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1 Instructied
ocument

Geschikth
eidseis nr 
3

Voor vrijgevestigde praktijken in de JGGZ geldt in ieder geval als 
gelijkwaardig het KIWA[1]kwaliteitskeurmerk voor zelfstandige 
ondernemers in de zorg en het aantoonbaar voldoen (visitatie) aan de 
kwaliteitscriteria van de landelijke vereniging van vrijgevestigde 
psychologen en psychotherapeuten.
Ten eerste: Ik kan met niet inschrijven bij de LVVP , want dat is de 
vereniging van en voor de vrijgevestigde, BIG-geregistreerde ggz-
professional in Nederland. Als Registerpsycholoog NIP is het door de 
overheid nog niet geregeld dat wij ingeschreven zijn in het BIG-register. 
Hier zijn ze wel mee bezig, maar dat duurt nog even. Daarmee kan ik 
niet voldoen aan de visitatie/ kwaliteitscriteria van de LVVP.  Is een 
visitatie van mijn eigen beroepsvereniging NIP ook goed? 
Bij het aanvragen van het KIWA keurmerk worden stukken gevraagd in 
het kader van de WKKGZ. Waaronder ik niet val als aanbieder van 
enkel zorg die binnen de jeugdwet valt. Dus vraag ik me af welke 
toegevoegde waarde het KIWA keurmerk heeft. Vanuit de 
beroepsvereniging zijn er al eisen mbt supervisie/ intervisie, 
herregistratie en de beroepscode mbt dossiervorming ed. 

In de schriftelijke ronde zijn vergelijkbare vragen gesteld over 
andere kwaliteitstatuten / keurmerken (zie Nota van Inlichting 
NR 222, 223 en 224 waarin in een aantal andere 
kwaliteitsstatuten / keurmerken worden benoemd die naast 
KIWA ook gelijkwaardig zijn). Net als de in deze vragen 
benoemde kwaliteitstatuten / keurmerken is die van 
Registerpsycholoog NIP ook gelijkwaardig. 

Andere stukken die bij het KIWA keurmerk ingediend moeten worden 
zoals KVK uittreksel, VOG, overeenkomst met opdrachtgever, 
klachtenregeling (NIP), beroepsaansprakelijkheid moeten ook als 
bewijsstukken aangeleverd kunnen worden (al dan niet middels de eigen 
verklaring).  De incidentenmeling, vervanging bij afwezigheid zijn via de 
beroepscode geregeld. 
Het is allemaal dubbelop. Kun je mij uitleggen wat de toegevoegde 
waarde is van het KIWA keurmerk? Naast het feit dat het veel tijd vraagt 
om het aan te vragen, brengt ook weer extra kosten met zich mee  
(jaarlijks 100 euro). Wij betalen ook al voor het SKJ register, de 
beroepsverenigingen, herregistratie en andere belangrijke verenigingen 
in het kader van registratie en scholing. 
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2 Algemeen 
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Artikel 5 Aan de intentionele uitgangspunten benoemd in artikel 5 zouden wij 
graag toevoegen:
x. Beperking administratieve lastendruk (dit artikellid kan worden 
genummerd als p., maar ook via hernummering een plek in de 
opsomming krijgen)
Partijen realiseren zich de opgave om de op hen rustende 
administratieve lastendruk zoveel als redelijkerwijs mogelijk te beperken. 
Dit in het belang van een doelmatige bedrijfsvoering van zowel Holland 
Rijnland als de jeugdzorgaanbieders en een goed werkklimaat voor de in 
de jeugdzorg werkzame professionals en ondersteuners.
Graag zouden we het nu onder het label schaarste uitgewerkte artikellid 
g herformuleren. Het is nu een spiegelbeeld en afgeleide van artikellid f, 
dat over het financieel kader van gemeenten handelt. Ons voorstel:
g. Verantwoorde bedrijfsvoering: Partijen erkennen dat de bepalingen 
van deze overeenkomst jeugdzorgaanbieders in staat moeten stellen 
hun bedrijfsvoering en exploitatie op een ook in bedrijfseconomisch 
opzicht duurzaam verantwoorde wijze vorm te geven. 

Suggestie om artikel toe te voegen over administratieve lasten 
nemen we over.  De herformulering onder artikel G nemen we 
niet over, deze aanscherping voegt niets toe aan het artikel

3 Algemeen 
deel 
overeenko
mst

Artikel 25 Als gespecialiseerde aanbieder gehandicaptenzorg zouden wij het gelet 
op onze doelgroep plezierig vinden als in deze opsomming ook het 
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg wordt genoemd, omdat dit  ook door 
bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd als algemeen 
geaccepteerde veldnorm wordt gezien.

