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>Begrippenlijst

Begrip Omschrijving

Aanbieder Een ondernemer (Aanbieder van jeugdhulp) die zich heeft aangemeld op basis van de Voorwaarden zoals staan vermeld in het 

Inkoopdocument.

Aanmelding Een door Aanbieder ingediende Aanmelding gebaseerd op het door Opdrachtgever via TenderNed gepubliceerd Inkoopdocument. 

AIV De ‘Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen, diensten en werken Gemeente Breda’.

Cliënt Ontvanger van de Niet vrij toegankelijke jeugdhulp.

Cliëntsysteem Gezin, familieleden, wettelijk vertegenwoordigers of andere betrokkenen in de systemen van de Cliënt.

Gemeente De voor de Cliënt verantwoordelijke gemeente, waarvoor Opdrachtgever deze Overeenkomst sluit (gelegen in Nederland, Caribisch 

deel uitgezonderd).

Gezin Gezaghebbende ouder, pleegouder, adoptiefouder, stiefouder of een ander die een Jeugdige als behorend tot zijn gezin verzorgt en 

opvoedt en overige gezinsleden. 

Inkoopdocu-

ment

het beschrijvend document waarin de Opdrachtgever zijn wensen en Voorwaarden heeft verwoord en op basis waarvan de 

Aanbieder zijn Aanmelding verricht.

Jeugdige Een jeugdige (als bedoeld in artikel 1.1 Jeugdwet) die op grond van de Jeugdwet zijn/haar woonplaats heeft in een van de 

gemeenten gelegen in regio West-Brabant Oost.

Jeugdprofes-

sional 

Een in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of een (sociaal) wijkteam aanwezige competente professional die namens de 

Gemeente in overleg met de Jeugdige en het Clientsysteem de hulpvraag verheldert, eventueel zelf de benodigde (generalistische) 

ondersteuning en hulp bij opvoeden en opgroeien levert (Vrij toegankelijke jeugdhulp) en daar waar nodig Niet vrij toegankelijke 

jeugdhulp inschakelt door het afgeven van een Verwijzing.

Negometrix Digitaal aanbestedingsplatform waarop het Open House-model wordt gepubliceerd en afgehandeld (http://www.negometrix.com). 

Niet vrij 

toegankelijke 

jeugdhulp 

Niet vrij toegankelijke jeugdhulp is de hulp die door een Verwijzer kan worden ingezet wanneer Vrij toegankelijke jeugdhulp (enkel) 

niet voldoende bijdraagt aan de begeleiding/behandeling van de hulpvraag van de Jeugdige en/of het Gezin. De Niet vrij 

toegankelijke jeugdhulp is derhalve aanvullend of volgend op de lokale Vrij toegankelijke jeugdhulp.

Nota van 

Inlichtingen

Potentiële Aanmelders kunnen geanonimiseerd vragen stellen in de Vraag&Antwoord-module in de Tender op Negometrix. De 

antwoorden die hierop zijn gegeven maken integraal deel uit van het Inkoopdocument en de Overeenkomst en wordt de Nota van 

inlichtingen genoemd.

Opdracht De jeugdhulp, waaraan een Verwijzing ten grondslag ligt, die op basis van dit Inkoopdocument wordt geleverd bij het sluiten van 

de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.   

Opdrachtgever De Gemeente Breda koopt de Niet vrij toegankelijke jeugdhulp namens de Regio WBO in en vervult daarmee de rol van 

Opdrachtgever (penvoerder).

Opdrachtnemer De Aanbieder die op basis van de Aanmelding is toegelaten en is toegevoegd aan de lijst met gecontracteerde Aanbieders. 

Overeenkomst De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor het bieden van Ambulante jeugdhulp (zie de conceptovereen-

komst als bijgesloten in bijlage 1).

Regio WBO De regio West-Brabant Oost; bestaande uit de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, 

Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem.

Toelating De Aanbieder krijgt de mogelijkheid om een Overeenkomst met de Regio WBO te tekenen nadat Aanbieder een Aanmelding heeft 

gedaan in de Tender en voldoet aan de Voorwaarden. 

Verwijzer Huisarts, medisch specialist, jeugdarts, gecertificeerde instelling of andere, op grond van de Jeugdwet dan wel door het college van 

burgemeester en wethouders van een van de gemeenten van de Regio WBO aangewezen Jeugdprofessionals.

Verwijzing Een rechtsgeldige verwijzing is een beschikking, verwijzing of bepaling afgegeven voor Niet vrij toegankelijke jeugdhulp door een 

Verwijzer. 

Voorwaarden Criteria waaraan de Aanbieder moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Opdracht.

Vrij toeganke-

lijke jeugdhulp

Het leveren van Vrij toegankelijke jeugdhulp is ondersteuning en hulp bij het opvoeden en opgroeien die door de Jeugdprofessional 

wordt geleverd. 
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1Op weg naar nieuwe contracten

 1.1 Inleiding 
Vanaf 1 januari 2015 werken de gemeenten van de Regio WBO samen bij de inkoop van de 
Niet vrij toegankelijke jeugdhulp. Deze jeugdhulp is aanvullend op de Vrij toegankelijke jeugd-
hulp. De Gemeente Breda koopt de Niet vrij toegankelijke jeugdhulp namens de negen 
gemeenten in en vervult daarmee de rol van Opdrachtgever. De ingekochte jeugdhulp wordt 
vervolgens beschikbaar gesteld via de Verwijzers aan de Jeugdigen uit de Regio WBO. 

De Regio WBO heeft in 2017 de inkoop van de Niet vrij toegankelijke jeugdhulp geëvalueerd. 
De volgende evaluatiemiddelen zijn ingezet:
•  Enquête door Onderzoek en Informatie:
 -  Uitvraag aan Aanbieders, collega’s van de Regio WBO, Verwijzers over het functione-

ren van contractmanagement. 
•  Input Verwijzers: 
 -  Gevraagd wat Verwijzers vinden van het huidige zorgaanbod en van de samenwerking. 
• Input Aanbieders:
 -  Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd met als titel ‘Op weg naar nieuwe 

contracten’. In deze bijeenkomsten is aan de Aanbieders gevraagd wat zij vinden van 
de inkoop van de Niet vrij toegankelijke jeugdhulp in de Regio WBO en wat zij graag 
anders of beter zouden willen zien. 

• Gemeenteconsultatie: 
 -  Aan de Regio WBO is gevraagd wat zij vinden van het zorgaanbod en de samenwerking. 
De resultaten van deze evaluaties zijn in een bijeenkomst aan de Aanbieders gepresenteerd. 

Op specifieke onderwerpen zijn aparte bijeenkomsten georganiseerd. In één bijeenkomst, 
met de naam ‘operatie stofkam’, zijn de Voorwaarden aan de Niet vrij toegankelijke jeugd-
hulp met een aantal Aanbieders doorgenomen en is er beoordeeld of de Voorwaarden 
voldoende concreet, duidelijk of noodzakelijk zijn. In een andere bijeenkomst is de wijziging 
van de DBC systematiek besproken. Als laatste heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden over 
managementinformatie. Gebleken is dat de Regio WBO nog over onvoldoende sturingsinfor-
matie beschikt. Om deze reden is met de Aanbieders besproken welke informatie nodig is om 
een goed beeld te krijgen van de jeugdhulp en wie daarvoor welke informatie moet aanleveren. 

Uiteindelijk hebben bovenstaande evaluaties geleid tot dit inkoopdocument en de nieuwe 
Overeenkomsten. 

 1.2 Het inkoopdocument 
In dit Inkoopdocument is uitgewerkt welke ambulante jeugdhulp de Regio WBO wil inkopen 
om Jeugdigen (en het Gezin) met opvoed- en/of opgroeiproblematiek, psychische/psychiatrische 
problematiek en/of problemen door licht verstandelijke beperking te ondersteunen in de 
ontwikkeling en het functioneren in het dagelijks leven. Dit document is niet van toepassing 
op de ambulante ondersteuning welke landelijk wordt ingekocht door de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG). Waar in dit document gesproken wordt over ambulante 
jeugdhulp, wordt ook logeren bedoeld.

