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Algemeen 
deel       

  
 
  

artikel Onderwerp WAS WORDT Toelichting 

Artikel 3.30 schriftelijke 
toestemming 
onderaannemerschap 

3. Onderaannemerschap en combinatievorming is alleen toegestaan als SOJ 
ZHZ daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

vervalt Dit lid was nog een restant uit het werken met zorgprofielen, maar niet meer van toepassing onder het 
huidige contract. Let op: de hoofdaannemer is en blijft verantwoordelijk voor aan de dienst gestelde 
kwaliteitscriteria, ook als deze door een onderaannemer wordt uitgevoerd.  

Artikel 4.8 Coronameerkosten   artikel over coronameerkosten 
2022 toegevoegd 

In lijn met landelijke afspraken 

Artikel 5.6 Beleidsinformatie CBS 2.  Wanneer Jeugdhulpaanbieder van het CBS spiegelinformatie ontvangt, 
machtigt de Jeugdhulpaanbieder SOJ ZHZ om de CBS spiegelrapporten direct 
te downloaden in de portal van SOJ ZHZ. Indien Jeugdhulpaanbieder SOJ ZHZ 
niet machtigt is sprake van een tekortkoming in de nakoming van de 
overeenkomst in de zin van artikel 2.11. Bij het 3x achtereenvolgend niet of 
niet tijdig aanleveren van de spiegelinformatie aan SOJ ZHZ kan de 
overeenkomst per direct worden ontbonden op de wijze zoals beschreven in 
artikel 2.10 van deze overeenkomst. 

vervalt De werkwijze om de SOJ te machtigen bleek lastiger uitvoerbaar dan vooraf gedacht. Om de 
administratieve last te verminderen is dit artikel komen te vervallen. 

 

 

Deelovereenkomsten 1 tm 7       

Artikel Onderwerp WAS WORDT Toelichting 

BDO 1: Hoogspecialistisch geen wijzigingen       

BDO 2 Wonen         

artikel 13 intensiteiten Doelgroep wonen middel, middel/zwaar, zwaar, extra zwaar. licht, regulier, intensiteit en extra intensief taalgebruik in lijn gebruikt met terminologie uit dienstomschrijvingen. 

artikel 14.1 expertteam passende 
hulp ZHZ 

Het expertteam Passende Hulp ZHZ (i.o.) neemt de hulpvraag 
van de jeugdige als uitgangspunt en realiseert zo nodig 
maatwerkaanbod waarbij samenwerking van verschillende 
jeugdhulpaanbieders nodig is. 

maatwerkaanbod wordt vervangen door passend aanbod De term maatwerkaanbod kan verwarring oproepen omdat deze term ook 
gebruikt wordt voor het inzetten van niet regulier gecontracteerde 
jeugdhulpaanbieders. 

BDO 3 Dagbesteding 
dagbehandeling 

geen wijzigingen       

BDO 4 Specialistisch veel 
voorkomend 

        



artikel 4 instelling / niet 
instelling 

De SOJ ZHZ toetst bij inschrijving op basis van de jaarrekening 
2019 van Jeugdhulpaanbieder of deze voldoet aan de criteria 
van niet-instelling. 

De SOJ ZHZ toetst bij inschrijving op basis van de 
jaarrekening van het meest recente afgesloten boekjaar van 
Jeugdhulpaanbieder of deze voldoet aan de criteria van 
niet-instelling. 

Bij actuele  inschrijvingen maken we gebruik van actuele documenten. 

BDO 5 Crisis geen wijzigingen       

BDO 6 Jeugdbescherming 
en jeugdreclaseering 

geen wijzigingen       

BDO 7 Jeugdhulp op school EED Enkelvoudige Ernstige dyslexie (EED) Ernstige Dyslexie In lijn met landelijk protocol Blomert 2006 

artikel 6  kader ED ... diagnostiek en behandeling van enkelvoudige ernstige 
dyslexie bij kinderen van zeven jaar of ouder die basisonderwijs 
volgen bij start van het EED traject onderzoek en behandeling. 
In afwijking van de hierboven genoemde leeftijd behoort EED-
zorg niet tot de vergoedde prestaties indien de zorg aanvangt 
op of na het bereiken van de dertienjarige leeftijd.  

ED is diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie die 
start bij kinderen uit groep 3 tot en met 8 van het  
basisonderwijs.  Het ED traject omvat onderzoek en 
behandeling.  Wanneer de start van diagnostiek en 
behandeling na het verlaten van groep 8 ligt, kan geen 
beroep meer gedaan worden op vergoede hulp vanuit de 
jeugdwet 

In lijn met landelijk protocol Blomert 2006 

 

 

Bijlage 1 tm 9         

Artikel Onderwerp WAS WORDT Toelichting 

Bijlage 1 Kernwaarden jeugdhulp KPI's Segment GI   KPI's in lijn gebracht met 
Deelovereenkomst segment 6 

foutje uit startdocument hersteld 

Bijlage 2 Dienstomschrijving       zie separate tabel 

Bijlage 3 Tarievenlijst       Zie agendapunt indexatie 

Bijlage 4 Geschiktheidseisen en 
uitsluitingsgronden 

geen wijzigingen       

Bijlage 5 Definities geen wijzigingen       

Bijlage 6 Algemene 
inkoopvoorwaarden Drechtsteden 
2020 

geen wijzigingen       

Bijlage 7 Contractmanagement deelnemers ontwikkeltafel   s Heerenloo toegevoegd s Heerenloo voldeed volledig aan de gestelde criteria, maar waren per abuis niet opgenomen in het overzicht 

