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NB. Passages die gewijzigd of nieuw zijn ten opzichte van de overeenkomst zoals op 18 augustus

2021 aan jeugdhulpaanbieders voorgelegd zijn in rood weergegeven.
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Artikel 1: Doelen
Met de afspraken in deze Bijzondere Deel Overeenkomst, streven partijen de doelen na, zoals
vastgelegd in bijlage 1 van de overeenkomst. In bijlage 1 zijn de doelen per kernwaarde opgenomen,
in de bijlage 1 van de kernwaarden is nader geduid hoe de samenhang tussen de verschillende
doelen, welke zijn weergegeven in de bijlage van bijlage 1.
SOJ ZHZ en gemeenten toetsen het beleid en de afspraken aan deze doelen en voeren wijzigingen
door in de doelen of stellen wijzigingen voor in de afspraken met Jeugdhulpaanbieders indien zij dat
nodig achten.
Artikel 2: Algemene en bijzondere deel overeenkomst
Deze Bijzondere Deel Overeenkomst voor het segment 4: ambulant maakt integraal onderdeel uit van
de overeenkomst. Een Jeugdhulpaanbieder kan deze Bijzondere Deel Overeenkomst niet sluiten met
SOJ ZHZ zonder ook de Algemeen Deel Overeenkomst gesloten te hebben.
Artikel 3: Ontwikkelpartners
1.
SOJ ZHZ maakt een onderscheid in ‘Ontwikkelpartners’ en ‘reguliere partners’. SOJ ZHZ merkt
Jeugdhulpaanbieders aan als ‘Ontwikkelpartners’ als zij voldoen aan één of meer van de
volgende voorwaarden:
a.
De Jeugdhulpaanbieder heeft twee jaar op rij voor minstens€ 500.000 per jaar
voor cliënten vanuit de regio Zuid-Holland-Zuid diensten verleend op grond van deze
overeenkomst.
b.
De Jeugdhulpaanbieder heeft twee jaar op rij aan minstens
150 cliënten vanuit de regio Zuid-Holland-Zuid diensten verleend op grond van deze
overeenkomst.
2.
‘Ontwikkelpartners’ zijn verplicht op uitnodiging van SOJ ZHZ deel te nemen aan de
segmentspecifieke ontwikkeltafel genoemd in artikel 2.2: Algemeen Deel en duidelijk
afgebakende en omschreven voorstellen (gezamenlijk) uit te werken.
3.
Als een voorstel bestaat uit het uitvoeren van jeugdhulp in de vorm van een pilot, dan kan SOJ
ZHZ de ‘Ontwikkelpartners’ aanvullend financieren voor het uitvoeren van dit project.
4.
Reguliere partners zijn niet verplicht om op uitnodiging van SOJ ZHZ deel te nemen aan de
segmentspecifieke ontwikkeltafel en duidelijk afgebakende en omschreven voorstellen uit te
werken. Als zij er niettemin na daartoe uitgenodigd te zijn ervoor kiezen om een voorstel mee
uit te werken, dan gelden voor hen dezelfde voorwaarden als voor Ontwikkelpartners.
Artikel 4: Onderscheid instelling en niet-instelling
Er wordt binnen de diensten in dit segment onderscheid gemaakt tussen een instellingstarief en een
niet-instellingstarief. Een Jeugdhulpaanbieder ontvangt het niet-instellingstarief als deze aan
tenminste twee van de drie genoemde voorwaarden voldoet:
• Balanstotaal van maximaal 350.000 EUR
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•
•

