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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 Gecertificeerde Instelling indien zij
dat nodig achten.
Artikel 2: Algemene en bijzondere deel van de overeenkomst
Deze Bijzondere Deel Overeenkomst voor segment 6: Jeugdbescherming en Jeugdreclassering maakt
integraal onderdeel uit van de overeenkomst. Een gecertificeerde instelling kan deze Bijzondere Deel
overeenkomst niet sluiten met SOJ ZHZ zonder ook het Algemeen Deel gesloten te hebben.
Artikel 3: Regeling Normenkader Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
De gecertificeerde instelling past de Regeling Normenkader Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
toe in haar werkzaamheden.
Artikel 4: Plaatsing in de regio
De gecertificeerde instelling plaatst een jeugdige binnen de regio SOJ ZHZ of binnen maximaal 20 km
buiten de regio, tenzij de hulpvraag noodzaakt tot plaatsing buiten deze regio.
Artikel 5: Ontwikkelopgaven
De ontwikkelopgave is vastgelegd in de bij deze Bijzondere Deel Overeenkomst behorende bijlage:
‘Dromen over de GI’. Centraal in de droom staat de ambitie dat kinderen en gezinnen een fijne
thuisomgeving verdienen waarin kinderen gezond, veilig en zorgeloos kunnen opgroeien en ouders
kunnen genieten van het ‘ouder’ zijn. De droom bevat elementen van wat we in de komende vijf jaar
gezamenlijk willen ontwikkelen, verbeteren en bereiken op het gebied van jeugdbescherming en –
reclassering. Met het realiseren van de droom dragen we er zorg voor dat het aantal uithuisplaatsingen
afneemt met 60%, het aantal JB-maatregelen wordt verminderd door samenwerken aan preventie én
JB-maatregelen worden verkort in duur door eerdere afschaling.
1) Partijen werken de volgende ontwikkelopgave uit aan de in het Algemeen Deel genoemde
artikel 2.2: segmentspecifieke overlegtafel, en voor zover nodig aan de algemene overlegtafel:
a) GI’s kiezen minder vaak voor uithuisplaatsing (afname met 60% in periode van 1-12022 t/m 31-12-2025);
b) In de periode van 1-1-2022 t/m 31-12-2025 neemt het aantal
kinderbeschermingsmaatregelen af met 20% door onder andere betere
samenwerking van GI’s met lokale teams;
c) In de periode van 1-1-2022 t/m 31-12-2015 neemt de duur van
kinderbeschermingsmaatregelen af met 10% door onder andere betere
samenwerking van GI’s met lokale teams en aanbieders van jeugdhulp en
volwassenenzorgen en door het actiever zoeken in het netwerk naar een voogd;

d) GI’s werken aan blijvende veiligheid van jeugdigen (het aantal jeugdigen dat opnieuw
een kinderbeschermingsmaatregel krijgt opgelegd na afschaling naar lokale teams
en/of zorgaanbieders neemt af met 40% in de periode van 1-1-2022 t/m 31-12-2025);
e) GI’s werken vroegtijdig en nauw samen met de lokale teams en het regionale
expertiseteam bij het bepalen van jeugdhulp, op basis van een verklarende analyse
persoonsprofiel (vraaggericht) en vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid. De
kosten van de ingezette jeugdhulp door GI’s dalen met 5% in de periode van 1-12022 t/m 31-12.2025;
2) In aanvulling op de in lid 1 geformuleerde ontwikkelopgaven committeren partijen zich ook
aan het volgende:
a) De SOJ ZHZ en de GI’s hebben voor 1 juli 2022 een hernieuwd
samenwerkingsprotocol;
b) Bij onontkoombare uithuisplaatsingen, kiest de GI voor een thuisachtige oplossing,
waarbij altijd eerst de mogelijkheid van plaatsing in het netwerk van het kind wordt
verkend.
Artikel 6: Aanvullende monitoringseisen
1.
Als SOJ ZHZ hierom verzoekt, levert de GI per kwartaal de tijd (in aantal dagen) tussen
aanmelddatum en datum start dienstverlening, tenzij deze informatie al blijkt uit de
declaratieberichten of uit informatiebronnen waar SOJ ZHZ toegang toe heeft:
2.
Waar (juridisch) mogelijk deelt SOJ ZHZ met Gecertificeerde Instelling informatie uit hun dataanalyse gerelateerd aan de transformatiedoelen op regioniveau.
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