In het document zijn de uitgangspunten en Voorwaarden beschreven waaronder de Op-
drachtgever vanaf 1 januari 2018 overeenkomsten met Aanbieders van ambulante jeugdhulp 
aan wil gaan. De Opdrachtgever nodigt Aanbieders uit om zich op basis van dit document 
aan te melden in de Tender om in aanmerking te komen voor de Overeenkomst voor 
ambulante jeugdhulp met de Regio WBO. 
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 1.3 Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk wordt de Opdracht beschreven. In hoofdstuk drie wordt ingegaan 
op de procedure en de planning. In hoofdstuk vier worden de Voorwaarden aan de Opdracht 
beschreven. In hoofdstuk vijf staat beschreven hoe kan worden Aangemeld. Na hoofdstuk vijf 
volgen de bijlagen op de Overeenkomst. 
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2De opdracht

 2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de Opdracht beschreven. Aan de hand van deze beschrijving kan de 
Aanbieder bepalen of de gevraagde Opdracht door de organisatie geleverd kan worden. Als 
eerste volgt er een algemene beschrijving van de Opdracht. Vervolgens wordt de contract-
vorm en de looptijd van de Opdracht toegelicht. Als laatste wordt medegedeeld welke 
documenten op de Opdracht van toepassing zijn. 

 2.2 Algemene beschrijving van de Opdracht
Jeugdigen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Het Gezin 
zelf is als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van de jeugdigen. Soms 
zijn de omstandigheden zo dat zij hierbij hulp nodig hebben. Sinds 2015 is de gemeente 
verantwoordelijk voor het aanbieden van jeugdhulp. 

In de Regio WBO wordt uitgegaan van talenten en eigen (oplossings-)kracht van Jeugdigen 
en het Gezin, zijn de vragen van Jeugdigen en het Gezin leidend en krijgen Jeugdigen en het 
Gezin zo dichtbij mogelijk de hulp die nodig is. Wij geloven daarbij in de kracht van samen-
werken binnen de ‘jeugdhulpketen’: tussen het Cliëntsysteem en Aanbieder; tussen Aanbieders 
onderling; tussen Verwijzers, Gemeente en Aanbieders; en samenwerking in de justitiële 
keten. Dit allemaal om kansen te pakken die ervoor zorgen dat Jeugdigen en het Clientsy-
steem zo goed mogelijk in hun eigen kracht komen.

Als het Jeugdigen en het Gezin nog niet zelf lukt, zijn er verschillende vormen van jeugdhulp 
die ingezet kunnen worden. Deze zijn onder te verdelen in Vrij toegankelijke en Niet vrij 
toegankelijke voorzieningen. Onder Vrij toegankelijke voorzieningen valt bijvoorbeeld de hulp 
voor Jeugdigen en het Clientsysteem door een Jeugdprofessional. Niet vrij toegankelijke hulp 
is hulp waarvoor een Verwijzing door een Verwijzer noodzakelijk is. 

Het in dit document beschreven inkoopproces en de Voorwaarden hebben betrekking op de 
inkoop van de volgende vormen van Niet vrij toegankelijke jeugdhulp:

1. Ambulante jeugdhulp:
Deze jeugdhulp is gericht op Jeugdigen en Cliëntsystemen die problemen ervaren in de 
opvoeding en/of het gedrag van één of meerdere gezinsleden. Deze problemen hebben een 
grote weerslag op de woon- en leefsituatie van de gezinsleden of op het Cliëntsysteem als 
geheel. Te denken valt aan moeilijkheden in de omgang met elkaar, problemen bij een 
echtscheiding, agressie, spijbelen, psychische/psychiatrische problematiek of problematiek 
samenhangend met een licht verstandelijke beperking. Ambulante jeugdhulp is erop gericht 
de Jeugdige en Cliëntsysteem te ondersteunen, te begeleiden en - indien nodig - te behandelen 
bij het omgaan met deze problemen en hen zodanig te versterken dat zij hun eigen situatie 
kunnen veranderen. Hiermee kan in het ergste geval voorkomen worden dat een Jeugdige 
(tijdelijk) uit huis geplaatst zou moeten worden. Bij ambulante jeugdhulp verblijft de Jeugdige 
thuis en hulp wordt bij voorkeur thuis of op de locatie van de Aanbieder geboden.

2. Logeren: 
In een Cliëntsysteem waar sprake is van problemen bij de opvoeding en/of het gedrag van 
één of meer Jeugdigen, kan het nodig zijn om de andere gezinsleden rust te bieden. Logeren 
kan dan een oplossing zijn. De Jeugdige verblijft dan een aantal dagen ergens anders. Tijdelijk 
neemt een Aanbieder de totale zorg voor de Jeugdige over. Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld 
tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een of meerdere weekenden per maand.
Deze vormen van jeugdhulp zijn voor Regio WBO van vitaal belang, omdat zij aansluiten bij 
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wat we écht willen: hulp nabij en zoveel mogelijk aansluitend op een normale opvoedsituatie. 
Om deze ambulante jeugdhulp zo goed mogelijk voor Jeugdigen beschikbaar te hebben 
kiezen wij voor de inkoop op basis van een ‘Open House-model’. 

 2.3 Overige jeugdhulp
De overige Niet vrij toegankelijke jeugdhulpvormen worden op de volgende wijze ingekocht 
en maken geen deel uit van deze Opdracht:
1.  opgroeien in een gezinsachtige situatie (pleegzorg en  gezinshuizen) – Open House-model 

1-1-2018;
2. verblijfszorg en crisishulp – Europese Aanbesteding 1-1-2018; 
3.  verblijfszorg in gesloten jeugdzorg/Jeugdzorgplus (lopende contracten, nieuwe inkoop  

1 januari 2019);
4. de landelijke functies zoals opgenomen in het Landelijk Transitiearrangement (VNG).

 2.4 Contractvorm en looptijd
Voor de in te kopen jeugdhulp wordt vanaf 1 januari 2018 een Open House-model gebruikt. 
De Voorwaarden voor toetreding tot dit Open House-model staan beschreven in dit Inkoop-
document. Toetreding is voor iedere Aanbieder gedurende de gehele looptijd van de Tender 
mogelijk, mits aan de Voorwaarden wordt voldaan. Met iedere Aanbieder die wordt toegela-
ten wordt een Overeenkomst gesloten, ingaande op het moment waarop de Overeenkomst 
rechtsgeldig door Partijen is ondertekend.

De Opdrachtgever gaat met meerdere Aanbieders een Overeenkomst aan voor ambulante 
jeugdhulp. Alleen Aanbieders met een Overeenkomst komen in aanmerking voor het 
verlenen van ambulante jeugdhulp, tenzij de betreffende ambulante jeugdhulp wordt 
verleend met een persoonsgebonden budget (PGB). De Opdrachtgever geeft op voorhand 
geen garantie over omzet of volumes aan Opdrachtnemer.

In alle gevallen waarin de Overeenkomst eindigt tijdens lopende jeugdhulptrajecten, is 
Opdrachtgever verplicht deze jeugdhulp door te laten lopen tot de jeugdhulptrajecten 
eindigen. In deze gevallen gelden de Voorwaarden uit de Overeenkomst.  

Doordat er per 1 januari 2015 sprake is van transitie en transformatie van de jeugdhulp, 
behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor de Voorwaarden aan de Opdracht en/of de 
tarieven tussentijds aan te passen. Deze aanpassingen worden tijdig gecommuniceerd en 
kunnen voor Aanbieders een reden zijn om de Overeenkomst op te zeggen.

De Overeenkomst heeft de duur van drie jaar, ingaande op 1 januari 2018 of op de datum 
van ondertekening van de Overeenkomst, en eindigend uiterlijk op 31 december 2020. 
Overeenkomsten die na 1 januari 2018 zijn aangegaan eindigen eveneens uiterlijk op  
31 december 2020. 

 2.5 Volgorde documenten
De navolgende documenten vormen tezamen de te sluiten Overeenkomst: 
- de Overeenkomst met bijlagen (in bijlage 1 opgenomen);
-  dit Inkoopdocument (met inbegrip van de beantwoording van vragen en wijzigingen 

n.a.v. de Nota van Inlichtingen zie bijlage 2);
- de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever (bijlage 3);
- de door Opdrachtnemer ingediende Aanmelding.

De documenten staan aangegeven in volgorde van relevantie, waarbij, in een geval van 
tegenstrijdigheid, een eerder genoemd document prevaleert boven een later genoemd 
document. 
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3Procedure en planning

 3.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk is de Opdracht beschreven. Voor de inkoop van de ambulante 
jeugdhulp, voortvloeiend uit de Opdracht, is gekozen om gebruik te maken van een ‘Open 
House-model’. Ten eerste wordt in paragraaf 3.2 de procedure uitvoerig toegelicht. Achter-
eenvolgens wordt het wettelijke kader, het Open House-model, de wijze van indiening, de 
algemene voorwaarden aan de Aanmelding, de voorbehouden en de toetredingsvoorwaar-
den beschreven. Ook wordt er in paragraaf 3.3 toegelicht hoe er vragen gesteld kunnen 
worden over de procedure. Als laatste wordt in paragraaf 3.4 de planning van deze inkoop-
procedure beschreven.  

