1. Voorwaarden voor deelneming
1.1 Inleiding
Voor 1 januari 2022 gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders die vanaf 1 januari 2022 dezelfde of minder
diensten willen leveren moeten voor 1 oktober 2021 aangeven akkoord te zijn met de gewijzigde
overeenkomst en dienen het ondertekende ondertekeningsdocument inclusief een kopie Kamer van
Koophandel uittreksel aan te leveren voor 1 oktober 2021. Overige documenten kunnen ter verificatie
nader opgevraagd worden door SOJ ZHZ.
Voor 1 januari 2022 gecontracteerde Jeugdhulpaanbieder die vanaf 1 januari 2022 meer of andere diensten
willen leveren en potentiële Jeugdhulpaanbieder die tussen publicatie van de gewijzigde overeenkomst en 1
januari 2022 willen toetreden moeten - in geval het een opengesteld segment betreft - documenten
aanleveren voor 1 oktober 2021.
Vanaf 1 januari 2022 gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders die ná 1 januari 2022 meer of andere diensten
willen leveren of potentiële Jeugdhulpaanbieders die ná 1 januari 2022 willen toetreden, moeten voldoen
aan de voorwaarden en de gevraagde documenten aanleveren voor 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober van
een kalenderjaar.
Ter verificatie voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst en gedurende de looptijd van de
overeenkomst kan SOJ ZHZ steeds (aanvullend) bewijsmateriaal opvragen, waarmee de (potentiële)
Jeugdhulpaanbieder moet aantonen:
-

Dat uitsluitingscriteria niet op de jeugdhulpaanbieder van toepassing zijn; en
Dat jeugdhulpaanbieder aan de gestelde geschiktheidseisen voldoet; en
Dat het personeel welke de dienstverlening uitvoert qua opleidingseisen voldoet aan de
gestelde kaders; en
Dat de jeugdhulpaanbieder akkoord is met de uitvoeringseisen en deze ook kan uitvoeren.

Als op een potentiële Jeugdhulpaanbieder aantoonbaar één van de uitsluitingscriteria van toepassing is,
jeugdhulpaanbieder niet aantoonbaar voldoet aan één van de geschiktheidseisen of niet aantoonbaar
onvoorwaardelijk akkoord gaat met alle uitvoeringseisen, dan kan SOJ ZHZ hem uitsluiten van deelname aan
de procedure en sluit zij geen overeenkomst.
Als een voor 1 januari 2022 reeds gecontracteerde Jeugdhulpaanbieder voorafgaand aan de
inwerkingtreding op 1 januari 2022 van de gewijzigde overeenkomst niet kan aantonen dat (i) de
uitsluitingscriteria niet op hem van toepassing zijn, (ii) hij voldoet aan de geschiktheidseisen, (iii) hij akkoord
is met de uitvoeringsvoorwaarden dan kan SOJ ZHZ de bestaande overeenkomst (met einddatum 31
december 2022) opzeggen met inachtneming van de hieromtrent in de huidige (ongewijzigde)
overeenkomst opgenomen bepalingen.
Indien het personeel per 1 januari 2022 nog niet voldoet aan de gestelde opleidingseisen dient
Jeugdhulpaanbieder een Plan van Aanpak te overleggen waarmee wordt geborgd dat uiterlijk 31 december
2022 wel wordt voldaan aan de gestelde opleidingseisen.
Als een Jeugdhulpaanbieder gedurende de looptijd van de overeenkomst niet meer kan aantonen dat de
uitsluitingscriteria niet van toepassing zijn of niet meer kan aantonen dat hij voldoet aan de
geschiktheidseisen, of niet meer kan aantonen dat het personeel qua opleidingseisen voldoet aan de
gestelde eisen, dan kan SOJ ZHZ de overeenkomst tussentijds per aangetekende brief (buitengerechtelijke
verklaring) direct ontbinden zonder ingebrekestelling en de kosten die met deze ontbinding gepaard gaan
verhalen op de Jeugdhulpaanbieder. Voorgaande geldt ook voor het niet kunnen voldoen aan of uitvoeren
van uitvoeringseisen, mits dit in de overeenkomst is aangegeven.
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1.2 Uitsluitingscriteria
In deze contractuele regeling gelden per 1 januari 2022 de hierna genoemde uitsluitingscriteria. Bij elk
criterium is aangegeven hoe de (potentiële) Jeugdhulpaanbieder moet aantonen dat het criterium niet op
hem van toepassing is. Dit bewijsmiddel dient de potentiële Jeugdhulpaanbieder bij zijn aanmelding mee te
sturen. De reeds gecontracteerde Jeugdhulpaanbieder dient deze stukken met zijn akkoordverklaring op de
wijzigingen toe te sturen. SOJ ZHZ kan deze bewijsmiddelen gedurende de looptijd van de overeenkomst op
ieder gewenst moment opvragen in welk geval de jeugdhulpaanbieder gehouden is de bewijsmiddelen
binnen maximaal 10 werkdagen te verstrekken. Stuurt de (potentiële) Jeugdhulpaanbieder het bewijsmiddel
niet, onvolledig of op onjuiste wijze met de aanmelding mee, dan kan SOJ ZHZ de aanmelding of het akkoord
terzijde leggen.
SOJ ZHZ kan op basis van de ontvangen bewijsmiddelen zowel voor als na 1 januari 2022 een onderzoek
instellen om de bewijsmiddelen te verifiëren. SOJ ZHZ kan na ontvangst van de bewijsmiddelen, indien
daartoe naar haar oordeel aanleiding bestaat, verdere bewijsmiddelen opvragen bij Jeugdhulpaanbieder,
waaronder ook andere /verdere bewijsmiddelen dan in onderstaande tabel genoemd. De (potentiële)
jeugdhulpaanbieder dient steeds binnen tien werkdagen het door SOJ ZHZ opgevraagde, aanvullend
bewijsmateriaal aan te leveren bij SOJ ZHZ, tenzij SOJ ZHZ een andere termijn noemt bij haar opvraag. Het
niet (tijdig) aanleveren van bewijsmiddelen leidt tot uitsluiting van de procedure of juridische remedies. De
(potentiële) Jeugdhulpaanbieder verleent steeds kosteloos zijn medewerking aan deze verificatie.
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Nr.

Criterium

Bewijsmiddel

1.

De (potentiële) Jeugdhulpaanbieder zelf
of iemand die lid is van het bestuurs-,
leidinggevend of toezichthoudend
orgaan van de (potentiële)
Jeugdhulpaanbieder of daarin
vertegenwoordigings-, beslissings- of
controlebevoegdheid heeft, is om een
van de hierna genoemde redenen
veroordeeld bij onherroepelijk vonnis,
welk vonnis niet later dan vijf jaar
geleden is gewezen of dat expliciet een
uitsluitingsperiode bevat die nog steeds
van toepassing is:

Gedragsverklaring aanbesteden niet ouder
dan 24 maanden op moment van ontvangst
door SOJ ZHZ.

