te maken met een budgetplafond.

Het zijn maximale tarieven. Aanbieders kunnen een lager tarief 
factureren als ze daarmee deze dienst kostendekkend kunnen leveren.
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257 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

Artikel X: Tarieven lid 1: de systematiek en tarifering wordt in de 
algemeen deel overeenkomst onvoldoende belicht. Op dit moment is 
het niet mogelijk om akkoord te gaan met dit artikel vanwege grote 
onduidelijkheid. Het is van belang om hier eerst meer helderheid over 
te krijgen, vanwege het grote risico voor zorgaanbieders wanneer 
tarieven niet kostendekkend zijn of de bijbehorende systematiek niet 
passend is bij de zorgaanbieder. Voordat aanbieders akkoord kunnen 
gaan met een verlenging moet hier eerst duidelijkheid over komen!

Ongewijzigde tarieven zijn bekend: Tarief 2021 + index. in de stukken 
voor de ontwikkeltafel zal een was-wordt overzicht worden 
meegestuurd voor de tarieven en Dienstomschrijvingen per segment. 
Op de ontwikkeltafel zullen we toelichten hoe de  tarieven tot stand zijn 
gekomen.

258 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

Opmerkingen over het instructiedocument:
3.7.1 Uitvoeringsvariant: Uit deze paragraaf is het niet mogelijk om te 
achterhalen welke systematiek gehanteerd wordt voor tarifering en hoe 
de tarieven worden bepaald. Bovendien is bijlage 5 voor meer 
informatie niet beschikbaar.

Ongewijzigde tarieven zijn bekend: Tarief 2021 + index. in de stukken 
voor de ontwikkeltafel zal een was-wordt overzicht worden 
meegestuurd voor de tarieven en Dienstomschrijvingen per segment. 
Op de ontwikkeltafel zullen we toelichten hoe de  tarieven tot stand zijn 
gekomen. 
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259 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

In de laatste versie van de dienstomschrijving van segment 4 wordt 
tarifering gedefinieerd als € / minuut in plaats van € / minuut op 
functieniveau professional. Dit roept vragen op bij ons. Indien de 
tarifering is aangepast naar € / minuut dan zouden wij graag een 
onderbouwing willen ontvangen hoe de tarieven bepaald worden, zodat 
wij hier inhoudelijk op kunnen reageren. Indien de tarifering hetzelfde 
is gebleven zoals in het verleden, € / minuut op functieniveau 
professional, dan willen wij nogmaals benadrukking dat deze vorm van 
tarifering absoluut niet kostendekkend is voor de forensische zorg. Dit 
kunnen wij onderbouwen:

Aanbieders van forensische zorg leveren een heel ander type zorg dan 
de reguliere GGZ aanbieders waardoor de kostprijzen hoger liggen. Dit 
verschil wordt veroorzaakt door het productenportfolio en de hoge 
kwaliteitsstandaard die voor forensische zorg geldt. Dat vertaalt zich 
onder meer in een personeelsbestand met bovengemiddelde 
ervaringsjaren, met een bovengemiddeld opleidingsniveau en met 
specifieke deskundigheid.
Een forensisch behandelteam is thuis in het toepassen van diverse 
erkende zorgprogramma’s en moet daarvoor ook thuis zijn in 
traumabehandeling, het behandelen van problematisch 
middelengebruik en het systeemgericht werken. De HBO+ 
professionals van een forensische zorgaanbieder kunnen bijvoorbeeld 
dan ook niet worden vergeleken met die in een reguliere GGZ-
organisatie.

Forensische zorgaanbieders moeten aan hoge kwaliteitseisen voldoen 
voor het leveren van effectieve zorg. Dat betekent onder meer dat zij 
werken met risicotaxaties en een forensische klachtenlijst om de ernst 
vast te stellen en eventuele voortgang te kunnen monitoren. Daarnaast 
worden forensische zorgaanbieders geacht te beschikken over 
erkende zorgprogramma’s. Zo heeft De Waag een afdeling die 

De tarieven voor de forensisch zorg liggen in lijn met de tarieven 
ambulant van voorgaande jaren. Deze taieven worden in 2021 
geindexeerd.
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260 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

Tarieven, in uw stukken vind ik de tarieven maatregelen voor een G.I. , 
waar zijn deze gepubliceerd? Heeft u voor LET een 2.7% opslag per 
maatregel toegepast? 

Ja, dat hebben wij toegepast

261 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

 (5) Binnen segment 5 is de aansluiting op product niveau met 2021 
niet eenduidig te maken. Ook hier gaan we ervan uit dat het tarief 
buiten indexering op basis van gelijkblijvende inzet niet wijzigt ten 
opzicht van 2021. 

In segment 5 zal gewerkt worden met fte bekostiging. Omdat dit een 
nieuwe bekostigingssystematiek is zal ook sprake zijn van een nieuw 
tarief. 

262 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

Zie ook feedback op tarieven. Wij komen in deze regio niet uit met de 
ontvangsten voor pleegzorg, terwijl de regio ambitie uitspreekt meer 
kinderen in gezinsgerichte vormen van hulp op te vangen, in plaats van 
in residenties.

In principe staan wij sympathiek tegenover verhoging als het huidige 
tarief inderdaad niet passend/reëel blijkt te zijn. Op dit moment hebben 
wij geen reden om dit aan te nemen aangezien een redelijke 
kostprijsberekening is uitgevoerd.

263 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

Door het lage tarief wordt het ook moeilijk om netwerkscreening 
kostendekkend te organiseren voor kinderen uit deze regio, terwijl we 
veel voordelen zien van goede netwerkscreening dat kan leiden tot een 
plaatsing in het eigen netwerk van het kind.

Bedankt voor uw input. Wij staan sympathiek tegenover uw suggestie 
voor een all-intarief, maar nemen dit niet over omdat wij momenteel 
over onvoldoende data beschikken om nu al een berekening van een 
reëel all-intarief te kunnen maken. Wij hebben de wens van 
jeugdzorgaanbieders zeker gehoord en zullen in de segmentspecifieke 
overlegtafels met u in gesprek blijven om te onderzoeken wat er nodig 
is om tot een reëel all-intarief te komen. 

264 Nieuwe- en 
gewijzigde 
tarieven

Bij de netwerkscreening komen we soms tot de conclusie dat kind 
geplaatst kan worden elders in het land bij bijvoorbeeld familie. Het is 
dan voor de hand liggend dat de pleegzorgjeugdzorgaanbieder in die 
regio de ambulante begeleiding op zich neemt. Op dit moment is het 
door de bekostigingssystematiek van Holland-Rijnland niet mogelijk 
deze jeugdzorgaanbieder in onderaanneming te nemen. De regio heeft 
toegezegd het contract direct met hen aan te gaan op basis van een all-
in tarief. We waarderen dit enerzijds, maar anderzijds is het in het 
kader van gelijke behandeling van partijen wel opmerkelijk dat voor die 
partijen wel een uitzondering kan worden gemaakt en voor de eigen 
zorgjeugdzorgaanbieder te blijven bij het gekozen systeem.

Bedankt voor uw input. Voor onze regio is er nog geen reeel all-in 
tarief. Wij staan sympathiek tegenover uw suggestie voor een all-
intarief, maar nemen dit niet over omdat wij momenteel over 
onvoldoende data beschikken om nu al een berekening van een reëel 
all-intarief te kunnen maken. Wij hebben de wens van 
jeugdzorgaanbieders zeker gehoord en zullen in de segmentspecifieke 
overlegtafels met u in gesprek blijven om te onderzoeken wat er nodig 
is om tot een reëel all-intarief te komen.
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