 
 3.2 Inkoopprocedure

Het doel van deze inkoopprocedure is dat de Opdrachtgever vanaf 1 januari 2018 beschikt 
over diverse Opdrachtnemers voor de ambulante jeugdhulp. Opdrachtgever heeft om deze 
reden een Inkoopdocument opgesteld met daarin de uitgangspunten en Voorwaarden, die 
verbonden zijn aan (de uitvoering van) de Opdracht. Op basis van dit Inkoopdocument wordt 
de Aanbieder gevraagd om een Aanmelding in te dienen. Dit Inkoopdocument en de 
Aanmelding zullen als basis dienen om met iedere geschikt bevonden Aanbieder een 
Overeenkomst aan te gaan. In de volgende paragrafen volgt een uitgebreide toelichting op 
de procedure en de daaraan gestelde Voorwaarden. 

 3.2.1 Wettelijk kader
De Opdrachtgever is bij de inkoop gehouden aan (Europees) geldende wettelijke bepalingen. 
De Jeugdwet, Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit beschrijven de relevante 
regelgeving. 

Doordat de ambulante jeugdhulp gekwalificeerd is als een zogenaamde sociale en specifieke 
dienst heeft de Opdrachtgever meer ruimte om (ook boven de aanbestedingsgrens) een eigen 
afweging te maken voor de inkoopvorm en de keuze van partijen voor het bieden van de 
jeugdhulp. Het staat de Opdrachtgever vrij om in onderhandeling contractafspraken te 
maken. Indien er geen duidelijk grensoverschrijdend belang is (wat het geval is bij de 
jeugdhulp), er geen oneigenlijke barrières worden opgeworpen en er transparant, objectief 
en non-discriminatoir wordt gehandeld, is er veel vrijheid in het inkoopproces. Enkel selecte-
ren is tevens toegestaan. Wel is het verplicht de toegetreden Opdrachtnemers van de 
uiteindelijke Opdracht te publiceren.

Het voorgaande betekent dat, gelet op het arrest van het Hof van Justitie van 2 juni 2016 (nr. 
C-410/14) en los van de beginselen van non-discriminatie en gelijkheid van behandeling van 
Aanbieders en met de daaruit voortvloeiende transparantieverplichting, geen sprake is van 
een overheidsopdracht waarop de Europese aanbestedingsrichtlijn (en dus de Aanbestedings-
wet 2012) van toepassing is. Gezien de gezamenlijke waarde van de Overeenkomsten die 
Opdrachtgever wil sluiten, is ervoor gekozen om toch een vrijwillige aankondiging te doen en 
worden alle belangstellenden gelijk en non-discriminatoir behandeld. 

 3.2.2 Open House-model 
Gelet op de noodzaak van zorgcontinuïteit, de ingezette transformatie van de jeugdhulp en 
de actuele marktsituatie kiest Opdrachtgever ervoor om gebruik te maken van een Open 
House-model. Dit model houdt in dat Opdrachtgever eenzelfde Overeenkomst sluit met 
iedere Aanbieder die een Aanmelding verricht en voldoet aan de in het Inkoopdocument 
vastgestelde Voorwaarden. Er wordt geen selectie gemaakt onder de belangstellende 
Aanbieders die voldoen aan de Voorwaarden uit dit Inkoopdocument. Ook is het voor 
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belangstellende Aanbieders die nog niet direct een Aanmelding hebben gedaan in de Tender 
mogelijk om gedurende de looptijd van de Opdracht een Aanmelding te doen. Daarnaast is 
het mogelijk voor bestaande Opdrachtnemers om gedurende de looptijd van de Overeen-
komst uit te treden en de Overeenkomst te beëindigen. 

De mogelijkheid tot Aanmelding is aangekondigd op TenderNed1 en zal, na afloop van de 
Overeenkomst op basis van het Open House-model ook op TenderNed worden afgemeld. 
Toegelaten Aanbieders evenals wijzigingen in bestaande Opdrachtnemers worden gepubli-
ceerd op TenderNed.

 3.2.3 Wijze van indienen; de Aanmelding
De Aanmelding dient volledig in de Tender op Negometrix te worden ingediend (zie hoofd-
stuk 5). 
 

 3.2.4 Algemene voorwaarden aan de Aanmelding
Aan de volgende algemene voorwaarden moet de Aanmelding van Opdrachtnemer voldoen: 
-  de Aanmelding dient door een vertegenwoordigingsbevoegd persoon van Opdrachtnemer 

te worden ondertekend;
-  de Aanmelding dient gebaseerd te zijn op de in dit Inkoopdocument opgenomen 

opdrachtomschrijving en Voorwaarden;
-   de Voorwaarden zoals geformuleerd in dit Inkoopdocument en de bijbehorende bijlagen 

zijn zowel van toepassing op de inkoopprocedure als gedurende de volledige duur van de 
Overeenkomst (Aanbieder in de rol van Opdrachtnemer); 

-  het verrichten van een Aanmelding houdt in dat de Aanbieder instemt met bepalingen in 
dit Inkoopdocument en de bijbehorende bijlagen;

-  voor opdrachtverstrekking vanaf 1 januari 2018 komen alleen Aanbieders in aanmerking 
die zowel op de dag van de Aanmelding als op de dag van de toetreden voldoen aan de 
Voorwaarden die in het inkoopdocument (en bijlagen) zijn vermeld;

-  de Opdrachtgever zal, behoudens wettelijke verplichtingen, het vertrouwelijke karakter 
van de door de Aanbieder verstrekte inlichtingen respecteren en deze zonder toestemming 
van de Aanbieder niet met derden delen. Alle door Aanbieder overlegde informatie mag 
door de Opdrachtgever worden gecontroleerd. De Aanbieder is verplicht hieraan zijn 
medewerking te verlenen.

 3.2.5 Voorbehouden
De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om een correctie in de Inkoopdocumenten en 
procedure toe te passen, indien na verzending hiervan maatregelen door de overheid worden 
getroffen die hierop van invloed zijn of voortschrijdend inzicht opleveren op basis van 
ontwikkelingen in de jeugdhulp. Mocht hiervan sprake zijn, dan krijgen de Aanbieders de 
mogelijkheid hun Aanmelding in te trekken of aan te passen. 

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om zonder tot enige schadevergoedingsplicht 
gehouden te zijn:
-  de inkoopprocedure tussentijds, tijdelijk of definitief of gedeeltelijk aan te passen of op te 

schorten. Hieronder verstaat Opdrachtgever tevens externe omstandigheden als over-
heidsbeslissingen of gerechtelijke uitspraken;

- de inkoopprocedure (gedeeltelijk) te stoppen of (gedeeltelijk) te wijzigen;
-  wijzigingen aan te brengen in de inkoopprocedure of in de aard en omvang van het 

aanbod dat Opdrachtgever inkoopt;
-  besluiten te nemen of maatregelen te treffen voor situaties die tijdens voorbereiding van 

dit document bij de Opdrachtgever niet bekend waren of die de Opdrachtgever niet kon 
voorzien;

- de tijdsplanning te wijzigen.

 

1  www.tenderned.nl 
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 3.3 Toetredingsvoorwaarden tot het Open House model 
De Opdrachtgever stelt Voorwaarden op waaraan Aanbieders moeten voldoen om in 
aanmerking te komen voor de uitvoering van de beschreven Opdracht in dit Inkoopdocument. 
Deze Voorwaarden hebben betrekking op de integriteit van de instelling, de professionaliteit 
en deskundigheid van de medewerkers en de uitvoering van de Opdracht. Voor zover de 
Opdrachtgever in het kader van de offerteaanvraag niet vraagt om bewijsstukken of deze niet 
heeft beschreven, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor om dit in een latere fase 
(tijdens uitvoering van de Opdracht) te doen. Deze Voorwaarden zijn als Knock-Out criteria2 
opgenomen in de Tender. 

De Voorwaarden zijn gedurende de gehele uitvoering van de Opdracht van toepassing. De 
Voorwaarden gelden zowel gedurende het inkoopproces als gedurende de volledige duur van 
de Overeenkomst (Aanbieder in de rol van Opdrachtnemer). Door het verrichten van een Aan-
melding in de Tender verklaart de Aanbieder te kunnen voldoen en akkoord te gaan met deze 
minimumvoorwaarden.

De Voorwaarden uit dit inkoopdocument en de Overeenkomst zijn voor de Opdrachtgever 
niet onderhandelbaar. Een Aanbieder dient hier aan te voldoen om voor de Opdracht in 
aanmerking te komen. 