Netto omzet van maximaal 700.000 EUR
Maximaal 10 fte

De SOJ ZHZ toetst bij inschrijving op basis van de jaarrekening 2019 van Jeugdhulpaanbieder of deze
voldoet aan de criteria van niet-instelling.
Artikel 5: Opvang groei
De Jeugdhulpaanbieder kan pas diensten leveren op basis van deze Bijzondere Deel Overeenkomst
als deze met SOJ ZHZ aanvullende afspraken heeft gemaakt over de (mogelijke) groei van het segment
ambulant en hoe Jeugdhulpaanbieder deze samen met andere Jeugdhulpaanbieders (flexibel) kan
opvangen zodat volume en inhoud aansluiten bij de vraag, tenzij SOJ ZHZ opdracht geeft tot levering
van die diensten zonder deze afspraken. SOJ ZHZ neemt hiertoe initiatief.
Artikel 6: Samenwerkingsafspraken
1.
De Jeugdhulpaanbieder kan pas diensten leveren op basis van deze Bijzondere Deel
Overeenkomst als aanvullende, door SOJ ZHZ schriftelijk goedgekeurde afspraken zijn
gemaakt tussen SOJ ZHZ, gemeente(n), de Jeugdhulpaanbieder, andere Jeugdhulpaanbieders
en verwijzers over de samenwerking en het betrekken van het voorveld en het sociale netwerk,
tenzij SOJ ZHZ opdracht geeft tot levering van die diensten zonder deze afspraken of zonder
dit akkoord.
2.
De Jeugdhulpaanbieder kan pas diensten leveren op basis van deze Bijzondere Deel
Overeenkomst als aanvullende, door SOJ ZHZ schriftelijk goedgekeurde afspraken zijn
gemaakt tussen SOJ ZHZ, gemeente(n), de Jeugdhulpaanbieder, andere Jeugdhulpaanbieders
en verwijzers over afschaling, tijdig door- en uitstromen en het voorkomen van wachtlijsten,
tenzij SOJ ZHZ opdracht geeft tot levering van die diensten zonder deze afspraken of zonder
dit akkoord.
Artikel 7: Groepsverband
1.
De Jeugdhulpaanbieder zal, wanneer het in het belang van de jeugdige is, de uitvoering van de
diensten in groepsverband aanbieden.
2.
Bij inzet van meer dan 6 cliënten in een groep dient er een tweede begeleider/behandelaar te
worden ingezet door Jeugdhulpaanbieder.
Artikel 8: Verwijzing naar segment 1
De Jeugdhulpaanbieder kan in beginsel geen jeugdigen verwijzen naar een Jeugdhulpaanbieder in
segment 1 (ook niet als deze zelf een overeenkomst heeft met SOJ ZHZ voor segment 1) zonder
tussenkomst van een verwijzer en / of expertteam Passende Hulp ZHZ (i.o.). Indien er toch rechtstreeks
verwezen is naar segment 1, wordt de gemeentelijke toegang geïnformeerd door de
Jeugdhulpaanbieder.
Artikel 9: Aanvullende monitoringseisen
1.
Als SOJ ZHZ hierom verzoekt, levert de Jeugdhulpaanbieder binnen 10 werkdagen na afloop
van het kwartaal de volgende informatie aan (tenzij deze informatie al blijkt uit de
declaratieberichten of uit informatiebronnen waar SOJ ZHZ toegang toe heeft):
Met betrekking tot de diensten:
a. Kwalitatieve informatie over de wijze waarop en mate waarin Jeugdhulpaanbieder
zich heeft ingespannen om de doelen te bereiken;
b. Resultaten monitoring werkproces soepele overgang naar
volwassenheid/perspectiefplan;
c. De ontwikkelingen met betrekking tot de inzet van ervaringsdeskundigheid.
d. De ontwikkelingen met betrekking tot de inzet van groepsbehandeling.
2.
Waar (juridisch) mogelijk deelt SOJ ZHZ met Jeugdhulpaanbieders informatie uit hun dataanalyse gerelateerd aan de transformatiedoelen op regioniveau.
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Opgemaakt en ondertekend
te ________________ op _______________
Voor SOJ ZHZ:

_____________________
Naam:
Functie:

Voor de Jeugdhulpaanbieder:

_____________________
Naam:
Functie:
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