1. Deelneming aan een criminele
organisatie
2. Corruptie
3. Fraude
4. Terroristische misdrijven of strafbare
feiten die daarmee verband houden
5. Witwassen van geld of financiering van
terrorisme
6. Kinderarbeid en andere vormen van
mensenhandel

Indien de (potentiële) Jeugdhulpaanbieder de
Gedragsverklaring aanbesteden niet kan
aanleveren vóór de door SOJ ZHZ gestelde
datum, dient hij de aanvraag daartoe over te
leggen. Zodra de Gedragsverklaring
aanbesteden is ontvangen of geweigerd,
bericht de (potentiële) Jeugdhulpaanbieder
SOJ ZHZ. Een potentiële Jeugdhulpaanbieder
dient in ieder geval vóór het sluiten van een
overeenkomst aantoonbaar over de
Gedragsverklaring aanbesteden te
beschikken.

Instructie
Potentiële Jeugdhulpaanbieders
(enkel voor segment 2)
Bewijsmiddel aanleveren voor 1
oktober 2021.

Instructie
Reeds gecontracteerde
Jeugdhulpaanbieders
Ondertekening akkoordverklaring.

Bij aanmelding na 1 januari
2022:
Bewijsmiddel aanleveren voor
1 april (bij aanmelding per 1 juli)
of voor 1 oktober (bij
aanmelding per 1 januari).

Na 1 januari 2022:
Bewijsmiddel alleen aanleveren op
schriftelijk verzoek van SOJ ZHZ
(binnen 10 werkdagen).

Zie voor meer informatie over de
Gedragsverklaring aanbesteden:
www.justis.nl.
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Nr.

Criterium

Bewijsmiddel

2.

De (potentiële) Jeugdhulpaanbieder zelf
of iemand die lid is van het bestuurs-,
leidinggevend of toezichthoudend
orgaan van de (potentiële)
Jeugdhulpaanbieder of daarin
vertegenwoordigings-, beslissings- of
controlebevoegdheid heeft, is om
ontucht met jeugdigen veroordeeld bij
onherroepelijk vonnis, welk vonnis niet
later dan vijf jaar geleden is gewezen of
dat expliciet een uitsluitingsperiode
bevat die nog steeds van toepassing is.

Voor reeds gecontracteerde aanbieders geldt
zij dat met ondertekening van de
akkoordverklaring verklaren dat dit

Instructie
Potentiële Jeugdhulpaanbieders
(enkel voor segment 2)
Rechtsgeldig ondertekende
eigen verklaring (zie blz. 30)
aanleveren voor 1 oktober 2021.

uitsluitingscriterium niet op de
jeugdhulpaanbieder van toepassing is en dat
de jeugdhulpaanbieder beschikt over het
genoemde bewijsmiddel.

Voor potentiële Jeugdhulpaanbieders dient
een rechtsgeldig ondertekende eigen
verklaring (zie blz. 30) ingeleverd te worden.

Bij aanmelding na 1 januari
2022:
Rechtsgeldig ondertekende
eigen verklaring aanleveren voor
1 april (bij aanmelding per 1 juli)
of voor 1 oktober (bij
aanmelding per 1 januari).

Instructie
Reeds gecontracteerde
Jeugdhulpaanbieders
Ondertekening akkoordverklaring.

Na 1 januari 2022
Bewijsmiddel alleen aanleveren op
schriftelijk verzoek van SOJ ZHZ
(binnen 10 werkdagen).
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Nr.

Criterium

Bewijsmiddel

3.

De (potentiële) Jeugdhulpaanbieder
heeft niet voldaan aan al zijn
verplichtingen met betrekking tot de
betaling van belastingen of sociale
premies.

Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale
verplichtingen van de Belastingdienst niet
ouder dan 6 maanden op moment van
ontvangst door SOJ ZHZ.
Zie voor meer informatie over de Verklaring
betalingsgedrag nakoming fiscale
verplichtingen: Belastingdienst.nl.

Instructie
Potentiële Jeugdhulpaanbieders
(enkel voor segment 2)
Rechtsgeldig ondertekende
eigen verklaring (zie blz. 30) dat
Jeugdhulpaanbieder beschikt
over het genoemde
bewijsmiddel aanleveren voor 1
oktober 2021.

Instructie
Reeds gecontracteerde
Jeugdhulpaanbieders
Ondertekening akkoordverklaring.
.
Na 1 januari 2022:
Bewijsmiddel alleen aanleveren op
schriftelijk verzoek van SOJ ZHZ
(binnen 10 werkdagen).

Bewijsmiddel alleen aanleveren
op schriftelijk verzoek van SOJ
ZHZ (binnen 10 werkdagen).
Bij aanmelding na 1 januari
2022:
Rechtsgeldig ondertekende
eigen verklaring aanleveren voor
1 april (bij aanmelding per 1 juli)
of voor 1 oktober (bij
aanmelding per 1 januari).
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Nr.

Criterium

Bewijsmiddel

4.

De (potentiële) Jeugdhulpaanbieder
heeft verplichtingen op het gebied van
sociaal of arbeidsrecht geschonden.

Voor reeds gecontracteerde aanbieders geldt
zij dat met ondertekening van de
akkoordverklaring verklaren dat dit
uitsluitingscriterium niet op de

5.

1.
2.
3.
4.

Indien sprake is van een schending,
beschrijf de maatregelen die zijn
getroffen waaruit blijkt dat niettemin
sprake is van een betrouwbare
(potentiële) Jeugdhulpaanbieder.

jeugdhulpaanbieder van toepassing is en dat

Op de (potentiële) Jeugdhulpaanbieder
is een van de volgende situaties van
toepassing:

Uittreksel Handelsregister Kamer van
Koophandel niet ouder dan 6 maanden op
moment van ontvangst door SOJ ZHZ.

Faillissement
Insolventie of liquidatie
Een regeling met schuldeisers getroffen
Een andere vergelijkbare toestand als
beschreven onder 1, 2 of 3
5. Activa worden beheerd door een
curator of rechtbank
6. Bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt

Instructie
Potentiële Jeugdhulpaanbieders
(enkel voor segment 2)
Bewijsmiddel aanleveren voor 1
oktober 2021.

de jeugdhulpaanbieder beschikt over het
genoemde bewijsmiddel.

Voor potentiële Jeugdhulpaanbieders dient
een rechtsgeldig ondertekende eigen
verklaring (zie blz. 30 van dit document)
ingeleverd te worden.

Bij aanmelding na 1 januari
2022:
Bewijsmiddel aanleveren voor
1 april (bij aanmelding per 1 juli)
of voor 1 oktober (bij
aanmelding per 1 januari).

Instructie
Reeds gecontracteerde
Jeugdhulpaanbieders
Ondertekening akkoordverklaring.
Na 1 januari 2022:
Bewijsmiddel alleen aanleveren op
schriftelijk verzoek van SOJ ZHZ
(binnen 10 werkdagen).

Bewijsmiddel aanleveren voor
1 oktober 2021.

Ondertekening akkoordverklaring.