 3.4 Vragen naar aanleiding van de procedure
Vragen over de procedure en Voorwaarden kunnen tot en met 29 oktober 2017 worden 
gesteld via Negometrix (Tender 64942). De antwoorden die hierop zijn gegeven in de 
Vraag&Antwoord-module in de Tender op Negometrix maken integraal deel uit van het 
inkoopdocument en de Overeenkomst (zie Bijlage 2 van het Inkoopdocument). Het platform 
TenderNed biedt tevens uitgebreide ondersteuning bij de gebruikswijze en bevat informatie 
over de wijze waarop vragen kunnen worden gesteld.

Aan dit Inkoopdocument is uiterste zorg besteed. Indien u desondanks omissies, weglatingen 
of tegenstrijdigheden vaststelt in dit document of de bijlagen verzoeken wij u hiervan 
onverwijld in kennis te stellen via de in de Tender genoemde contactpersoon en/of via de 
Vraag&Antwoord-module in Negometrix.

 3.5 Planning van de procedure
De planning voor het inkooptraject wordt weergegeven in onderstaand schema. 

  

Datum / tijd Omschrijving

Oktober 2017 Publicatie van de documenten en eisen via: www.Negometrix.com. 

9 oktober 2017 tot en met  

29 oktober 2017

De periode waarin Aanbieders de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen over het 

Inkoopdocument. Vragen kunnen gesteld worden via: www.negometrix.com. Vragen worden 

door de Opdrachtgever beantwoord. Vragen en/of opmerkingen waarvan het antwoord 

gevolgen heeft voor alle Aanbieders worden aan alle Aanbieders teruggekoppeld. 

Binnen 5 werkdagen Het beantwoorden van de vragen.

6 november  tot en met  

31 december 2020. 

Aanbieders kunnen een aanmelding verrichten in de Tender.

Binnen 3 weken na 

aanmelding

Bekendmaking van het besluit.

Binnen 1 week na besluit Ondertekening van de Overeenkomst.

Vanaf 1 januari 2018 Bij toelating in de Tender en na ondertekening van het contract kan de Opdrachtnemer een 

Cliënt met een Verwijzing verwachten.

Bovenstaande data kunnen (indien noodzakelijk en met uitzondering van de datum ter 
aanvang van de werkzaamheden) door de Opdrachtgever gewijzigd worden.

2  Een Knock-Out criteria is dat als bij een aanmelding aan één van de criteria niet wordt voldaan, dit leidt tot uitsluiting van de 
inkoopprocedure.
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4  
Voorwaarden aan de Opdracht

 4.1 Inleiding
In hoofdstuk twee is de Opdracht geformuleerd. In dit hoofdstuk worden de Voorwaarden 
die aan deze Opdracht worden gesteld toegelicht. Voorafgaand aan de Aanmelding moet de 
Aanbieder namelijk bepalen of hij voldoet aan de Voorwaarden. De Voorwaarden zijn 
verdeeld in twee onderdelen. Ten eerste moet de Aanbieder zich conformeren aan de 
algemene visie jeugdhulp van de Regio WBO (paragraaf 4.2). De Aanbieder zal moeten 
kunnen aantonen dat de jeugdhulp die zij leveren de visie van Regio WBO ondersteunt. Ten 
tweede worden er Voorwaarden gesteld aan de specifieke jeugdhulpcategorieën waaraan de 
Aanbieder moet voldoen om de betreffende jeugdhulp te mogen bieden (paragraaf 4.3).

 4.2 Visie Jeugdhulp Regio WBO 
Met de invoering van de jeugdwet zijn de Gemeenten verantwoordelijk geworden voor alle 
jeugdhulp. 
Deze transitie van verantwoordelijkheden en de daaruit voortvloeiende taken en bevoegdheden 
gaan gepaard met inhoudelijke vernieuwing. De negen Gemeenten in de Regio WBO hebben 
besloten samen te werken in de uitvoering van de Jeugdwet en hebben als basis voor het 
regionale jeugdhulpbeleid drie gezamenlijke waarden opgesteld:

1. we gaan uit van talenten en eigen (oplossings-)kracht van Jeugdigen en Gezin;
2. de vragen van Jeugdigen en Gezin zijn leidend;
3. Jeugdigen en Gezin krijgen zo dichtbij mogelijk de jeugdhulp die nodig is.
 
Deze waarden zijn op basis van onder andere een bijeenkomst met Jeugdigen, Gezin en 
vertegenwoordigers van instellingen, vertaald in de volgende set van ‘leefregels’, die door  
alle negen Gemeenten in de Regio WBO zijn vastgesteld.  

 4.2.1 Negen leefregels
De Regio WBO heeft gebaseerd op de gedeelde waarden negen leefregels bepaald: 
1. we luisteren goed naar en praten met in plaats van over de Jeugdige en/of het Gezin;
2.  een Jeugdige en/of Gezin heeft één vast, vertrouwd aanspreekpunt (‘één gezin-één 

plan-één regisseur’);
3. de Jeugdige en/of het Gezin is leidend (voor zover mogelijk), o.a. bij opstellen plan;
4. hulp en ondersteuning vindt in principe thuis (of zo-dicht-bij-huis mogelijk) plaats;
5.  ondersteuning van de Jeugdige en/of het Gezin d.m.v. actieve inzet en goede samenwerking 

met sociaal  netwerk (het Cliëntsysteem) van de Jeugdige en het Gezin;
6. de Jeugdige en het Gezin hebben in principe volledig inzicht in hun eigen dossiers;
7.  de Jeugdige en het Gezin kunnen een andere professional vragen bij “geen klik” t.b.v. 

effectieve  samenwerking;
8.  wij stimuleren vindplaatsen om vroeg en adequaat te signaleren en advies/inzet van 

Jeugdprofessionals in te vliegen waar nodig.
9.  Jeugdprofessionals schenden het vertrouwen van de Jeugdige en het Gezin niet en 

handelen transparant.
Om bij de beleidsvorming en uitvoering van de jeugdhulp deze leefregels zo goed mogelijk te 
kunnen naleven zijn deze leefregels omgezet in vijf doelstellingen.

 
 4.2.2 Vijf doelstellingen

De vijf doelstellingen van de Regio WBO zijn: 
•  preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van de Jeugdige 

en het Gezin,  met inzet van hun sociale netwerk (Cliëntsysteem) door het inschakelen, 
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herstellen en versterken van het probleemoplossend vermogen;
•  de-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren, door onder meer preventie, het versterken 

van het  opvoedkundig klimaat en het bevorderen van de opvoedcapaciteiten van het 
Gezin en de sociale omgeving met als doel minder gebruik van jeugdhulp en afname 
risico Jeugdigen;

•  eerder de juiste hulp op maat, om de Jeugdige en  het Gezin zo snel, dichtbij en effectief 
mogelijk hulp te bieden met aandacht voor de (kosten)effectiviteit van de geboden hulp 
door tijdig op de vindplaats te signaleren; 

•  integrale hulp aan de Jeugdige en het Gezin met effectieve samenwerking volgens het 
uitgangspunt één Gezin, één plan, één regisseur;

•  meer ruimte voor Jeugdprofessionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van 
regeldruk. 

We kiezen hierbij voor een gezamenlijke inzet op de kwaliteit, preventie, samenwerking, de 
focus van onze lokale sociale infrastructuur voor de Jeugdige en het Gezin, hulp dichtbij en 
op innovatie. Door de focus op innovatie, streven we er als Regio WBO naar om blijvend bij te 
dragen aan het verder ontwikkelen van (nieuwe) ‘evidence based’ methodieken en zorgpro-
gramma’s, die gericht zijn op het vergroten van de participatiemogelijkheden van Jeugdigen. 
Door de focus op preventie en hulp dichtbij, streven we ernaar dat de Jeugdige en het Gezin 
zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving worden ondersteund of opgroeien in een 
gezinsachtige situatie. En pas wanneer dit niet meer toereikend is of als de ontwikkeling of 
de veiligheid van de Jeugdige in het gedrang komt, wordt jeugdhulp met verblijf ingezet.

 4.2.3 Werkwijze Regio WBO
Door uitvoering te geven aan onze gezamenlijk opgestelde visie, streeft de Regio WBO ernaar 
dat alle Jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar 
vermogen deelnemen aan de samenleving. Het Gezin is hiervoor eerst verantwoordelijk. 
Wanneer het Gezin er samen met het Cliëntsysteem niet uitkomt, kunnen ze een beroep 
doen op professionele jeugdhulp. Dit vanuit de gedachte: eigen kracht voor professionele 
jeugdhulp.

In de aanpak die de Regio WBO voorstaat is de toegang naar de jeugdhulp geregeld via het 
CJG en wijkteams, vaak per Gemeente net iets anders genoemd, maar wel met hetzelfde 
uitgangspunt. Het CJG en de wijkteams zijn een belangrijke toegang tot de hulpverlening en 
vormen de spil van de ondersteuning aan Jeugdigen en Gezin. Zij zijn voor het Gezin veelal 
het eerste en vaste aanspreekpunt en kunnen, indien nodig, contact leggen en houden met 
andere (specialistische) professionals zoals de huisarts, leerkrachten, jongerenwerkers etc. 