Uw suggestie nemen we over
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Artikel 69 Hiervoor geldt hetgeen wij gistermiddag ook over art. 74 hebben 
opgemerkt: aldaar zijn de items c, e en f (dus ook reistijd en indirecte 
tijd) tijdens de zitting met uw instemming geschrapt en dan kan het niet 
zo zijn dat een rapportageverplichting alsnog via de band van dit artikel 
wordt opgelegd. Het minimaal aantal te helpen jeugdigen lijkt ons geen 
relevante norm als het uitgangspunt is dat de jeugdzorgaanbieder so wie 
so moet instaan voor de geleverde kwaliteit (of denkt HR hier in termen 
van de chirurg die naarmate hij meer hersenoperaties uitvoert daar 
steeds beter in wordt?). De gemiddelde kosten kan HR uit de 
declaratieberichten destilleren (cf. art 73; over de aldaar bedoelde 
gegevens zou HR moeten kunnen beschikken en dus kan zij daar ook 
zelf een administratie van bijhouden). Rapporteren op de personele mix 
(zo daar al bij een specifieke dienst sprake van is) staat op gespannen 
voet met de bedrijfsvoeringsverantwoordelijkheid van de 
jeugdzorgaanbieder en brengt alweer een administratieve last met zich 
mee. Kortom: dit artikel is overbodig (hooguit ‘nice to have’) en kan 
geschrapt.

De lijn om de betreffende onderdelen van artikel 69 te 
schrappen zoals bij artikel 74 lijkt logisch. Met het artikel wordt 
echter beoogd om op  basis van objectieven criteria in gesprek 
te kunnen gaan over de inzet van schaarse middelen. Dit 
artikel wordt daarom meegenomen in de bespreking over de 
productcodes en de administratieve lasten.

5 Algemeen 
deel 
overeenko
mst

Algemeen Ten slotte zouden we graag een slot- of overgangsbepaling willen 
toevoegen waarin het respecteren van specifiek tussen een 
jeugdzorgaanbieder en HR gemaakte afspraken wordt vastgelegd. HR 
geeft zelf aan dat de overeenkomst in beginsel in stand blijft en ‘slechts’ 
op onderdelen wordt gewijzigd. Dan moet de jeugdzorgaanbieder die 
specifieke afspraken heeft gemaakt met HR (zoals in ons geval 
afrekenen op productniveau en niet op basis van inzet cao-schaal) ervan 
uit kunnen gaan dat die afspraken ook blijven voortbestaan. Voorstel 
tekst:
Artikel X: Overgangsbepaling
Specifieke afspraken die in het kader van de uitvoering van deze 
overeenkomst reeds voor 10 juni 2021 tussen HR en de 
jeugdzorgaanbieder waren gemaakt en vastgelegd, blijven ook vanaf 1 
januari 2021 van kracht tenzij partijen anders overeenkomen.

Uw suggestie nemen we niet over. Het betreft hernieuwde 
contracten op basis van overeenkomsten en bijbehorende 
bijlagen
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54004 
Diagnostie
k

Bij dienst Jeugd-GGZ diagnostiek Code 54004 wordt er alleen 
gesproken dat alle Psychodiagnostiek alleen gedaan kan worden in de 
Specialistische GGZ. De kwalificatie eisen van de regiebehandelaar is 
namelijk op Psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog.
Ik pleit ervoor om dit te scheiden. Veel BGGZ organisaties zijn prima in 
staat om psychodiagnostiek te doen naar veelvoorkomende stoornissen. 
Dat kunnen ALLE activiteiten zijn behalve psychiatrisch onderzoek. 
Zo zijn wij bijvoorbeeld prima in staat om enkelvoudig tot matig 
complexe psychodiagnostische onderzoeken te doen. Dat kan met een 
GZ-psycholoog, K&J NIP en OG BIG of NVO als regiebehandelaar.
Denk daarbij aan onderzoeken naar ADHD, ASS, Angsten, 
Stemmingsstoornissen, orthodidactisch onderzoek, hechting, verslaving, 
bepaalde eetstoornissen en trauma.
Naast diagnostiek hiervan kunnen we deze ook vaak behandelen via 
CGT, of ander behandelvormen.
Verplaatsen van deze diagnostische activiteiten naar GZ-psychologen en 
niet houden op Jeugd GGZ instellingen is ook kostenbesparend.
We verzoeken dan ook opnieuw naar deze diensomschrijving te kijken 
en ook andere aanbieders de gelegenheid te bieden om 
psychodiagnostiek uitgebreider toe te passen dan binnen de  BGGZ kan.