Bij aanmelding na 1 januari
2022:
Bewijsmiddel aanleveren voor
1 april (bij aanmelding per 1 juli)
of voor 1 oktober (bij
aanmelding per 1 januari).

Na 1 januari 2022:
Bewijsmiddel alleen aanleveren op
schriftelijk verzoek van SOJ ZHZ
(binnen 10 werkdagen).
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Nr.

Criterium

Bewijsmiddel

6.

De (potentiële) Jeugdhulpaanbieder
heeft zich schuldig gemaakt aan een
ernstige beroepsfout.

Gedragsverklaring aanbesteden niet ouder
dan 24 maanden op moment van ontvangst
door SOJ ZHZ.

Indien sprake is van een beroepsfout,
beschrijf de maatregelen die zijn
getroffen ter voorkoming van nieuwe
beroepsfouten.

Indien de (potentiële) Jeugdhulpaanbieder de
Gedragsverklaring aanbesteden niet kan
aanleveren vóór de door SOJ ZHZ gestelde
datum, dient hij de aanvraag daartoe over te
leggen. Zodra de Gedragsverklaring
aanbesteden is ontvangen of geweigerd,
bericht de (potentiële) Jeugdhulpaanbieder
SOJ ZHZ. Een potentiële Jeugdhulpaanbieder
dient in ieder geval vóór het sluiten van een
overeenkomst over de Gedragsverklaring
aanbesteden te beschikken.

Instructie
Potentiële Jeugdhulpaanbieders
(enkel voor segment 2)
Bewijsmiddel aanleveren voor 1
oktober 2021.
Bij aanmelding na 1 januari
2022:
Bewijsmiddel aanleveren voor
1 april (bij aanmelding per 1 juli)
of voor 1 oktober (bij
aanmelding per 1 januari).

Instructie
Reeds gecontracteerde
Jeugdhulpaanbieders
Ondertekening akkoordverklaring.
Na 1 januari 2022:
Bewijsmiddel alleen aanleveren op
schriftelijk verzoek van SOJ ZHZ
(binnen 10 werkdagen).

Zie voor meer informatie over de
Gedragsverklaring aanbesteden:
www.justis.nl.
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Nr.

Criterium

Bewijsmiddel

7.

De (potentiële) Jeugdhulpaanbieder
heeft met andere (potentiële)
Jeugdhulpaanbieders overeenkomsten
gesloten die gericht zijn op vervalsing
van de mededinging.

Gedragsverklaring aanbesteden niet ouder
dan 24 maanden op moment van ontvangst
door SOJ ZHZ.

Indien sprake is van een dergelijke
overeenkomst, beschrijf de maatregelen
die zijn getroffen ter voorkoming van
nieuwe verboden afspraken.

Indien de (potentiële) Jeugdhulpaanbieder de
Gedragsverklaring aanbesteden niet kan
aanleveren vóór de door SOJ ZHZ gestelde
datum, dient hij de aanvraag daartoe over te
leggen. Zodra de Gedragsverklaring
aanbesteden is ontvangen of geweigerd,
bericht de (potentiële) Jeugdhulpaanbieder
SOJ ZHZ. Een potentiële Jeugdhulpaanbieder
dient in ieder geval vóór het sluiten van een
overeenkomst over de Gedragsverklaring
aanbesteden te beschikken.

Instructie
Potentiële Jeugdhulpaanbieders
(enkel voor segment 2)
Bewijsmiddel aanleveren voor 1
oktober 2021.
Bij aanmelding na 1 januari
2022:
Bewijsmiddel aanleveren voor
1 april (bij aanmelding per 1 juli)
of voor 1 oktober (bij
aanmelding per 1 januari).

Instructie
Reeds gecontracteerde
Jeugdhulpaanbieders
Ondertekening akkoordverklaring.
Na 1 januari 2022:
Bewijsmiddel alleen aanleveren op
schriftelijk verzoek van SOJ ZHZ
(binnen 10 werkdagen).

Zie voor meer informatie over de
Gedragsverklaring aanbesteden:
www.justis.nl.
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Nr.

Criterium

Bewijsmiddel

8.

De (potentiële) Jeugdhulpaanbieder is
zich bewust van enig belangenconflict
als gevolg van deelneming aan deze
inkoopprocedure (waaronder niet
verstaan de ontwikkeltafels).

Voor reeds gecontracteerde aanbieders geldt
zij dat met ondertekening van de
akkoordverklaring verklaren dat dit
uitsluitingscriterium niet op de
jeugdhulpaanbieder van toepassing is en dat
de jeugdhulpaanbieder beschikt over het

9.

Indien sprake is van een dergelijk
conflict, beschrijf de maatregelen die
zijn getroffen ter voorkoming van
nieuwe conflicten

genoemde bewijsmiddel.

De (potentiële) Jeugdhulpaanbieder of
een met de (potentiële)
Jeugdhulpaanbieder verbonden
onderneming heeft SOJ ZHZ
geadviseerd of de (potentiële)
Jeugdhulpaanbieder of met hem
verbonden onderneming zijn anderszins
betrokken geweest bij de voorbereiding
van de inkoopprocedure (waaronder
niet verstaan de marktconsultatie).

Voor reeds gecontracteerde aanbieders geldt

Indien sprake is van een dergelijke
gebeurtenis, licht dit toe.

Instructie
Potentiële Jeugdhulpaanbieders
(enkel voor segment 2)
Bewijsmiddel aanleveren voor 1
oktober 2021.

Voor potentiële Jeugdhulpaanbieders dient
een rechtsgeldig ondertekende eigen
verklaring (zie blz. 30) ingeleverd te worden.

zij dat met ondertekening van de

Bij aanmelding na 1 januari
2022:
Bewijsmiddel aanleveren voor
1 april (bij aanmelding per 1 juli)
of voor 1 oktober (bij
aanmelding per 1 januari).

Bewijsmiddel aanleveren voor 1
oktober 2021.

akkoordverklaring verklaren dat dit
uitsluitingscriterium niet op de
jeugdhulpaanbieder van toepassing is en dat
de jeugdhulpaanbieder beschikt over het
genoemde bewijsmiddel.

Voor potentiële Jeugdhulpaanbieders dient
een rechtsgeldig ondertekende eigen
verklaring ingeleverd te worden (zie blz. 30
van dit document).

Bij aanmelding na 1 januari
2022:
Bewijsmiddel aanleveren voor
1 april (bij aanmelding per 1 juli)
of voor 1 oktober (bij
aanmelding per 1 januari).

Instructie
Reeds gecontracteerde
Jeugdhulpaanbieders
Ondertekening akkoordverklaring.
Na 1 januari 2022:
Bewijsmiddel alleen aanleveren op
schriftelijk verzoek van SOJ ZHZ
(binnen 10 werkdagen).

Ondertekening akkoordverklaring.
Na 1 januari 2022:
Bewijsmiddel alleen aanleveren op
schriftelijk verzoek van SOJ ZHZ
(binnen 10 werkdagen).
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Nr.

Criterium

Bewijsmiddel

10.