De inzet van de Jeugdprofessional is gericht op het verbeteren en normaliseren van de 
onderlinge relaties en het creëren van een veilige omgeving, zodat een maatregel (ondertoe-
zichtstelling of uithuisplaatsing) kan worden voorkomen. De Jeugdprofessionals gaan dichtbij 
huis aan de slag gaan met de Gezinnen en kunnen een groot deel van de hulp zelf bieden. 
De professional houdt samen met het Gezin de regie (hij staat er als ondersteuner naast) en 
bepaalt samen met het Gezin welke Niet vrij toegankelijke jeugdhulp (wanneer en hoe lang) 
nodig is. Zij bewaken hierbij gezamenlijk de voortgang, resultaten en meerwaarde van een 
ieders inzet.  

De Jeugdprofessionals kunnen hierbij ondersteund worden door diverse experts, die intercol-
legiale consultatie bieden, waar nodig onderzoek uitvoeren, indien nodig een diagnose 
stellen en adviseren over de eventueel benodigde inzet van Niet vrij toegankelijke jeugdhulp. 
En wanneer aanvullende Niet vrij toegankelijke jeugdhulp nodig wordt geacht, is het 
belangrijk dat deze hulp beschikbaar is voor álle Jeugdigen en Gezinnen in Regio WBO.

 4.2.4 Samenwerking 
Naast de gemeentelijke lokale toegang tot de jeugdhulp (de Jeugdprofessionals, gemanda-
teerd door Gemeenten), zijn er vanuit de Jeugdwet nog meer wettelijke erkende Verwijzers 
die een Jeugdige mogen Verwijzen naar de Niet vrij toegankelijke jeugdhulp. Dit zijn 
huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen en de gecertificeerde instellingen. Met deze 
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Verwijzers wordt actief ingezet op samenwerking en zijn en worden afstemmingsafspraken 
gemaakt. Onder te leveren kwaliteit verstaat de Regio WBO namelijk niet alleen de zorgin-
houdelijke kwaliteit, maar ook de kwaliteit om optimaal samen te werken met alle partijen 
die ertoe kunnen bijdragen dat een Jeugdige zo gezond en veilig mogelijk kan opgroeien. 

 4.2.5 Uitgangspunten inkoop jeugdhulp
Onze visie, gedeelde waarden, leefregels en doelstellingen zijn mede de basis geweest voor 
de randvoorwaarden en uitgangspunten die aan het contractmanagement voor de gezamen-
lijke inkoop van jeugdhulp zijn meegegeven. De volgende uitgangspunten zijn geformuleerd:

1. Diversiteit in Aanbieders en jeugdhulpaanbod:
  Alle vormen van jeugdhulp (die niet al landelijk zijn ingekocht) zijn voldoende ingekocht 

in de Regio WBO en indien nodig daarbuiten. 

2. Kwaliteit van Aanbieders, professionals en zorgaanbod:
  Om de kwaliteit van de jeugdhulp te kunnen meenemen bij de inkoop, te kunnen borgen 

en te toetsen, worden eisen gesteld aan de kwaliteit van de jeugdhulporganisaties, de 
Jeugdprofessionals en de geboden hulpverlening”. 

3. Keuzevrijheid (daar waar mogelijk) voor gebruikers van jeugdhulp:
  De mogelijkheid om de cliënt te laten kiezen tussen gecontacteerde jeugdhulp in de 

Regio WBO, en indien nodig - in overleg- daarbuiten, binnen de regionale (financiële en 
wettelijke) kaders en randvoorwaarden. 

4.  Stimulering jeugdhulp Aanbieders om vernieuwende jeugdhulpvormen of -trajecten te 
ont wikkelen:

  Deze innovatieve jeugdhulpvormen of -trajecten passen binnen of voldoen aan minimaal de 
regionaal gedeelde waarden en leefregels van de transformatie jeugdhulp (zie paragraaf 4.2). 

5. Zorgcontinuïteit:
  Wanneer wijzigingen worden aangebracht in de inkoopprocedure of in de aard en de 

omvang van het aanbod dat Regio WBO inkoopt dient de Cliënt hier geen last van te 
hebben. Zij moeten de ingezette hulpverlening af kunnen maken of geleidelijk op kunnen 
bouwen naar de nieuwe situatie. 

6.  Duurzame beschikbaarheid van een stabiele basisinfrastructuur voor jeugdhulp:
  De Regio WBO heeft de verantwoordelijkheid om de benodigde jeugdhulp beschikbaar te 

stellen. Om deze reden is de insteek dat de Regio actief inzet op de samenwerking met 
Aanbieders (en daar wederkerigheid in verwachten) om te voorkomen dat Aanbieders 
omvallen en de benodigde jeugdhulp onvoldoende of niet beschikbaar is. 

 4.3 Voorwaarden per jeugdhulpcategorie
De Aanbieder kan zich voor maximaal vijf jeugdhulpcategorieën inschrijven. Gedurende de 
looptijd van het de Overeenkomst kan er een jeugdhulpcategorie worden toegevoegd of 
verwijderd. In de betreffende jeugdhulpcategorie kan nog een onderscheid worden gemaakt 
in Voorwaarden. Deze Voorwaarden kunnen zien op een gehele jeugdhulpcategorie of op 
een gedeelte daarvan, waardoor een Aanbieder zich voor een volledige jeugdhulpcategorie, 
maar ook voor een gedeelte daarvan kan Aanmelden in de Tender. In deze paragraaf wordt 
per categorie toegelicht wat er onder wordt verstaan en welke Voorwaarden eraan worden 
gesteld. 

 4.3.1 Categorie 1. Begeleiding bij het dagelijks leven en persoonlijke verzorging 
Ondersteuning bij het dagelijkse leven en persoonlijke verzorging is gericht op het bevorde-
ren, het behouden of het compenseren van zelfredzaamheid en participatie van Jeugdigen 
met opgroeiproblematiek, een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke beperking, en/of 
een psychiatrische of somatische aandoening. De ondersteuning is gericht op de Jeugdige 
zelf, het Gezin en daar waar nodig op het Cliëntsysteem. De activiteiten in het kader van de 
ondersteuning kunnen zowel individueel als in groepsverband worden uitgevoerd.
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Individuele begeleiding en persoonlijke verzorging
Het bieden van begeleiding bij beperkt of afwezig regelvermogen, waardoor de Jeugdige 
onvoldoende of geen zelfregie kan voeren over het dagelijkse leven. De begeleiding ziet in 
beginsel op het helpen plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van 
besluiten en het structureren van de dag. Ook ziet de begeleiding op het actief betrekken van 
en kennis overdragen op het Gezin en daar waar nodig het Cliëntsysteem. 
De begeleiding bij het niet kunnen voeren van zelfregie over het dagelijkse leven kan zich 
specifiek richten op begeleiding van zelfstandig wonende Jeugdigen met niet-aangeboren 
hersenletsel en Jeugdigen die langdurig tekortschieten in de zelfregie als gevolg van een 
psychische stoornis. Daarnaast kan een (ernstige) visuele beperking, (ernstige) auditieve en/of 
communicatie beperking een rol spelen. In deze situaties is er naast bovenstaande activiteiten 
ook aandacht voor de sociale participatie en integratie met als doel de zelfredzaamheid 
bevorderen.  
Hieronder valt ook het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke 
verzorging, zoals begeleiding bij het eten, wassen, kleden en medicijntoediening en het 
stimuleren/begeleiden van de Jeugdige bij het deels zelf uitvoeren van deze activiteiten.
Zogeheten ’voorbehouden handelingen’, zoals injecteren, vallen niet onder persoonlijke 
verzorging. Persoonlijke verzorging kan ook dienen ter overbrugging van een periode tot  
aan een definitieve intramurale opname.

Dagbesteding/-activiteit
Het bieden van dagbesteding aan jeugdigen met opgroeiproblematiek, een lichamelijke, 
zintuiglijke en/of verstandelijke beperking, en/of een psychiatrische of somatische aandoe-
ning, waarbij maatschappelijke integratie niet of moeilijk mogelijk is. Hieronder vallen ook 
Jeugdigen die niet kunnen deelnemen aan gewoon werk of begeleid werk. Het dagprogram-
ma legt het accent op zo snel als mogelijk terug begeleiden naar onderwijs, arbeidsmatige 
dagbesteding en activering (activiteiten die zien op zinvol besteden van de dag en op de 
beleving).  