Wij nemen uw voorstel voor wijziging niet over. De dienst 
54001 (Jeugd-ggz behandeling regulier/generalistisch) is zowel 
gericht op de diagnostiek en behandelen van lichte tot matige, 
niet-complexe psychische problemen of stabiele chronische 
problematiek.  Diagnostiek kan dus binnen de bGGZ geboden 
worden en gefactureerd worden op deze dienst. De dienst 
54004 (Jeugd-GGZ diagnostiek) betreft losstaande diagnostiek 
binnen de sGGZ wanneer hier geen behandeling op volgt bij de 
zelfde hulpverlener waarbij de duur van een dergelijk losstaand 
diagnostiek traject is gemaximaliseerd. Wanneer deze er wel 
op volgt wordt deze diagnostiek als onderdeel van het 
behandeltraject gefactureerd op 54002 ( Jeugd-ggz 
behandeling specialistisch).

7 Dienstoms
chrijving 
segment 4

54001 
Jeugd-ggz 
behandelin
g regulier

De korte duur van een behandeling in de bggz. Veel gestandaardiseerde 
protocollen hebben meer tijd nodig dan gegeven wordt. Dit past ook in 
de opdracht om af te schalen van sggz naar lichtere vormen van 
jeugdhulp.

We lezen in uw opmerking niet direct een voorstel tot wijziging. 
We passen de maximale duur van de behandeling niet aan. 
Ons standpunt is dat de mogelijkheid tot afschaling niet 
beperkt wordt door de duur van behandeling in de bggz. 
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Diagnostie
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Diagnostiek verplaatsen van sggz naar niet sggz. Hiertoe heeft HR al in 
het verleden aandacht voor gehad. Daarbij kregen we verzoeken van 
bijvoorbeeld rivierduinen om diagnostiek te doen. Dit past lastig in uw 
huidige dienst omschrijving. Wij kunnen veel meer (Neuro-) 
psychologische onderzoeken doen die dan niet in de sggz met 
psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog als regie 
behandelaar (zie ook punt 1) hoeven. Dit past ook in de opdracht van 
afschaling van zorg.

Wij nemen uw voorstel voor wijziging niet over. De dienst 
54001 (Jeugd-ggz behandeling regulier/generalistisch) is zowel 
gericht op de diagnostiek en behandelen van lichte tot matige, 
niet-complexe psychische problemen of stabiele chronische 
problematiek.  Diagnostiek kan dus binnen de bGGZ geboden 
worden en gefactureerd worden op deze dienst. De dienst 
54004 (Jeugd-GGZ diagnostiek) betreft losstaande diagnostiek 
binnen de sGGZ wanneer hier geen behandeling op volgt bij de 
zelfde hulpverlener waarbij de duur van een dergelijk losstaand 
diagnostiek traject is gemaximaliseerd. Wanneer deze er wel 
op volgt wordt deze diagnostiek als onderdeel van het 
behandeltraject gefactureerd op 54002 ( Jeugd-ggz 
behandeling specialistisch).

9 Algemeen 
deel 
overeenko
mst

Artikel 26 Regie behandelaar komt niet voor in de Jeugdwet De Jeugdwet kent geen wet- en regelgeving hieromtrent. 
Gemeenten zijn dus vrij zelf keuze hierin te maken waarbij is 
besloten aan te sluiten bij de NZA omtrent deze wet- en 
regelgeving.  Zie nota van inlichtingen NR 24
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10 Algemeen Wij verbazen ons enigszins over de klachten bij grotere organisaties 
jeugdhulp tav het gebrek aan integrale dienstverlening, verkokering, en 
capaciteitsproblemen, zoals bleek uit de voorgaande bijeenkomst 
(dialoogsessie ambulantie Jeugdhulp, segment 4 van 9 febtuari en 2 
maart jl.) waaraan wij wel deelnamen.  Onze ervaring is dat grotere 
organisaties minder flexibel zijn en vanwege procedures meer 
belemmeringen hebben om waar nodig snel te schakelen.  Aanbieder is 
een kleine aanbieder en lukt het mogelijk juist vanwege deze schaal 
goed om actoren te verbinden,  integraal te werken en capaciteit effectief 
te gebruiken. Wij staan dicht bij de oplossingen van de client zelf.   Wij 
begrijpen dat grotere organisaties om redenen van budgetsturing een 
efficiencyvoordeel bieden, ons inziens echter is het een kleine 
organisatie als de onze beter mogelijk dichter bij jongere en gezin, 
effectief en intgraal te werken.  Om die reden zouden wij graag bepleiten 
dat een manier wordt gevonden om de inzet van kleinere organisaties 
als de onze in de budgetreservering mee te nemen en ons op effectiteit 
en integraliteit te testen. Wij werken daar graag aan mee.