Het is de (potentiële)
Jeugdhulpaanbieder overkomen dat
een eerdere overeenkomst met een
inkopende organisatie (jeugdhulpregio,
gemeente, zorgkantoor,
zorgverzekeraar) heeft geleid tot
vroegtijdige beëindiging van die
overeenkomst, tot schadevergoeding of
een andere vergelijkbare sanctie.

Voor reeds gecontracteerde aanbieders geldt

Indien sprake is van een dergelijke
gebeurtenis, beschrijf de maatregelen
die zijn getroffen ter voorkoming van
nieuwe dergelijke gebeurtenissen

zij dat met ondertekening van de

Instructie
Potentiële Jeugdhulpaanbieders
(enkel voor segment 2)
Bewijsmiddel aanleveren voor 1
oktober 2021.

akkoordverklaring verklaren dat dit
uitsluitingscriterium niet op de
jeugdhulpaanbieder van toepassing is en dat
de jeugdhulpaanbieder beschikt over het
genoemde bewijsmiddel.

Voor potentiële Jeugdhulpaanbieders dient
een rechtsgeldig ondertekende eigen
verklaring (zie blz. 30 van dit document)
ingeleverd te worden.

Bij aanmelding na 1 januari
2022:
Bewijsmiddel aanleveren voor
1 april (bij aanmelding per 1 juli)
of voor 1 oktober (bij
aanmelding per 1 januari).

Instructie
Reeds gecontracteerde
Jeugdhulpaanbieders
Ondertekening akkoordverklaring.
Na 1 januari 2022:
Bewijsmiddel alleen aanleveren op
schriftelijk verzoek van SOJ ZHZ
(binnen 10 werkdagen).
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Nr.

Criterium

Bewijsmiddel

11.

De (potentiële) Jeugdhulpaanbieder
heeft zich in ernstige mate schuldig
gemaakt aan valse verklaringen bij het
verstrekken van informatie die nodig is
om te controleren of er geen gronden
zijn voor uitsluiting, de (potentiële)
Jeugdhulpaanbieder heeft dergelijke
informatie achtergehouden, de
(potentiële) Jeugdhulpaanbieder kan de
door SOJ ZHZ gevraagde
ondersteunende documenten niet
onverwijld overleggen en/of de
(potentiële) Jeugdhulpaanbieder heeft
getracht het besluitvormingsproces van
SOJ ZHZ onrechtmatig te beïnvloeden,
om vertrouwelijke informatie te
verkrijgen die de (potentiële)
Jeugdhulpaanbieder onrechtmatige
voordelen bezorgen of om verwijtbaar
misleidende informatie te verstrekken
die een belangrijke invloed kunnen
hebben op de beslissing met de
(potentiële) Jeugdhulpaanbieder een
overeenkomst te sluiten.

Voor reeds gecontracteerde aanbieders geldt
zij dat met ondertekening van de

Instructie
Potentiële Jeugdhulpaanbieders
(enkel voor segment 2)
Bewijsmiddel aanleveren voor 1
oktober 2021.

akkoordverklaring verklaren dat dit
uitsluitingscriterium niet op de
jeugdhulpaanbieder van toepassing is en dat
de jeugdhulpaanbieder beschikt over het
genoemde bewijsmiddel.

Voor potentiële Jeugdhulpaanbieders dient
een rechtsgeldig ondertekende eigen
verklaring (zie blz. 30 van dit document)
ingeleverd te worden.

Bij aanmelding na 1 januari
2022:
Bewijsmiddel aanleveren voor
1 april (bij aanmelding per 1 juli)
of voor 1 oktober (bij
aanmelding per 1 januari).

Instructie
Reeds gecontracteerde
Jeugdhulpaanbieders
Ondertekening akkoordverklaring.
Na 1 januari 2022:
Bewijsmiddel alleen aanleveren op
schriftelijk verzoek van SOJ ZHZ
(binnen 10 werkdagen).

NB. SOJ ZHZ kan verdere bewijsmiddelen
verlangen ter verificatie.

Indien sprake is van een dergelijke
gebeurtenis, licht dit toe
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1.3 Geschiktheidseisen
In deze contractuele regeling gelden per 1 januari 2022 de hierna genoemde geschiktheidseisen. Bij elk criterium is aangegeven hoe de (potentiële) Jeugdhulpaanbieder
moet aantonen dat hij aan de geschiktheidseis voldoet. Dit bewijsmiddel dient de potentiële Jeugdhulpaanbieder bij zijn aanmelding mee te sturen en de reeds
gecontracteerde Jeugdhulpaanbieder met zijn akkoord op de wijzigingen. Stuurt de (potentiële) Jeugdhulpaanbieder het bewijsmiddel niet, onvolledig of op onjuiste
wijze met de aanmelding mee, dan kan SOJ ZHZ de aanmelding of het akkoord terzijde leggen.
SOJ ZHZ kan op basis van de ontvangen bewijsmiddelen zowel voor als na 1 januari 2022 een onderzoek instellen om de bewijsmiddelen te verifiëren. SOJ ZHZ kan na
ontvangst van de bewijsmiddelen, indien daartoe naar haar oordeel aanleiding bestaat, verdere bewijsmiddelen opvragen bij Jeugdhulpaanbieder, waaronder ook andere
/verdere bewijsmiddelen dan in onderstaande tabel genoemd. De (potentiële) jeugzorgaanbieder dient steeds binnen tien werkdagen het door SOJ ZHZ opgevraagde,
aanvullend bewijsmateriaal aan te leveren bij SOJ ZHZ, tenzij SOJ ZHZ een andere termijn noemt in haar opvraag. Het niet (tijdig) aanleveren van bewijsmiddelen leidt tot
uitsluiting van de procedure of juridische remedies. De (potentiële) Jeugdhulpaanbieder verleent steeds kosteloos zijn medewerking aan deze verificatie.

Geschiktheidseisen Algemeen deel
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Nr.

Eis

Bewijsmiddel

Potentiële Jeugdhulpaanbieders

Jeugdhulpaanbieders

1.

De (potentiële) Jeugdhulpaanbieder is in
het bezit van een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die
gebruikelijk is in de branche. Het
standaard verzekerd bedrag is EUR
2.500.000,00 per kalenderjaar met
minimale dekking per gebeurtenis van
EUR 1.000.000,00. De (potentiële)
Jeugdhulpaanbieder is daarmee
verzekerd tegen wettelijke
aansprakelijkheid voor risico’s die
voortvloeien uit de uitoefening van zijn
taken.

Een kopie van een geldige
verzekeringspolis waaruit blijkt dat is
voldaan aan de eis.

Rechtsgeldig ondertekende eigen
verklaring (zie blz. 30) dat
Jeugdhulpaanbieder beschikt
over het genoemde bewijsmiddel
aanleveren voor 1 oktober 2021.

Ondertekening akkoordverklaring.
Na 1 januari 2022:
Bewijsmiddel alleen aanleveren op
schriftelijk verzoek van SOJ ZHZ
(binnen 10 werkdagen).