De groepsgrootte:
-  Licht: groep groter dan 6 cliënten
-  Midden: groep tussen 5 en 6 cliënten
-  Zwaar: groep kleiner dan 5 cliënten
De groepsgrootte wordt niet alleen bepaald door de zorgzwaarte van de Jeugdige maar 
hangt ook samen met de aard van de aangeboden dagbestedingsactiviteiten. De activiteit 
vindt overdag plaats, buiten de woonsituatie, in groepsverband.

Eis Omschrijving Antwoord

Ja / Nvt / Nee

Motivatie

Het in te zetten (minimaal) hbo geschoold personeel van Opdrachtnemer, 

welke beroepsmatig in contact kan komen met Jeugdigen of het 

Cliëntsysteem van Jeugdigen aan wie jeugdhulp wordt geboden, beschikt 

over een registratie bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Het in te 

zetten ondersteunend mbo geschoold personeel werkt altijd onder 

verantwoordelijkheid van een SKJ-geregistreerd medewerker.

 4.3.2 Categorie 2. Respijtzorg
Respijtzorg is gericht op het ontlasten van het Gezin dat jeugdhulp biedt/bieden aan 
Jeugdigen met gedrags- of opvoedproblematiek, een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstan-
delijke beperking, en/of een psychiatrische of somatische aandoening. De dienstverlening die 
gevraagd is met betrekking respijt betreft logeren.

Logeren 
Logeren betreft een voorziening per etmaal. Het heeft als functie om overbelasting van het 
Gezin te voorkomen. Het logeren sluit zoveel mogelijk aan bij de dagelijkse behoefte van 
Jeugdigen. Het tarief is gebaseerd op de huisvestings- en verblijfskosten (zgn. bed, bad en 
brood inclusief begeleiding bij de alledaagse levensbehoefte en gebruikelijke zorg). 
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Eis Omschrijving Antwoord

Ja / Nvt / Nee

Motivatie

Het in te zetten (minimaal) hbo geschoold personeel van Opdrachtnemer, 

welke beroepsmatig in contact kan komen met Jeugdigen en het 

Cliëntsysteem, beschikt over een registratie bij Stichting Kwaliteitsregister 

Jeugd (SKJ). Het in te zetten ondersteunend mbo geschoold personeel 

werkt altijd onder verantwoordelijkheid van een SKJ-geregistreerd 

medewerker.

Jeugdhulpaanbieder voldoet aan de door gemeente gestelde veiligheidsei-

sen (bijvoorbeeld de brandveiligheid). 

 
 4.3.3  Categorie 3. Behandeling ontwikkelingsproblematiek en/of (licht) verstandelijke 

beperking
Ambulante behandeling van jeugdigen, met ontwikkelingsachterstand en/of complexe 
gedragsproblematiek en/of een (licht) verstandelijke beperking, gericht op het herstellen of 
op gang brengen van een vastgelopen of verstoorde ontwikkeling en het versterken van de 
opvoedingskracht van het Gezin en waar nodig het Cliëntsysteem. 

Vaktherapie 
Vaktherapie is een behandelvorm die kan worden ingezet wanneer ingrijpende gebeurtenis-
sen of psychische problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van de jeugdige 
belemmeren. Binnen de vaktherapie zie we de volgende behandelvormen: speltherapie, 
beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische 
therapie. Vaktherapeuten kunnen in een eigen praktijk of binnen een instelling werkzaam zijn. 

Als sprake is van Jeugdigen met complexe en/of risicovolle psychiatrische (DSM-V) stoornis, 
wordt vaktherapie ingezet onder verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar binnen de 
Specialistische GGZ. Het kan wenselijk zijn om vaktherapie in andere situaties (zonder dat 
sprake is van behandeling van een DSM-V stoornis, bijvoorbeeld preventief) uit te laten 
voeren. Vaktherapie kan apart of als deel van een multidisciplinaire behandeling worden 
aangeboden aan individuele Jeugdigen, groepen en Gezinnen. De individuele behandeling 
valt onder deze categorie.

In een situatie waarin geen sprake is van behandeling van een op grond van DSM-V geclas-
sificeerde stoornis, komt behandeling door een vaktherapeut slechts voor vergoeding in 
aanmerking indien een beroep op de aanvullende verzekering voor de Jeugdige niet mogelijk 
is. Daar waar de verzekering de mogelijkheid biedt de Jeugdige te verzekeren voor vaktherapie 
wordt van het Gezin verwacht dit voor de Jeugdige te regelen. 

Eis Omschrijving Antwoord

Ja / Nvt / Nee

Motivatie

De vaktherapeut voldoet aan de registratie-eisen van de eigen 

beroepsvereniging, is geregistreerd bij de beroepsvereniging en borgt op 

deze wijze de kwaliteit van de aangeboden jeugdhulp.

In een situatie waarin geen DSM-V geclassificeerde stoornis is vastgesteld, 

mag vaktherapie (preventief) worden ingezet. 

Voor vaktherapeuten is registratie bij de Stichting Register Vaktherapeuti-

sche Beroepen (SRVB) verplicht. 

Geef de naam van de vaktherapeut en SRVB-registratie van de 

vaktherapeut aan in de ‘motivatie’.

Voor speltherapeuten is registratie bij het Register Beroepsbeoefenaren 

Complementaire Zorg (RBCZ) verplicht. 

Geef de naam van de speltherapeut en RBCZ -registratie van de 

speltherapeut aan in de ‘motivatie’
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Behandeling 
Behandeling van jeugdigen met ontwikkelingsachterstand en/of complexe gedragsproblema-
tiek en/of problemen door een (licht) verstandelijke beperking. Onderdeel van de behandeling 
kan zijn het versterken van specifieke opvoedingsvaardigen van het Gezin. Ook het Cliënt-
systeem kan bij de behandeling worden betrokken. Er is specifieke deskundigheid van een 
gedragswetenschapper nodig. De behandeling kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. 

De groepsgrootte: 
 - Licht: 6 of meer Jeugdigen per groep 
 - Midden: 5 Jeugdigen per groep 
 - Zwaar: 4 of minder Jeugdigen per groep 

Eis Omschrijving Antwoord

Ja / Nvt / Nee

Motivatie

Het in te zetten (minimaal) hbo, WO of WO+ geschoold personeel van 

Opdrachtnemer, welke beroepsmatig in contact kan komen met Jeugdigen 

of het Cliëntsysteem van Jeugdigen, beschikt over een registratie bij 

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of over een BIG-registratie. 

Het in te zetten hbo geschoold personeel werkt altijd onder verantwoorde-

lijkheid van een SKJ-geregistreerd medewerker of BIG-geregistreerd 

medewerker, die aangemerkt mag worden als regiebehandelaar.

Hieronder ziet u welke beroepsgroepen worden toegelaten als zijnde 

regiebehandelaren:

1. Psychiater; 

2. Klinisch psycholoog;

3. Klinisch neuropsycholoog; 

4. Psychotherapeut; 

5. Verslavingsarts inschreven in profielregister KNMG (enkel 

regiebehandelaar binnen de verslavingszorg);

6. Verpleegkundig specialist GGZ; 

7. GZ-psycholoog; Geef de naam, functie en BIG code van de 

regiebehandelaren aan in de motivatie (verplicht)

8. Orthopedagoog-generalist NVO

9. Kinder- en jeugdpsycholoog NIP 

JIM
JIM is er voor Jeugdigen en Gezinnen (12-23 jaar) voor wie het niet langer vanzelfsprekend is 
dat de Jeugdige thuis kan blijven wonen. Er speelt al langere tijd een combinatie van 
problemen - verslaving, psychiatrische problemen, opvoedingsproblemen en/of licht verstan-
delijke beperkingen - en hulverlening heeft tot nu toe niet mogen baten. De JIM-aanpak 
biedt de Jeugdige en het Gezin de mogelijkheid de uithuisplaatsing te voorkomen, met inzet 
van het eigen sociaal netwerk (het Cliëntsysteem). 

JIM staat voor ‘jouw ingebrachte mentor’ en combineert de expertise uit het sociaal netwerk 
van de Jeugdige en het Gezin (informele expertise) met professionele expertise (formele 
expertise). De informele expertise krijgt vorm door de aanwezigheid van een informele 
mentor genaamd JIM. Deze JIM krijgt mandaat en fungeert als gelijkwaardige samenwer-
kingspartner van professionals uit het Verbindingsteam en bijvoorbeeld onderwijs. De JIM 
wordt door de Jeugdige zelf gekozen en is bijvoorbeeld een opa, tante, bekende van de 
sportclub of buurt. De formele expertise wordt samengebracht in een intersectoraal Verbin-
dingsteam onder leiding van een systeemdeskundige en is eenvoudig door de Jeugdige, het 
Gezin en de JIM te benaderen.
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Eis Omschrijving Antwoord

Ja / Nvt / Nee

Motivatie

Het in te zetten (minimaal) hbo, WO of WO+ geschoold personeel van 

Opdrachtnemer, welke beroepsmatig in contact kan komen met Jeugdigen 

of het Cliëntsysteem, beschikt over een registratie bij Stichting 

Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of over een BIG-registratie. 