Wij hebben kennis genomen van uw reactie en oproep. In 
oktober/ november worden de bestedingsruimte bekend. Deze 
wordt mede bepaald door de ambities en doelen die wij hebben 
gesteld in het Inkoopplan en programmaplan. Wij streven naar 
een gezond zorglandschap waarbij ruimte is voor zowel kleine 
als grote aanbieders.

11 Instructied
ocument

Geschikth
eidseis nr 
7

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

In de Nota van Inlichting is deze vraag (NR 227) reeds 
beantwoord. Over dit antwoord bestaat enige verwarring. 
Daarom ter aanvulling. Het is aan zelftstandigen zelf  of zij 
hetzelfde plan van aanpak willen indienen (als in: gezamenlijk 
hetzelfde plan). Als dit plan als voldoende is te beoordelen, dan 
voldoen deze zelfstandigen praktijken aan de gestelde eis. De 
zelfstandige is naast verantwoordelijk voor zelf indienen ook 
zelf verantwoordelijk voor uitvoering.)
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12 Nota van 
Inlichtinge
n

Vraag 188 Er wordt gevraagd aan te passen voor de categorie zwaar.
Vraag: Holland Rijnland antwoord door ook extra zwaar daarvoor aan te 
passen. Wat is de reden om
verder te gaan dan aanbieder vraagt?

Het verzoek was 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.  Wij hebben dit voorstel overgenomen 
door de toevoeging in zwaar en extra zwaar weg te halen. 

13 Nota van 
Inlichtinge
n

Vraag 192 Betreft intensieve ambulante zorg ter vervanging van verblijf:
Holland Rijnland schrijft qua inzet: 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. 
Vraag: Bij het inzetten van specialistische GGZ is het kwaliteitsstatuut 
van de GGZ van toepassing. Bij de S GGZ is de inzet van de medicus 
aan de orde, zoals de psychiater, naast WO, HBO en HBO+. Deze staat 
echter niet bij de nieuwe dienst vermeld. Betekent dit dat dit niet als 
noodzakelijk wordt  gezien bij de inzet van S GGZ bij deze nieuwe 
dienst. En zo dat het geval is wat is daarvoor de reden?  Er lijkt nu een 
zwaardere eis voor de S GGZ dan voor de intensieve ambulante zorg ter 
vervanging van verblijf (in een GGZ instelling).

Uw voorstel voor aanpassing nemen we over
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14 Nota van 
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n

Vraag 255 De tarieven voor verblijf zullen zoals wij begrijpen ongewijzigd blijven.  
Dit leidt ertoe dat voor aanbieder de verblijfsvoorzieningen niet 
kostendekkend geboden kunnen worden.  Om een beeld te schetsen, in 
vergelijking met andere regio’s is het tarief voor zwaar € 25 per dag lager 
dan wij minimaal nodig hebben en voor extra zwaar € 40 per dag. Wij 
weten dat in het verleden deze tarieven in overleg met aanbieders zijn 
vastgesteld. Wij hebben de niet dekkende  verblijfstarieven in 2020, 
tegelijk met het doorbetaling bij weekendafwezigheid aan de orde 
gesteld.  De laatste is in 2020 afgesproken, we lezen dat het eerste punt 
geen aanpassing krijgt. Wij nemen zowel tussen 18 en 23 jarigen als 18 
– op in de klinieken voor de jeugd. De behandeling
verschilt niet tussen een jongere van 17 of van 18. Echter wij moeten 
vaststellen dat dit wel lijkt tot een aanzienlijk verschil in bekostiging. 
Vraag: Wij verzoeken de regio om tot overleg over te gaan ter 
bekostiging van de klinische zorg die  aanbieder biedt. Zo dat niet het 
geval is dan vernemen we dat graag zeer spoedig omdat dit een deel 
van onze inschrijving bepaalt.

De TWO voert komende weken gesprekken met enkele 
aanbieders over de tarieven. Gezien uw vraag en verzoek zal 
hierover contact met u worden opgenomen.