Voor (potentiële) Jeugdhulpaanbieders
die micro-ondernemingen zijn, geldt een
aangepaste eis. Het standaard verzekerd
bedrag is EUR 1.000.000,00 per
kalenderjaar met minimale dekking per
gebeurtenis van EUR 500.000,00. Microondernemingen zijn ondernemingen met
minder dan tien FTE werknemers en een
jaarlijkse omzet (het in een bepaalde
periode omgezette bedrag) of balans
(een staat van de activa en passiva van
een onderneming) van minder dan twee
miljoen euro.

Voor reeds gecontracteerde
aanbieders geldt zij dat met
ondertekening van de
akkoordverklaring verklaren dat ze
voldoen aan dit geschiktheidscriterium
en dat de jeugdhulpaanbieder beschikt
over het genoemde bewijsmiddel.

Voor potentiële Jeugdhulpaanbieders
dient een rechtsgeldig ondertekende
eigen verklaring (zie blz. 30 van dit
document) ingeleverd te worden.

Bewijsmiddel alleen aanleveren
op schriftelijk verzoek van SOJ
ZHZ (binnen 10 werkdagen).
Bij aanmelding na 1 januari 2022:
Rechtsgeldig ondertekende eigen
verklaring aanleveren voor
1 april (bij aanmelding per 1 juli)
of voor 1 oktober (bij aanmelding
per 1 januari).
Bewijsmiddel alleen aanleveren
op schriftelijk verzoek van SOJ
ZHZ (binnen 10 werkdagen).
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Nr.

Eis

Bewijsmiddel

Potentiële Jeugdhulpaanbieders

Jeugdhulpaanbieders

2.

De (potentiële) jeugdhulpaanbieder had
de twee jaren voorafgaand aan het
moment van opvragen door SOJ ZHZ van
bewijsmiddelen minimaal een jaarlijkse
solvabiliteit van 0,25 (Eigen vermogen/
Totaalvermogen) en een jaarlijkse
liquiditeit van 0,70 (Vlottende activavoorraad)/ Kort vreemd vermogen).

Een kopie van de meest recente
jaarrekening met, indien
controleplichtig, de meest recente
accountantsverklaring.

Rechtsgeldig ondertekende eigen
verklaring (zie blz. 30) dat
Jeugdhulpaanbieder beschikt
over het genoemde bewijsmiddel
aanleveren voor 1 oktober 2021.

Ondertekening akkoordverklaring.
Na 1 januari 2022:
Bewijsmiddel alleen aanleveren op
schriftelijk verzoek van SOJ ZHZ
(binnen 10 werkdagen).

Voor reeds gecontracteerde
aanbieders geldt zij dat met
ondertekening van de
akkoordverklaring verklaren dat ze
voldoen aan dit geschiktheidscriterium
en dat de jeugdhulpaanbieder beschikt
over het genoemde bewijsmiddel.

Voor potentiële Jeugdhulpaanbieders
dient een rechtsgeldig ondertekende
eigen verklaring (zie blz. 30) ingeleverd
te worden.
Voor vrijgevestigden geldt de eis om
een kopie van de belastingaangifte
over voorgaande twee jaren.

Bewijsmiddel alleen aanleveren
op schriftelijk verzoek van SOJ
ZHZ (binnen 10 werkdagen).
Bij aanmelding na 1 januari 2022:
Rechtsgeldig ondertekende eigen
verklaring aanleveren voor
1 april (bij aanmelding per 1 juli)
of voor 1 oktober (bij aanmelding
per 1 januari).
Bewijsmiddel alleen aanleveren
op schriftelijk verzoek van SOJ
ZHZ (binnen 10 werkdagen).
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Nr.

Eis

Bewijsmiddel

Potentiële Jeugdhulpaanbieders

Jeugdhulpaanbieders

3.

De (potentiële) Jeugdhulpaanbieder
beschikt over een geldig certificaat voor
kwaliteitsmanagement dat voldoet aan
ISO 9001:NEN-EN 15224 (ook bekend als
'ISO 9001 voor de zorg'), een HKZschema (Indien sprake is van een GGZinstelling: HKZ 129, 123 en 148. In
andere gevallen: HKZ 142, 123), HKZ
Zorg & Welzijn (165) of gelijkwaardig.
Micro-ondernemingen beschikken over
een geldig certificaat voor
kwaliteitsmanagement dat voldoet aan
een HKZ-schema voor kleine organisaties
of gelijkwaardig (HKZ 143). Dan wel
Keurmerk Kwaliteitswaarborg
Zorgboerderijen (Federatie Landbouw en
Zorg).

Voor reeds gecontracteerde

Rechtsgeldig ondertekende eigen
verklaring (zie blz. 30) dat
Jeugdhulpaanbieder beschikt
over het genoemde bewijsmiddel
aanleveren voor 1 oktober 2021.

Ondertekening akkoordverklaring.
Na 1 januari 2022:
Bewijsmiddel alleen aanleveren op
schriftelijk verzoek van SOJ ZHZ
(binnen 10 werkdagen).

Voor vrijgevestigde praktijken in de JGGZ
geldt in ieder geval als gelijkwaardig het
KIWA-kwaliteitskeurmerk voor
zelfstandige ondernemers in de zorg dan
wel het aantoonbaar voldoen (visitatie)
aan de kwaliteitscriteria van de NVO,
NIP, NVVP, LVVP, NFG of FVB.

aanbieders geldt zij dat met
ondertekening van de
akkoordverklaring verklaren dat ze
voldoen aan dit geschiktheidscriterium
en dat de jeugdhulpaanbieder beschikt
over het genoemde bewijsmiddel.

Voor potentiële Jeugdhulpaanbieders
dient een rechtsgeldig ondertekende
eigen verklaring (zie blz. 30) ingeleverd
te worden.
Een kopie van een geldig certificaat
voor kwaliteitsmanagement of
gelijkwaardig bewijsmiddel.

Bewijsmiddel alleen aanleveren
op schriftelijk verzoek van SOJ
ZHZ (binnen 10 werkdagen).
Bij aanmelding na 1 januari 2022:
Rechtsgeldig ondertekende eigen
verklaring aanleveren voor
1 april (bij aanmelding per 1 juli)
of voor 1 oktober (bij aanmelding
per 1 januari).
Bewijsmiddel alleen aanleveren
op schriftelijk verzoek van SOJ
ZHZ (binnen 10 werkdagen).
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Nr.

Eis

Bewijsmiddel

Potentiële Jeugdhulpaanbieders

Jeugdhulpaanbieders

4.

De (potentiële) Jeugdhulpaanbieder
beschikt over een administratiesysteem
dat hem in staat stelt bij de start van de
overeenkomst en bij de uitvoering van
de overeenkomst te werken met het
berichtenverkeer, volgens de
voorgeschreven i-standaarden, in lijn
met de voorgeschreven
uitvoeringsvariant.

Voor reeds gecontracteerde

Bewijsmiddel aanleveren voor 1
oktober 2021.

