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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 deel overeenkomst en bijzondere deel 

Dit bijzondere deel van de overeenkomst voor het segment 3: dagbehandeling en dagbesteding maakt 

integraal onderdeel uit van de overeenkomst. Een Jeugdhulpaanbieder kan deze Bijzondere Deel 

Overeenkomst niet sluiten met SOJ ZHZ zonder ook een Algemeen Deel  gesloten te hebben. 

 

Artikel 3: Verwijzing naar segment 1 

De Jeugdhulpaanbieder kan geen jeugdigen verwijzen naar een Jeugdhulpaanbieder segment 1: 

Hoogspecialistisch (ook niet als deze zelf een overeenkomst heeft met SOJ ZHZ voor segment 1) 

zonder tussenkomst van een verwijzer en/of het expertteam Passende Hulp ZHZ (i.o.). 

 

Artikel 4: Onderwijs  

De Jeugdhulpaanbieder heeft een inspanningsverplichting om de samenwerking met 

onderwijsinstellingen en Jeugdhulpaanbieders die een bijzondere overeenkomst hebben met SOJ ZHZ 

voor segment 2: wonen te optimaliseren. Doel is de persoonlijke leerlijn voor de jeugdige te borgen. De 

Jeugdhulpaanbieder voldoet aan zijn verplichting als deze tijdig contact opneemt met 

onderwijsinstellingen, verwijzers of Jeugdhulpaanbieders gecontracteerd in segment 2 als de hulpvraag 

de persoonlijke leerlijn in de weg staat.  

 

Artikel 5: Verplichting tot samenwerking 

Elke Jeugdhulpaanbieder die diensten levert in het kader van  dagbesteding en dagbehandeling werkt 

aantoonbaar samen met een Samenwerkingsverband van het onderwijs (SWV met werkgebied waar 

voorziening is gehuisvest). Zo nodig wordt onderwijs op maat per jeugdige op de 
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dagbestedingsvoorziening georganiseerd (inzet leerkracht/ib’er of andere functionaris uit het onderwijs) 

om de overgang en/of terugkeer naar een (passende) onderwijsvoorziening te realiseren; 

 

Artikel 6: Ontwikkelen onderwijszorgarrangementen 

1. Jeugdhulpaanbieder spant zich in om in gezamenlijkheid met het onderwijs onderwijs-zorg 

arrangement te ontwikkelen. Waar mogelijk wordt er met gecontracteerde 

Jeugdhulpaanbieders uit segment 7 opgetrokken. 

2. De ontwikkelde zorg arrangementen dienen eerst ter goedkeuring voorgelegd te worden aan 

de SOJ ZHZ. Pas na goedkeuring van SOJ ZHZ is het mogelijk om tot uitvoering en financiering 

van het onderwijs-zorgarrangement over te gaan.  

 

Artikel 7: Onderwijs in- en uitstroom 

De Jeugdhulpaanbieder kan pas diensten leveren op basis van deze Bijzondere  Deel Overeenkomst 

als de Jeugdhulpaanbieder schriftelijk akkoord is gegaan met door SOJ ZHZ en onderwijsinstellingen 

gemaakte afspraken over de in- en uitstroom naar en van het onderwijs, tenzij SOJ ZHZ opdracht geeft 

tot levering van die diensten zonder deze afspraken of zonder dit akkoord. 

 

Artikel 8: Systeemgericht werken 

De Jeugdhulpaanbieder werk systeemgericht (zoals zorg vanuit de Wet maatschappelijke 

ondersteuning) met actieve betrokkenheid vanuit het voorveld en inclusief het bieden van nazorg, tenzij 

dit gezien de hulp- of zorgvraag niet nodig of niet mogelijk is.  

 

Artikel 9: Transfer  

Jeugdhulpaanbieder geeft uitvoering aan samenwerking, overleg en afstemming met de ouder(s) 
gericht op opvoed- en ontwikkelingsvragen en er wordt zodanig contact onderhouden met 
ouders/verzorgers dat het geleerde op de voorziening ook thuis geoefend kan worden en andersom. 
 

Artikel 10: Uithuisplaatsing 

Partijen zetten dagbehandeling in om te voorkomen dat uithuisplaatsing plaatsvindt als SOJ ZHZ dit 

nodig vindt. Het gaat hier om vormen van dagbehandeling waarbij de Jeugdhulpaanbieder (intensieve) 

ambulante zorg inzet in nauwe samenwerking met de centrale intake, gemeentelijke toegang en 

gecertificeerde instelling, zodat de Jeugdhulpaanbieder de zorg of hulp zo dicht mogelijk bij het gezin 

uitvoert.  

 

Artikel 11: 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. In afwijking tot artikel 2.2. lid 6 van de overeenkomst zijn ontwikkelpartners 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 jeugdzorg 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 
segment-specifieke 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. 
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Artikel 12: Aanvullende monitoringseisen 

1. Als de SOJ ZHZ hierom verzoekt, levert de Jeugdhulpaanbieder per kwartaal de volgende 

informatie aan, tenzij deze informatie al blijkt uit de declaratieberichten of uit informatiebronnen 

waar SOJ ZHZ toegang toe heeft: 

a. De trajectduur, om inzichtelijk te maken of doorstroom plaatsvindt en hoe lang een 

traject duurt per Jeugdhulpaanbieder.  

b. De samenwerking met het onderwijs, om inzichtelijk te maken of doorstromen richting 

onderwijs of Wet Langdurige Zorg plaatsvindt. 

c. De inhoudelijk geleverde hulp of zorg per dagdeel.  

2. Waar (juridisch) mogelijk deelt SOJ ZHZ met Jeugdhulpaanbieders informatie uit zijn data-

analyse gerelateerd aan de transformatiedoelen op regioniveau.  

 

 

Opgemaakt en ondertekend  

te ________________ op _______________ 

 

Voor SOJ ZHZ: 

 

 

 

 

_____________________ 

Naam:  

Functie:  

 

 

Voor de Jeugdhulpaanbieder: 

 

 

 

 

_____________________ 

Naam: 

Functie: 

 

 

 