15 Algemeen Eerder is door aanbieder aangegeven graag meer budget te willen voor 
ambulante zorg in  verband met het opzetten van ons inziens een 
noodzakelijk gezinspoli. Samen met bekostiging door
de ZVW van de zorg die ouders nodig hebben en in samenwerking met 
aanbieder 2, zodat ook  de jongste kinderen voordeel van een 
gezinsbehandeling kunnen krijgen.. De huidigebestedingsruimte stelt 
ons daartoe niet in staat. Wij horen graag ook hiervan zeer spoedig of 
deze mogelijkheid ambulant geboden wordt in verband met onze 
inschrijving.

De bestedingsruimte per aanbieder wordt in oktober/ november 
bekend gemaakt. Wij adviseren u om dit voorstel ook op te 
nemen in het Plan van Aanpak, geschiktheidseis 7.  Ons 
voornemen is om de beschikbare middelen zo  te herverdelen 
dat dit bijdraagt aan de uitvoering van de doelen en ambities uit 
het Programmaplan en Inkoopplan. 
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16 Dienstoms
chrijving 
segment 4 
en 5

Segment 4 
en 
segment 5

Wij hebben nog één opmerking ten aanzien van jeugdhulp op school, 
zowel t.a.v. Segment 4, dienst Individuele begeleiding op School als 
Segment 5 Collectieve jeugdhulp op school. Logischerwijs lezen wij in de 
dienstomschrijvingen wat de dienstverlening voor de 
jeugdhulpaanbieders zou behelzen en wat de resultaatgebieden zijn op 
pedagogisch vlak. Het gaat hier immers om de inkoop van Jeugdhulp. 
Echter valt en staat het behalen van resultaatgebieden en de kwaliteit 
van pedagogische hulpverlening op school aan leerlingen met psycho-
educatie aan de scholen (leerkrachten, teamleiders, IB’ers, 

 zorgcoördinatoren, etc.), aandacht voor Veiligheid op School, etc. We 
lezen wel: “De overige begeleiding is de verantwoordelijkheid van de 
school”. Echter zijn wij toch benieuwd op welke manier is dat geregeld in 
de regio en welke rol in de samenwerking dan wordt verwacht van de 
jeugdhulpaanbieders die deze diensten binnen Segment 4 en Segment 5 
gaan leveren. Wij zien het als randvoorwaardelijk voor het slagen van de 
jeugdhulp aan de leerlingen op deze scholen. We zijn van mening dat 
het citaat hierboven daarom iets te kort door de bocht is en zien daarop 
nog graag een aanpassing. 

Dit onderdeel vraagt nog verdere uitwerking in de afbakening 
tussen onderwijs en jeugdhulp. Uw opmerking wordt hierin 
meegenomen. Onderwijs en gemeenten zijn op dit moment in 
gesprek hierover. Later in het proces worden 
jeugdzorgaanbieders om input op dit proces gevraagd.

17 Instructied
ocument

klopt het dat dat we jaarlijks op basis van het algemene deel van de 
overeenkomst een jaarplan dienen te overleggen. In het voorbeeld van 
ons dus het jaarplan van Inzowijs voor de gemeenten Holland Rijnland. 
Dit hoeft niet specifiek met het indienen van de stukken meegestuurd te 
worden.

Het jaarplan zoals opgenomen in het ADO is geen onderdeel 
van de contracteringsprocedure conform het 
instructiedocument.  Zowel op de ontwikkeltafel als in Nota van 
Inlichting (vraag Nr 77) is toegelicht hoe en wanneer het 
jaarplan moet worden ingediend

18 Instructied
ocument

Vervolgens dienen we als (bestaande) jeugdzorgaanbieder wel een plan 
van aanpak op te stellen en mee te sturen cf geschiktheidseis nr 7. Maar 
dit hoeft niet per segment; dus ongeacht het aantal segmenten gaat het 
om 1 plan van aanpak. Klopt dat?

Dat is correct
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19 Instructied
ocument

Nu dacht ik te hebben onthouden dat Astrid het over in totaal 3 plannen 
had tijdens de presentatie. Klopt dat of heb ik dat verkeerd begrepen?

Er zijn inderdaad 3 plannen: 1. Jaarplan conform artikel 71 
Algemeen deel overeenkomst. 2. Plan van Aanpak conform 
geschiktheids eis 7 (zie instructiedocument). 3. Plannen op 
segmentniveau (zie desbetreffende segmenten). 

20 Instructied
ocument

Geschikth
eidseis nr 
7

Tav beoordeling inschrijving/plan van aanpak. Ik bedacht me na de tafel 
dat in H10 men na aanmelding en beoordeling een termijn van 2 weken 
hanteerde waarop stukken nog konden worden toegevoegd of 
aangepast bij evt. onvolledigheden/onjuistheden. Gelet op alle 
wijzigingen zou het fijn zijn als jullie dit willen overwegen om op te 
nemen.