Ondertekening akkoordverklaring.

aanbieders geldt zij dat met
ondertekening van de
akkoordverklaring verklaren dat ze
voldoen aan dit geschiktheidscriterium
en dat de jeugdhulpaanbieder beschikt
over het genoemde bewijsmiddel.

Voor potentiële Jeugdhulpaanbieders
dient een rechtsgeldig ondertekende
eigen verklaring (zie blz. 30) ingeleverd
te worden.
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5.

De (potentiële) Jeugdhulpaanbieder
beschikt over personeel dat:
Voor het leveren van de jeugdhulp
voldoet aan de eisen zoals gesteld
in de Dienstomschrijvingen (bijlage
5) In aanvulling op eventuele eisen
in de Dienstomschrijvingen dient
personeel van de (potentiële)
Jeugdhulpaanbieder in ieder geval
te beschikken over personeel dat
voldoet aan de eisen gesteld aan
zijn functie conform de geldende
FWG CAO Jeugdhulp (of andere van
toepassing zijnde CAO).
Beschikt over de, voor het
uitvoeren van de diensten,
benodigde (voor)opleidingen en
certificeringen.
De Norm van verantwoorde
werktoedeling toepast. Dit
betekent dat alle professionals die
de (potentiële)
Jeugdhulpaanbieders inzet
vakbekwaam zijn en dat zij voor
sommige werkzaamheden alleen
geregistreerde professionals inzet.
Het BIG-register en het
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) zijn
hiervoor de wettelijk erkende
registers.
Beschikt over een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) zoals

Voor reeds gecontracteerde
aanbieders geldt zij dat met

Bewijsmiddel aanleveren voor 1
oktober 2021.

ondertekening van de
akkoordverklaring verklaren dat ze
voldoen aan dit geschiktheidscriterium
en dat de jeugdhulpaanbieder beschikt
over het genoemde bewijsmiddel.

Voor potentiële Jeugdhulpaanbieders
dient een rechtsgeldig ondertekende
eigen verklaring (zie blz. 30) ingeleverd
te worden.

Bij aanmelding na 1 januari 2022:
Bewijsmiddel aanleveren voor
1 april (bij aanmelding per 1 juli)
of voor 1 oktober (bij aanmelding
per 1 januari).

Ondertekening akkoordverklaring.
Vrijgevestigde
Jeugdhulpaanbieders hoeven de
Verklaring Omtrent Gedrag alleen
aan te leveren op schriftelijk
verzoek van SOJ ZHZ (binnen 10
werkdagen).
Na 1 januari 2022:
Bewijsmiddel alleen aanleveren op
schriftelijk verzoek van SOJ ZHZ
(binnen 10 werkdagen).

De Jeugdhulpaanbieder overlegd een
lijst met in dienst zijnde medewerkers,
voorzien van aantal uren in dienst dan
wel ingehuurd en het relevante
opleidingsniveau. Voor relevant zijnde
opleidingen kan Jeugdhulpaanbieder
zich vergewissen van de daarvoor
opgestelde lijsten met opleidingen
zoals te vinden op de website van de
SOJ ZHZ.
De SOJ ZHZ kan ter verificatie onder
andere de kopie van de diploma's van
de betreffende medewerkers
opvragen.
NB. Vrijgevestigde
Jeugdhulpaanbieders dienen de eigen
verklaring vergezeld te doen gaan van
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
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Nr.

Eis

Bewijsmiddel

Potentiële Jeugdhulpaanbieders

Jeugdhulpaanbieders

omschreven in artikel 4.1.6
Jeugdwet bij indiensttreding. De
(potentiële) Jeugdhulpaanbieder
monitort de personeelsleden op
hun doen en laten, gerelateerd aan
de geldende eisen voor de VOG. De
(potentiële) Jeugdhulpaanbieder
dient de Verklaring Omtrent Gedrag
op aanvraag van de SOJ ZHZ te
kunnen overleggen.
De Nederlandse taal op niveau A2
beheerst.
Indien dit ingehuurd personeel
betreft, dit van dezelfde kwaliteit is
als eigen personeel en waarbij deze
minimaal dezelfde vergoeding
ontvangt als personeel dat in dienst
is (inclusief emolumenten).
Hetgeen toepast dat is beschreven
in het ‘Kwaliteitskader Jeugd’.
Bovenstaande geldt ook voor
vrijgevestigde Jeugdhulpaanbieders.

Geschiktheidseisen Bijzondere delen
Segment 2: Wonen

18

Nr.

Eis

Bewijsmiddel

Potentiële Jeugdhulpaanbieders

Jeugdhulpaanbieders

1.

Gezinshuizen:

Voor reeds gecontracteerde

Bewijsmiddel aanleveren voor 1
oktober 2021.

Ondertekening akkoordverklaring.

aanbieders geldt zij dat met

(Potentiële) Jeugdhulpaanbieder voldoet
aan de geformuleerde bouwstenen,
zoals benoemd in het document
Kwaliteitscriteria Gezinshuizen van het
Nederlands Jeugdinstituut en
Hogeschool Leiden en onderschrijft de
visie op gezinshuiszorg zoals deze in dit
document is neergelegd.

ondertekening van de
akkoordverklaring verklaren dat ze
voldoen aan dit geschiktheidscriterium
en dat de jeugdhulpaanbieder beschikt
over het genoemde bewijsmiddel.

Bij aanmelding na 1 januari 2022:
Bewijsmiddel aanleveren voor
1 april (bij aanmelding per 1 juli)
of voor 1 oktober (bij aanmelding
per 1 januari).

Na 1 januari 2022:
Bewijsmiddel alleen aanleveren op
schriftelijk verzoek van SOJ ZHZ
(binnen 10 werkdagen).

Voor potentiële Jeugdhulpaanbieders
dient een rechtsgeldig ondertekende
eigen verklaring (zie blz. 30) ingeleverd
te worden.

Segment 3: Dagbehandeling en dagbesteding
Nr.

Eis

Bewijsmiddel

Jeugdhulpaanbieders

1.

Jeugdhulpaanbieder heeft een
aantoonbare samenwerking met een in
de regio relevant
samenwerkingsverband .

Een kopie van
samenwerkingsafspraken zoals
vastgelegd met het
samenwerkingsverband.

Ondertekening akkoordverklaring.
Na 1 januari 2021
Bewijsmiddel alleen aanleveren op
schriftelijk verzoek van SOJ ZHZ
(binnen 10 werkdagen).

Segment 4: Veelvoorkomende specialistische jeugdhulp Ambulant
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Nr.

Eis

Bewijsmiddel

Jeugdhulpaanbieders

1.

Curatieve GGZ-diensten door
(kinder)artsen:

Voor reeds gecontracteerde

Ondertekening akkoordverklaring.

De (kinder)arts in dienst van (potentiële)
Jeugdhulpaanbieder die de
medicamenteuze behandeling uitvoert
heeft aantoonbaar ADHD als
aandachtsveld. Dit blijkt onder meer uit
specifieke nascholing op het gebied van
ADHD en de praktijkervaring daarvoor
benodigd.

3.