Het in te zetten hbo geschoold personeel werkt altijd onder verantwoorde-

lijkheid van een SKJ-geregistreerd medewerker of BIG-geregistreerd 

medewerker, die aangemerkt mag worden als regiebehandelaar.

Hieronder ziet u welke beroepsgroepen worden toegelaten als zijnde 

regiebehandelaren:

1. Psychiater; 

2. Klinisch psycholoog;

3. Klinisch neuropsycholoog; 

4. Psychotherapeut; 

5. Verslavingsarts inschreven in profielregister KNMG (enkel 

regiebehandelaar binnen de verslavingszorg);

6. Verpleegkundig specialist GGZ; 

7. GZ-psycholoog; Geef de naam, functie en BIG code van de 

regiebehandelaren aan in de motivatie (verplicht)

8. Orthopedagoog-generalist NVO

9. er- en jeugdpsycholoog NIP 

De Aanbieder kan aantonen dat er wordt gewerkt volgens de JIM-aanpak 

beschreven in het boek: ‘De JIM-aanpak, Het alternatief voor uithuisplaat-

sing van jongeren’. Auteurs: Levi van Dam en Sylvia van Hulst. 

 4.3.4 Categorie 4. Behandeling van psychische/psychiatrische problematiek 
Ambulante behandeling van psychische/psychiatrische problematiek is gericht op het 
herstellen of stabiliseren van Jeugdigen met een psychische of psychiatrische aandoening. Het 
betreffen stoornissen die zeer divers zijn en sterk kunnen variëren in duur van de behandeling.

Intensieve behandeling (Multi Systeem Therapie) 
Een vorm van intensieve behandeling Multi Systeem Therapie (MST). MST is bedoeld voor 
jeugdigen met ernstige gedragsproblemen en verstoring in het Cliëntsysteem. Vaak is er 
sprake van een combinatie van verschillende gedragsproblemen die kunnen uitmonden in 
crimineel gedrag. De problematiek doet zich voor op meerdere leefgebieden (Gezin, school, 
vrienden, buurt) en is vaak dermate ernstig dat een uithuisplaatsing dreigt.
 
Het doel van MST is het terugdringen van ernstige gedragsproblemen en bereiken dat het 
Gezin en het Cliëntsysteem in staat zijn eventuele toekomstige problemen zelfstandig het 
hoofd te bieden. 

Eis Omschrijving Antwoord

Ja / Nvt / Nee

Motivatie

Opdrachtnemer staat geregistreerd als erkent aanbieder van MST en is 

gecertificeerd door MST-Nederland.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) - Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)
Er is sprake van een (ernstig vermoeden van) stoornis benoemd in de DSM V. Jeugdigen met 
lichte tot matige psychische klachten worden geholpen door de Jeugdprofessionals of in de 
huisartsenzorg. Als gevolg van de landelijk ingestelde GGZ-Praktijkondersteuners bij huisart-
sen is ondersteuning en behandeling van Jeugdigen met lichte psychische klachten binnen de 
huisartsenzorg mogelijk. Is dit niet voldoende dan vindt behandeling van lichte tot matige, 
niet-complexe psychische stoornissen plaats in de Generalistische Basis GGZ (hierna: GB-
GGZ). Een behandeling binnen de GB-GGZ kan bestaan uit gesprekken met onder andere een 
psycholoog, psychotherapeut of psychiater, een vorm van e-health of een combinatie van 
gesprekken en e-health. De Aanbieder van GB-GGZ is tevens verantwoordelijk voor goede 
nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie.
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Eis Omschrijving Antwoord

Ja / Nvt / Nee

Motivatie 

Hieronder ziet u welke beroepsgroepen worden toegelaten tot de GB-GGZ 

als zijnde regiebehandelaren:

1. Psychiater; 

2. Klinisch psycholoog;

3. Klinisch neuropsycholoog; 

4. Psychotherapeut; 

5. Verslavingsarts inschreven in profielregister KNMG (enkel 

regiebehandelaar binnen de verslavingszorg);

6. Verpleegkundig specialist GGZ; 

7. GZ-psycholoog; 

Geef de naam, functie en het BIG-nummer van de regiebehandelaren aan 

in de motivatie (verplicht).

8. Orthopedagoog-generalist NVO 

9. Kinder- en jeugdpsycholoog NIP

Geef de naam en functie van deze regiebehandelaren aan in de motivatie 

(verplicht).  Daarnaast verklaart Opdrachtgever dat de betreffende 

regiebehandelaar een wetenschappelijke opleiding heeft afgerond en op 

basis daarvan staat geregistreerd in het SKJ-register.

Bij het samenwerken met een medebehandelaar blijft de regiebehandelaar 

uiteindelijk verantwoordelijk.

Regiebehandelaar verklaart GGZ te verlenen met inachtneming van het 

‘Model kwaliteitsstatuut GGZ’.

 
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) - Specialistische GGZ (SGGZ) 
Jeugdigen met complexe en/of risicovolle psychiatrische (DSM-V) stoornissen kunnen 
ondersteuning krijgen in de Specialistische GGZ (hierna: SGGZ). Het betreft complexe zorg die 
niet binnen de producten van de GB-GGZ kan worden geboden en waarvoor specialistische 
kennis/inzet nodig is. Onder complexe zorg wordt verstaan samengaan van verschillende 
stoornissen (comorbiditeit). In combinatie met een persoonlijkheidsstoornis, maar ook 
interferentie van kindproblematiek met systeemproblematiek. Er is sprake van een (ernstig 
vermoeden van) stoornis benoemd in de DSM V.
Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar ambulante behandeling van de Jeugdige. Als de 
behandeling in de SGGZ niet (meer) nodig is, wordt de Jeugdige overgedragen aan de 
Verwijzer. Indien nodig kan deze besluiten om zelf verder te behandelen of de Jeugdige te 
verwijzen naar de GB-GGZ. Dit is afhankelijk van de situatie en de hulpvraag van de Jeugdige. 
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Eis Omschrijving Antwoord

Ja / Nvt / Nee

Motivatie 

Hieronder ziet u welke beroepsgroepen worden toegelaten tot de SGGZ 

als zijnde regiebehandelaren:

1. Psychiater; 

2. Klinisch psycholoog;

3. Klinisch neuropsycholoog; 

4. Psychotherapeut; 

5. Verslavingsarts inschreven in profielregister KNMG (enkel 

regiebehandelaar binnen de verslavingszorg);

6. Verpleegkundig specialist GGZ; 

7. GZ-psycholoog; 

Geef de naam, functie en BIG-nummer van de regiebehandelaren aan in 

de motivatie (verplicht).

8. Orthopedagoog-generalist NVO 

9. Kinder- en jeugdpsycholoog NIP

Geef de naam en functie van deze regiebehandelaren aan in de motivatie 

(verplicht).  Daarnaast verklaart Opdrachtgever dat de betreffende 

regiebehandelaar een wetenschappelijke opleiding heeft afgerond en op 

basis daarvan staat geregistreerd in het SKJ-register.

LET OP: Binnen de SGGZ mogen de GZ-psycholoog, orthopedagoog-

generalist en kinder- en jeugdpsycholoog enkel als regiebehandelaar 

Jeugdigen behandelen, indien zij deel uitmaken van een multidisciplinaire 

team. 

Bij het samenwerken met een medebehandelaar blijft de regiebehandelaar 

uiteindelijk verantwoordelijk.