TWO Jeugdhulp gaat er van uit dat jeugdhulpaanbieders op 
een juiste en volledige manier indienen binnen het gestelde 
termijn.

21 Algemeen 
deel 
overeenko
mst

Artikel 72 inzake jaarverslag: aanbieders zijn vanwege de jeugdwet 
verplicht te publiceren op jaarverantwoordingzorg dus dat is ook te 
raadplegen door gemeenten/TWO. Dat scheelt weer een handeling.

Uw suggestie wordt niet overgenomen

22 Algemeen 
deel 
overeenko
mst

Artikel 75 inzake diverse tevredenheids/ervaringsonderzoeken. We 
hebben hier tijdens eerdere tafels weleens over gesproken ism JB 
Lorenz. Naast tevredenheidsonderzoek vanuit de aanbieder ontvangen 
clienten ook uitnodiging tot ervaringsonderzoek en – in geval er 
meerdere aanbieders zijn betrokken – vaak meerdere 
tevredenheidsonderzoeken. De insteek van de tafel met JB Lorenz was 
destijds te kijken of de last voor cliënten beperkt kon blijven. Ik wil dit 
graag meegeven voor de ontwikkeltafels vanaf de nieuwe 
overeenkomsten.

Wij nemen uw voorstel over: dit punt wordt meegenomen naar 
de ontwikkeltafels

23 Bijzonder 
deel 
segment 4

Artikel 1 In artikel 1 genoemde doelen is ook toegang belangrijke partij - zonder 
dat deze contract-partij zijn - maar wel belangrijke afhankelijke

De (gemeentelijke)  toegang is geen contractpartij maar met de 
nieuwe toegangsorganisaties worden complementaire 
afspraken gemaakt. De afhankelijkheden zijn evident. Ook 
wordt waar nodig het overleg tussen Toegang en 
gepsecialiseerde Inkoop georganiseerd t.a.c. nadere 
werkafspaken en/of wegnemen van onduideliijkheden in het 
implementatieproces van zoswel Toegang als de hernieuwde 
contracten 
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24 Bijzonder 
deel 
segment 4

Artikel 3.3 Artikel 3.3 er blijft ruimte voor pilots. Komt er hier nog verdere 
verduidelijking of beleid op zodat dit voor alle partijen transparant is?

De invulling en verduidelijking van mogelijke pilots wordt in 
gezamenlijkheid met de Ontwikkelpartners vormgegeven. 

25 Bijzonder 
deel 
segment 5

Artikel 1 In artikel 1 genoemde partijen is het onderwijs een belangrijke 
afhankelijke, zonder dat deze contract-partij is

het onderwijs is geen contractpartij. Conform artikel 2.2., lid 3 
van de Jeugdwet wordt nadrukkelijk afstemming gezocht met 
het onderwijs om tot een samenhangende inzet te komen 
vanuit Jeugdhulp en Passend Onderwijs. De afhankelijkheden 
zijn evident.

26 Bijzonder 
deel 
segment 5

Artikel 4 Artikel 4: ik had hier ook tijdens de tafel een vraag over gesteld. Ik heb 
over het antwoord nagedacht dat TWO hier verder geen rol in wil 
innemen, maar mijn oproep is toch om mee te kijken met het 
selectieproces van vraag en aanbod. Het is belangrijk dat dit aansluit op 
elkaar. Op basis van de uitvraag die eerder is gedaan naar inzet van 
jeugdhulp in het onderwijs, heeft TWO een beeld kunnen vormen van 
wat welke partij nu biedt aan jeugdhulp in het onderwijs. Dat kan een 
kader geven voor de verdeling van het budget in dit segment. Verder 
kun je zo ook ruimte creeren voor nieuwe aanbieders die voldoen aan de 
criteria etc.

het voorstel wordt niet overgenomen. De beschikbaarheid van 
gekwalificeerde aanbieders wordt gerealiseerd. De voorkeur 
van de school / het samenwerkingsverband is bepalend

27 Dienstoms
chrijving 
segment 4

pag 66 tekst en tabel 1: Er wordt in deze tabel onderscheid gemaakt tussen 
J&O, GHZ en begeleidingspartijen. Waarom worden 2 doelgroepen 
onderscheiden? Ook binnen de GGZ wordt ambulante begeleiding 
geboden. Het gaat om ambulante begeleiding van alle doelgroepen. 
Waarom worden hier 2 doelgroepen expliciet benoemd?