Jeugd-GGZ behandeling
hoogspecialistisch:
(Potentiële) Jeugdhulpaanbieder is
specifiek voor hoogspecialistische jeugdGGZ-behandelingen verbonden aan een
academisch centrum en/of beschikt voor
de betreffende behandeling over het
TOPGGz-keurmerk van de Stichting
Topklinische GGz.
Deze eis geldt niet voor
hoogspecialistische forensische JeugdGGZ en voor hoogspecialistische
traumabehandeling die de (potentiële)
Jeugdhulpaanbieder biedt in of vanuit
een gespecialiseerd centrum.

aanbieders geldt zij dat met
ondertekening van de
akkoordverklaring verklaren dat ze
voldoen aan dit geschiktheidscriterium
en dat de jeugdhulpaanbieder beschikt

Na 1 januari 2022:
Bewijsmiddel alleen aanleveren op
schriftelijk verzoek van SOJ ZHZ
(binnen 10 werkdagen).

over het genoemde bewijsmiddel.

Voor potentiële Jeugdhulpaanbieders
dient een rechtsgeldig ondertekende
eigen verklaring (zie blz. 30) ingeleverd
te worden.
Voor reeds gecontracteerde

Ondertekening akkoordverklaring.

aanbieders geldt zij dat met
ondertekening van de
akkoordverklaring verklaren dat ze
voldoen aan dit geschiktheidscriterium
en dat de jeugdhulpaanbieder beschikt

Na 1 januari 2022:
Bewijsmiddel alleen aanleveren op
schriftelijk verzoek van SOJ ZHZ
(binnen 10 werkdagen).

over het genoemde bewijsmiddel.

Voor potentiële Jeugdhulpaanbieders
dient een rechtsgeldig ondertekende
eigen verklaring (zie blz. 30) ingeleverd
te worden.
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Nr.

Eis

Bewijsmiddel

Jeugdhulpaanbieders

4.

De Jeugdhulpaanbieder is in het bezit
van een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering
indien de Jeugdhulpaanbieder
behandeling biedt. Het standaard
verzekerd bedrag is EUR 1.000.000,00
per kalenderjaar met minimale dekking
De Jeugdhulpaanbieder is daarmee
verzekerd tegen wettelijke
aansprakelijkheid voor risico’s die
voortvloeien uit de uitoefening van zijn
taken.

Een kopie van een geldige
verzekeringspolis waaruit blijkt dat is
voldaan aan de eis.

Ondertekening akkoordverklaring.

Segment 6: Veiligheid
Nr.

Eis

Bewijsmiddel

Jeugdhulpaanbieders

1.

(Potentiële) Jeugdhulpaanbieder is van
overheidswege gecertificeerd om
maatregelen in het kader van de
jeugdreclassering en jeugdbescherming
te mogen uitvoeren (een gecertificeerde
instelling).

Voor reeds gecontracteerde

Ondertekening akkoordverklaring.

aanbieders geldt zij dat met
ondertekening van de
akkoordverklaring verklaren dat ze
voldoen aan dit geschiktheidscriterium
en dat de jeugdhulpaanbieder beschikt

Na 1 januari 2022:
Bewijsmiddel alleen aanleveren op
schriftelijk verzoek van SOJ ZHZ
(binnen 10 werkdagen).

over het genoemde bewijsmiddel.

Voor potentiële Jeugdhulpaanbieders
dient een rechtsgeldig ondertekende
eigen verklaring (zie blz. 30) ingeleverd
te worden.
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Segment 7: Jeugdhulp op School
Nr.

Eis

Bewijsmiddel

Jeugdhulpaanbieders

1

Jeugdhulpaanbieder heeft een
aantoonbare samenwerking met een in
de regio relevant
samenwerkingsverband van scholen c.q.
poortwachters jeugdhulp.

Een kopie van
samenwerkingsafspraken zoals
vastgelegd met het
samenwerkingsverband.

Ondertekening akkoordverklaring..

EED-diensten:

Voor reeds gecontracteerde

1.

aanbieders geldt zij dat met

(Potentiële) Jeugdhulpaanbieder is
aangesloten bij het Nederlands
Kwaliteitsinstituut Dyslexie, of één van
beide rechtsvoorgangers, voor zolang
deze nog bestaan.

ondertekening van de
akkoordverklaring verklaren dat ze
voldoen aan dit geschiktheidscriterium

Na 1 januari 2021
Bewijsmiddel alleen aanleveren op
schriftelijk verzoek van SOJ ZHZ
(binnen 10 werkdagen).
Ondertekening akkoordverklaring.
Na 1 januari 2022:
Bewijsmiddel alleen aanleveren op
schriftelijk verzoek van SOJ ZHZ
(binnen 10 werkdagen).

en dat de jeugdhulpaanbieder beschikt
over het genoemde bewijsmiddel.

Voor potentiële Jeugdhulpaanbieders
dient een rechtsgeldig ondertekende
eigen verklaring (zie blz. 30) ingeleverd
te worden.
NB. SOJ ZHZ kan verdere
bewijsmiddelen verlangen ter
verificatie. Zoals een geldig
lidmaatschapsbewijs, keurmerk dan
wel een kopie visitatierapport.
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1.3 Relevante opleidingen ten behoeve van de gestelde opleidingseisen uit de dienstomschrijvingen
In de dienstomschrijvingen, bijlage 2, staat beschreven wat de personele eisen zijn (zoals opleidingsniveau en functiemix) bij de te leveren diensten. Waar in
de dienstomschrijving een opleidingsniveau beschreven wordt dient het te gaan bij een van onderstaande opleidingen.
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1. Eigen verklaring (alleen voor potentiële jeugdhulpaanbieder)
1.

Gegevens over de inkoopprocedure en de opdrachtgever
Naam:
Serviceorganisatie Jeugd Zuid Holland Zuid.
Titel of beknopte omschrijving van de inkoopprocedure:
Jeugdhulp

2.

Gegevens met betrekking tot de (potentiële) jeugdzorgaanbieder
Naam:

KvK-nummer:

Postadres:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Vestigingsadres (hoofdadres):
Adres:
Postcode:

Plaats:

Vestigingsadres (in – of in directe omgeving van – regio Zuid-Holland-Zuid):
Adres:
Postcode:

Plaats:

Algemeen telefoonnummer:

Algemeen e-mailadres:

Internetadres:

Contactpersoon/-personen:
Naam:
Functie:
Telefoonnummer:
E-mail:
Naam:
Functie:
Telefoonnummer:
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E-mail:
AGB Code / Vecozo certificaatnummer:

Rechtsvorm van de onderneming:

(Potentiële) jeugdzorgaanbieder is:
☐ Vrijgevestigde
☐ Instelling
Naam (voorletters en achternaam) van de persoon die rechtsgeldig bevoegd is de overeenkomst te
ondertekenen:

Functie van de persoon die rechtsgeldig bevoegd is de overeenkomst te ondertekenen:

Vraag 1
Heeft u al een overeenkomst met Zuid Holland Zuid?
☐ Ja ☐ Nee
Indien ja, ga dan naar vraag 2 van deze eigen verklaring.
Indien nee, dan merkt SOJ ZHZ u aan als ‘potentiële jeugdzorgaanbieder’: ga naar vraag 6.
Vraag 2
Wil u dezelfde of minder diensten gaan leveren?
☐ Ja ☐ Nee
Indien ja, ga dan naar vraag 3 van deze eigen verklaring.
Indien nee, dan merkt SOJ ZHZ u aan als ‘potentiële jeugdzorgaanbieder: ga naar vraag 6.
Vraag 3
Levert u de diensten nu zelfstandig (dus niet in hoofd- en onderaannemerschap of combinatie)?
☐ Ja ☐ Nee
Indien ja, ga dan naar vraag 4 van deze eigen verklaring. Indien nee, ga naar vraag 5.
Vraag 4
Wilt u één of meer diensten in hoofd- en onderaannemerschap of combinatie gaan leveren?
☐ Ja ☐ Nee
Indien ja, dan merkt SOJ ZHZ u aan als ‘potentiële jeugdzorgaanbieder’: ga naar vraag 6.
Indien nee, dan merkt SOJ ZHZ u aan als (reeds gecontracteerde) ‘jeugdzorgaanbieder: ga naar vraag 9.
Vraag 5
Wilt u één of meer diensten zelfstandig (dus niet in hoofd- en onderaannemerschap of combinatie)
gaan leveren?
☐ Ja ☐ Nee
Indien ja, dan merkt SOJ ZHZ u aan als ‘potentiële jeugdzorgaanbieder’: ga naar vraag 6.
Indien nee, dan merkt SOJ ZHZ u aan als (reeds gecontracteerde) ‘jeugdzorgaanbieder: ga naar vraag 9.
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Vraag 6
Meldt de potentiële jeugdzorgaanbieder zich aan als lid van een combinatie?
☐ Ja ☐ Nee
Indien ja, dan dienen alle leden van de combinatie afzonderlijk de gevraagde documenten over te
overleggen genoemd in paragraaf 5.2 (uitsluitingscriteria). De overige documenten genoemd in het
instructiedocument mogen zij gezamenlijk overleggen.
Ga naar vraag 9.
Indien nee, ga naar vraag 7.
Vraag 7
Meldt de potentiële jeugdzorgaanbieder zich aan als hoofdaannemer?
☐ Ja ☐ Nee
Indien ja, dan dient de hoofdaannemer alle gevraagde documenten en bewijsstukken over te kunnen
overleggen zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het instructiedocument. De onderaannemers leggen in
ieder geval een zogenaamde gedragsverklaring aanbesteden over (zie uitsluitingscriterium 1, paragraaf
5.2 Aanmeldingsdocument). Onderaannemers die geen gedragsverklaring aanbesteden overleggen of
een gedragsverklaring aanbesteden overleggen waaruit blijkt dat voldaan is aan uitsluitingscriterium 1,
laat SOJ ZHZ niet toe.
De hoofdaannemer dient zijn onderaannemers bekend te maken op dit formulier, na het onderdeel
ondertekening.
Ga naar vraag 9.
Indien nee, ga naar vraag 8.
Vraag 8
Meldt de potentiële jeugdzorgaanbieder zich aan als groepsonderneming?
☐ Ja ☐ Nee
Indien ja, dan dient de groepsonderneming niet alleen alle gevraagde documenten en bewijsstukken
over te kunnen leggen zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het aanmeldingsdocument. De
groepsonderneming en de moedervennootschap moeten ook een 403-verklaring overleggen waaruit
hoofdelijke aansprakelijkheid blijkt van de moedervennootschap.
Ga naar vraag 9.
Indien nee, ga naar vraag 9.
3.

Segmenten
Vraag 9
Voor potentiële jeugdzorgaanbieders (inclusief voor 1 januari 2021 gecontracteerde
jeugdzorgaanbieder die nieuwe of andere diensten willen leveren): voor welke segmenten en diensten
meldt u zich aan als potentiële jeugdzorgaanbieder (aankruisen en invullen)?
Voor (voor 1 januari 2021 reeds gecontracteerde) jeugdzorgaanbieders die dezelfde of minder diensten
willen leveren per 1 januari 2022: voor welke segmenten en diensten wilt u de overeenkomst verlengen
(aankruisen en invullen)?
☐ Segment 1: Hoogspecialistisch
Geef hier de codes uit bijlage 2: Dienstomschrijvingen
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☐ Segment 2: Wonen
Geef hier de codes uit bijlage 2: Dienstomschrijvingen

☐ Segment 3: Dagbehandeling Dagbesteding
Geef hier de codes uit bijlage 2: Dienstomschrijvingen

☐ Segment 4: Specialistisch veelvoorkomend
Geef hier de codes uit bijlage 2: Dienstomschrijvingen

☐ Segment 5: Crisis
Geef hier de codes uit bijlage 2: Dienstomschrijvingen

☐ Segment 6: Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Geef hier de codes uit bijlage 2: Dienstomschrijvingen

☐ Segment 7: Jeugdhulp op School
Geef hier de codes uit bijlage 2: Dienstomschrijvingen

7.

Aanmelding/Akkoord
-

-

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel dat de er geen uitsluitingscriterium van
toepassing is.
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel dat de er de geschiktheidseisen van toepassing
zijn.
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel dat deze onvoorwaardelijk de uitvoeringseisen
genoemd in de overeenkomst te kunnen uitvoeren en gaat onvoorwaardelijk akkoord met de
uitvoeringseisen genoemd in de overeenkomst.
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel dat de aanmelding onvoorwaardelijk is
gedaan/het akkoord onvoorwaardelijk is gegeven.
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-

-

8.

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel dat de aanmelding onvoorwaardelijk is
gedaan/het akkoord onvoorwaardelijk is gegeven.
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel dat hij/zij akkoord gaat/gaan met de
voorwaarden van de overeenkomst en de procedure, zoals uitgeschreven in de overeenkomst
en het instructiedocument.
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel dat de aanmelding/het akkoord een
onherroepelijk aanbod betreft en dat de gestanddoeningstermijn geldt tot 1 januari 2022. Voor
(potentiële) jeugdhulpaanbieders die een aanmelding doen/akkoord geven na 1 januari 2022
betreft de gestanddoeningstermijn 6 (zes) kalendermaanden na aanmelding/akkoord.

Ondertekening
-

-

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel dat de door hem/haar/hen hiervoor verstrekte
informatie accuraat en correct is en dat hij/zij zich volledig bewust is/zijn van de consequenties
van het afleggen van een valse verklaring.
Ondergetekende(n) stemt/stemmen er formeel mee in dat SOJ ZHZ toegang krijgt tot stukken
tot staving van de informatie die is verstrekt in deze eigen verklaring met het oog op
onderhavige overeenkomst en inkoopprocedure.

Plaats:
Datum:

Naam:
Functie:

Handtekening:

Plaats:
Datum:
Naam:

Functie:
Handtekening:

Plaats:
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Datum:
Naam:
Functie:
Handtekening:
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