Regiebehandelaar verklaart GGZ te verlenen met inachtneming van het 

‘Model kwaliteitsstatuut GGZ’.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) – Hoog Specialistische GGZ (HSGGZ) 
Jeugdigen met complexe en/of risicovolle psychiatrische (DSM-V)stoornissen kunnen 
ondersteuning krijgen in de Hoog Specialitische GGZ (hierna: HSGGZ). Het betreft complexe 
zorg die niet binnen de producten van de GB-GGZ en SGGZ kan worden geboden en 
waarvoor specialistische kennis/inzet nodig is. Onder complexe zorg wordt verstaan samen-
gaan van verschillende stoornissen (comorbiditeit). In combinatie met een persoonlijkheids-
stoornis, maar ook interferentie van kindproblematiek met systeemproblematiek. Er is sprake 
van een (ernstig vermoeden van) stoornis benoemd in de DSM V.
Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar ambulante behandeling van de Jeugdige. Als de 
behandeling in de HSGGZ niet (meer) nodig is, wordt de Jeugdige overgedragen aan de 
Verwijzer. Indien nodig kan deze besluiten om zelf verder te behandelen of de Jeugdige te 
verwijzen naar de SGGZ of GB-GGZ. Dit is afhankelijk van de situatie en de hulpvraag van de 
Jeugdige. 
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Eis Omschrijving Antwoord

Ja / Nvt / Nee

Motivatie 

Hieronder ziet u welke beroepsgroepen worden toegelaten tot de HSGGZ 

als zijnde regiebehandelaren:

1. Psychiater; 

2. Klinisch psycholoog;

3. Klinisch neuropsycholoog; 

4. Psychotherapeut; 

5. Verslavingsarts inschreven in profielregister KNMG (enkel 

regiebehandelaar binnen de verslavingszorg);

6. Verpleegkundig specialist GGZ; 

7. GZ-psycholoog;

8. Orthopedagoog-generalist NVO

9. Kinder- en jeugdpsycholoog NIP 

Geef de naam en functie van deze regiebehandelaren. Daarnaast verklaart 

Opdrachtgever dat de betreffende regiebehandelaar een wetenschappe-

lijke opleiding heeft afgerond en op basis daarvan staat geregistreerd in 

het SKJ-register.

LET OP: Binnen de HSGGZ mogen de GZ-psycholoog, orthopedagoog-genera-

list en kinder- en jeugdpsycholoog enkel als regiebehandelaar Jeugdigen 

behandelen indien zij deel uitmaken van een multidisciplinaire team. 

Bij het samenwerken met een medebehandelaar blijft de regiebehandelaar 

uiteindelijk verantwoordelijk.

Regiebehandelaar verklaart GGZ te verlenen met inachtneming van het 

‘Model kwaliteitsstatuut GGZ’.

Aanbieder heeft een erkenning vanuit het Ministerie VWS voor BOPZ 

Categorie V voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Aanbieder is een erkend opleidingsinstituut voor de specialistische 

postacademische opleidingen tot psychiater in het aandachtsgebied 

Kinder- en Jeugdpsychiatrie, klinisch psycholoog en verpleegkundig 

specialist. 

 

Aanbieder dient op verzoek van Opdrachtgever het volgende te  kunnen 

overleggen: 

1.  Erkenning opleidingsinstituut voor psychiatrie: bewijs van erkenning 

door registratiecommissie voor geneeskundige specialisten in het 

aandachtsgebied K&J psychiatrie. 

2.  Erkenning opleidingsinstituut voor klinisch psychologen: bewijs van 

erkenning als praktijkinstelling voor specialistische opleiding voor 

klinisch psycholoog (RINO) . 

3.  Erkenning opleidingsinstituut voor verpleegkundig specialisten: bewijs 

van erkenning door de stichting verpleegkundig specialisten als erkende 

praktijkinstelling voor gespecialiseerde opleiding tot GGZ verpleegkun-

dig specialist .

Deelprestatie Verblijf Zonder Overnachting (VZO)
Bij verblijf zonder overnachting (VZO) is de Jeugdige een groot gedeelte van de dag (gemid-
deld tussen 9.00 en 17.00 uur) in de instelling (GGZ instelling met verblijfsmogelijkheden) 
aanwezig voor diverse vormen van behandeling dan wel diagnostiek. De Jeugdige verblijft 
’s-nachts niet in de instelling. Een VZO-deelprestatie wordt ingezet wanneer ondersteuning 
van Verzorgend Opvoedkundig en Verplegende personeel (VOV) noodzakelijk is voor de 
behandel- en/of diagnostiekactiviteiten.
De deelprestatie VZO kan eenmaal per kalenderdag worden geregistreerd en mag alleen 
worden geregistreerd als op een kalenderdag minimaal twee direct cliëntgebonden activitei-
ten (uit de hoofdgroep diagnostiek of behandeling) geregistreerd worden. Bovendien moet er 
verdeeld over de dag minimaal één uur VOV-personeel worden ingezet.
De deelprestatie VZO mag niet geregistreerd worden als er meer dan vier uur aan direct 
cliëntgebonden activiteiten op één dag worden gegeven. Het gaat hier om de daadwerkelijke 
behandeluren die een Jeugdige ontvangt en niet om de geregistreerde cliëntgebonden tijd 
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die de Jeugdige ontvangt.
Het is niet mogelijk om VZO op dezelfde kalenderdag te registreren in combinatie met 
begeleiding, verpleging, verblijf met overnachting, dagbesteding, de beschikbaarheidscompo-
nent voor crisiszorg of tussentijds op school en/of andere vormen van dagbesteding heeft. 

Eis Omschrijving Antwoord

Ja / Nvt / Nee

Motivatie 

Verzorgend opvoedkundig en verplegend personeel (VOV)

De Aanbieder voldoet aan de eisen gesteld bij SGGZ.

De Aanbieder verklaart een GGZ-instelling te zijn met verblijfsmogelijkheden. 

Bij de inzet van VZO blijft de regiebehandelaar uiteindelijk verantwoordelijk

 4.3.5 Categorie 5. Behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
Ambulante behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie is gericht op het bereiken van 
een functioneel niveau van technisch lezen en spellen door de Jeugdige. Dyslexie is een 
neurocognitieve functiestoornis en vereist deskundigheid op het gebied van cognitieve 
informatieverwerking en de toepassing daarvan in diagnostiek en behandeling. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het herkennen, beoordelen en behandelen van EED bij 
kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar. De scholen vervullen de poortwachter functie 
voor de toeleiding naar diagnostiek en behandeling. De beschikking wordt afgegeven door 
de Verwijzer. De Verwijzer beschikt in eerste instantie voor diagnostiek. Indien behandeling 
nodig is, wordt daarna aanvullend door de Verwijzer een Verwijzing voor behandeling 
afgegeven.   

Eis Omschrijving Antwoord

Ja / Nvt / Nee

Motivatie

Diagnose en behandeling vinden plaats volgens het landelijk vastgestelde 

Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0. 

De behandellocatie is aangesloten en geregistreerd bij Nederlands 

Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Het is Opdrachtnemer slechts toegestaan een diagnostisch dyslexieonder-

zoek bij een Cliënt uit te voeren indien de schoolanamnese voldoet aan de 

afspraken die Opdrachtgever hierover met het onderwijs heeft gemaakt. 

Dit blijkt uit de aanwezigheid van een verklaring dyslexie op onderken-

nend niveau van de commissie van toelaatbaarheid van het samenwer-

kingsverband onderwijs.

Opdrachtnemer dient door overlegging van deze verklaring aan te kunnen 

tonen dat aan bovenstaande eisen is voldaan.
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5De aanmelding

 5.1 Inleiding
Na het lezen van voorgaande hoofdstukken heeft de Aanbieder kunnen concluderen of de 
gevraagde jeugdhulp kan worden geboden en kan voldoen aan de Voorwaarden om voor de 
Overeenkomst in aanmerking te komen. In dit hoofdstuk kan de Aanbieder lezen hoe het 
aanmeldingsproces in de Tender werkt. 

 5.2 Indienen van de aanmelding
De Opdrachtgever vraagt iedere Aanbieder, die aangeeft een rol te kunnen vervullen bij de 
uitvoering van de jeugdhulp in de Regio WBO op grond van dit Inkoopdocument, zich via 
Negometrix aan te melden (Tender: 64942 Open House – Ambulante Jeugdhulp).

 5.3 Vragenlijsten
In Negometrix staan drie vragenlijsten die door de aanbieder moeten worden ingevuld: 
1. Procedure en overeenkomst
2. Gegevens Aanbieder en algemene aanmeldingsvoorwaarden
3. Jeugdhulpinhoudelijke voorwaarden

Na het invullen van de bovengenoemde vragenlijsten wordt de Aanmelding ingediend bij de 
Opdrachtgever. Hierop volgend beoordeelt de Opdrachtgever de Aanmelding. Voorts bericht 
de Opdrachtgever aan de Aanbieder of de Aanmelding in orde is of dat er nog informatie 
ontbreekt.

 5.4 Vragen
Mochten er vragen zijn over de Aanmelding dan kunnen deze vragen worden gesteld via de 
berichtenfunctie van Negometrix.
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B1Bijlage 1  
De Overeenkomst met bijlagen

Dit is een digitaal document dat geplaats is in de Tender op Negometrix. 
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B2Bijlage 2  
Nota van inlichtingen

De Nota van inlichtingen is te raadplegen via Negometrix (Tender: 64942 Open House –  
Ambulante Jeugdhulp) onder de module ‘Vraag & Antwoord’. 
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B3Bijlage 3 
De algemene inkoopvoorwaarden  
van opdrachtgever

Dit is een digitaal document dat geplaats is in de Tender op Negometrix.