Deze tabel betreft een vertaling van oude situatie (de 
voormalige sectoren) naar de nieuwe situatie waarin deze 
sectoren allemaal op deze dienst factureren. Omdat de GGZ 
sector op een andere dienst factureert is deze hierin niet 
opgenomen. Binnen de huidige situatie is ook geen begeleiding 
in de dienstomschrijving van GGZ opgenomen. 

28 Dienstoms
chrijving 
segment 5

Consult en 
advies

Volgens de dienstomschrijving is consult en advies in te zetten voor alle 
segmenten. Goed dat dit mogelijk is voor alle segmenten. Hierbij 
brengen wij een inconsistentie onder uw aandacht, dat elders in de 
stukken genoemd staat dat consult en advies voor segment 5 niet 
ingezet kan worden. Kunt u bevestigen dat consult en advies wel van 
toepassing is op alle segmenten 1-6?

consult en advies is in segment 5 onderdeel van de fte 
bekostiging en kan niet apart ingezet worden. Deze functie 
consultatie en advies geldt dan alleen in de segmenten 1 t/m 4 
en 6. 
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29 Tarieven Kunt u schriftelijk laten weten wanneer de tarieven voor het onderwijs 
zorg segment bekend worden?

Uw wordt hierover geinformeerd voor 1 juli.

30 Algemeen 
deel 
overeenko
mst

Normalisat
ie

U gaat hier uit van het begrip Normalisatie. We willen u er nadrukkelijk 
op wijzen, zoals in verschillende gesprekken aangegeven, dat wij als 
zorgaanbieder in de VG-sector
te maken hebben met een bijzondere doelgroep binnen de Jeugdzorg. 
Voor de jeugdige met een verstandelijke beperking en zijn of haar 
netwerk zijn begrippen als normalisatie
en transformatie maar heel beperkt mogelijk. Zij hebben een chronische 
beperking, deze gaat niet over. De ondersteuning die wij hen bieden is 
daarom, telkens, uitzondering
op de door HR gestelde regel. Afschalen en lichtere hulp inzetten 
behoort  vaak niet tot de mogelijkheden. Het JGT, als toegang kijkt 
samen met Aanbieder altijd  naar de noodzaak van specialistische hulp, 
zoals het KDC. Wij vinden daarom dit artikel
niet van toepassing op de doelgroep jeugdigen met een verstandelijke 
beperking.

Wij nemen uw voorstel niet over. Wij zijn bekend met de 
kenmerken van de doelgroep VG. Echter ook binnen deze 
doelgroep kan het uitgangspunt normaliseren waar dat kan 
worden toegepast. 
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31 Dienstoms
chrijving 
segment 3

KDC Wij vinden het goed dat er na veel gesprekken hierover een 
dienstomschrijving voor het KDC ligt. Echter in de dienstomschrijving 
wordt er vanuit gegaan dat kinderen na 2
jaar uitstromen / doorstromen naar onderwijs danwel WLZ. Hier is aan 
toegevoegd dat  verlenging van de genoemde 2 jaar gemotiveerd 
mogelijk is. Echter wij zien, zoals al
eerder aangegeven, een structureel karakter, waarin afwijken van de 
genoemde 2 jaar  eerder regel dan uitzondering. De 2 jaar met 
mogelijkheid tot gemotiveerd afwijken
doet dan ook geen recht aan het meer langdurig karakter van de 
zorgverlening. Uiteraard zien ook wij het als onze maatschappelijke 
opgave om kinderen, waar mogelijk
door te geleiden naar onderwijs, danwel een WLZ aanvraag voor hen te 
faciliteren.  Wij vinden het prima om hierover een intentie te formuleren 
(zonder leeftijd of tijdsperiode
van 2 jaar).  Het veelvuldig gemotiveerd verlengingen aanvragen zien wij 
ook als een onwenselijke administratieve lastenverzwaring.

Wij nemen uw voorstel niet over. De komende periode gaan wij 
monitoren, indien dit vraagt om bijsturen van afspraken gaan 
wij hierover in gesprek. 

32 Algemeen 
deel 
overeenko
mst

Perspectie
fplan

We onderschrijven het belang van het Perspectiefplan voor de jongere. 
Echter het door HR aangedragen format (bijlage 9. Perspectiefplan, 
waar moet het aan voldoen) is
voor de doelgroep in de sector Gehandicaptenzorg niet passend. Het 
gaat uit van een  in de VG sector vaak ontbrekend, reflectievermogen 
van de jeugdigen. Wij stellen hierin
voor om door te gaan op de reeds ingeslagen weg, waarbij voor elke 
jeugdige wordt  gewerkt met een ondersteuningsplan, waarin het 
perspectief van de jeugdige aan de orde komt.

Tijdens de Ontwikkeltafel is een vergelijkbare vraag gesteld 
over de opmaak van het perspectiefplan. Hierbij is geantwoord 
dat de regio een nu format aanlevert welke op de 
segmentspecifieke ontwikkeltafels besproken kan worden 
zodat deze zo nodig per segment aangepast kan worden naar 
de inhoud van de hulpverlening. 

33 Tarieven  We hebben nog onvoldoende inzicht in de tarieven voor onze diensten. 
Daarnaast vragen wij ons af hoe de nieuwe tarieven zich verhouden tot 
het budgetplafond.

Tariefafspraken kunnen met de accountmanager van de TWO 
besproken worden. 
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34 Algemeen 
deel 
overeenko
mst

artikel 59.8 In het algemene deel van de overeenkomst, staat in H4 (Financieel) 
onder artikel 59 lid 8 het volgende:
“Als de maximale bestedingsruimte in totaal of per Bijzonder deel is 
bereikt, dan wel de jeugdzorgaanbieder voorziet dan wel kan voorzien 
dat hij met de reeds in zorg zijnde jeugdigen de volledige aan hem 
toegekende maximale bestedingsruimte uit zal nutten in de periode waar 
de maximale bestedingsruimte op ziet, meldt jeugdzorgaanbieder dit zo 
spoedig mogelijk aan Holland Rijnland en kunnen Holland Rijnland en 
jeugdzorgaanbieder een stop toeleiding jeugdigen (cliëntenstop) 
overeenkomen voor de hele overeenkomst of voor Bijzonder delen of 
diensten. Holland Rijnland legt een eventuele overeengekomen stop 
toeleiding jeugdigen (cliëntenstop) schriftelijk vast in een brief aan de 
jeugdzorgaanbieder.”
De ‘kan-bepaling’ impliceert dat er meerdere consequenties verbonden 
kunnen worden, aan de situatie waarin een aanbieder de 
bestedingsruimte eerder uitnut dan de periode waar de bestedingsruimte 
op ziet. In de context van lid 7 en respectievelijk lid 5 en lid 3 van artikel 
59: “De jeugdzorgaanbieder is zelf verantwoordelijk voor een 
gelijkmatige in- en uitstroom van jeugdigen tijdens het boekjaar passend 
binnen deze maximale bestedingsruimte. (lid 7)”;
"Zonder aanpassing van de maximale bestedingsruimte of verdeling per 
Bijzonder deel, schriftelijk vastgelegd door Holland Rijnland, betaald 
Holland Rijnland niet de facturen die de maximale bestedingsruimte 
overschrijden. (lid 5 en lid 3)”
kan het in theorie de consequentie zijn dat de aanbieder nieuwe cliënten 
moet blijven opnemen zonder dat deze zorg gefinancierd wordt, op het 
moment dat de bestedingsruimte is uitgenut en aanbieder dit op tijd 
heeft gemeld.

In theorie kan dit niet plaatsvinden. Immers, de 
jeugdzorgaanbieder is verantwoordelijk voor een gelijke 
instroom en uitstroom van jeugdigen waarbij ook de 
verplichting als zichtbaar wordt dat geen clienten meer in zorg 
genomen kunnen worden vanwege het bereiken van de 
maximale bestedingsruimte de jeugdzorgaanbieder TWO 
hierover actief informeert. Dit betekent dat de 
jeugdhulpaanbieder inzicht moet hebben in de eigen kosten 
voor de eigen inzet en relatie tot de financiele afspraken met 
gemeenten . De jeugdhulpaanbieder moet hier alert op zijn 
in/binnen zijn aanname beleid. Als de maximale 
bestedingsruimte is bereikt zijn er twee optie die opdrachtgever 
en opdrachtnemer kunnen overeenkomen: clientenstop of 
verhoging maximale bestedingsruimte.
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Onze vraag: Wat ons betreft, is in het geval een aanbieder op tijd meldt 
dat hij zijn bestedingsruimte gaat bereiken, sprake van onderstaande 
twee mogelijkheden. 

 a)Bestedingsruimte wordt bijgesteld, of;
 b)Cliëntenstop wordt ingezet.

Ergo: het is niet mogelijk dat aanbieder nieuwe cliënten moet opnemen 
zonder financiering. Zijn de twee genoemde mogelijkheden en de 
conclusie die daaruit voortvloeit juist? We vernemen het graag.