Bijlage 8 SROI SO Jeugd 2022 e.v. Gebruik SROI systeem Interpactum Wizzr   

  contactgegevens     Onder punt 5 zijn de contactgegevens van Avres en Hoekse Waard geactualiseerd 

Bijlage 9 SAP I-sociaal domein geen wijzigingen       

 

 

 

 

 

 

 



DIENSTOMSCHRIJVINGEN 

Hoofdstuk  Onderwerp WAS WORDT Toelichting 

Toelichting op en 
duiding van 
begrippen  

Practice based, evidence based en 
methodisch werken 

    Een toelichting op methodisch werken. Er is bewust voor gekozen geen 
voorbeelden te noemen van methodes en methodieken omdat deze 
een dynamische ontwikkeling kennen, waardoor de contractering snel 
verouderd zou zijn.  

  Normenkader  1. dreigende uithuisplaatsing; 
2. dreigend schooluitval; 
3. bij een levenslange en levensbrede noodzaak 
tot ondersteuning en hulp. 

1. dreigende uithuisplaatsing; 
2. dreigend schooluitval; 
3. bij een levenslange en levensbrede noodzaak tot 
ondersteuning en hulp. 
4. Op basis van een rechtelijke uitspraak 

Toevoeging van situatie 4  om actief af te wijken van het normenkader: 
Op basis van een rechtelijke uitspraak. 

  No show   No show regeling voor Jeugdhulp op School opgenomen voor 
aanbieders met BDO 7 Jeugdhulp op School  

Toelichting zie dienstomschrijving  

Algemene 
voorzieningen  

Normenkader Jeugdhulp op school  Geen normenkader  Normenkader opgenomen Toelichting zie dienstomschrijving  

  Ernstige Dyslexie EED: Enkelvoudige Ernstige Dyslexie ED: Ernstige Dyslexie Tekstuele aanpassingen omschrijving dienst in lijn met landelijk protocol 
3.0. Blomert  

  ED Geen normenkader  Normenkader opgenomen Toelichting zie dienstomschrijving  

Diensten  Consult en advies Punt 3 Wijze van factureren is bij dienst specifieke eisen verwijderd. Wijze van factureren is tot eind 2022 vastgesteld. Voor 2023 volgt en separate toelichting. 

  Begeleiding basis, begeleiding regulier, 
begeleiding specialistisch   

Intensiteit 1e 6 maanden 91 uur, 2e 6 maanden  
91 uur met een mogelijke verlenging van 6 
maanden met max 91 uur. 

Maximaal 182 uur per jaar (maand 13 t/m 18 mag max. 91 uur) De eerste half jaar verlenging is komen te vervallen. 

  Begeleiding specialistisch   Toelichting opgenomen over het onderdeel " tijdelijk 
overnemen van de regie van de opvoeding"  

Zie dienstomschrijving  

  Vaktherapie Jeugdige/gezin ondervindt matige opgroei-, 
opvoed- en/of gedragsproblemen 

Jeugdige/gezin ondervindt matige tot ernstige opgroei-, 
opvoed- en/of gedragsproblemen 

Aanpassing omschrijving van de doelgroep 

  MST   nieuwe dienst MST opgenomen  Zie dienstomschrijving  

  MDFT   Nieuwe dienst MDFT opgenomen Zie dienstomschrijving  

  Basisdiagnostiek  Duur:  3 maanden  Duur: 4 maanden  Het normenkader is aangepast in duur. 

  Dagbesteding regulier   Duur: Gemiddeld 6 maanden en voor respijtzorg 
maximaal 6 maanden.   Intensiteit: Maximaal 9 
dagdelen per week i.h.k.v. respijtzorg 2 dagdelen 
per week  

Duur: 3 jaar enkel voor de doelgroep levenslang levensbreed                               
Intensiteit: Maximaal 9 dagdelen per week i.h.k.v. respijtzorg 2 
dagdelen per week ook voor 3 jaar.                                       

Enkel voor de doelgroep levenslang levensbreed is de duur aangepast 
naar 3 jaar. Voor de overige doelgroepen blijft de duur en intensiteit 
gelijk.  

  Dagbesteding regulier   Groepsgrootte 8 Groepsgrootte 6 en aanpassing van het tarief. Aanpassing van de groepsgrootte tarief is bij de vorige ontwikkeltafel 
besproken. 

  Dagbehandeling regulier  Duur: Gemiddeld 6 maanden en voor respijtzorg 
maximaal 6 maanden.   Intensiteit: Maximaal 9 
dagdelen per week i.h.k.v. respijtzorg 2 dagdelen 
per week  

Duur: 3 jaar enkel voor de doelgroep levenslang levensbreed                               
Intensiteit: Maximaal 9 dagdelen per week i.h.k.v. respijtzorg 2 
dagdelen per week voor 6 maanden.  

Enkel voor de doelgroep levenslang levensbreed is de duur aangepast 
naar 3 jaar. Voor de overige doelgroepen blijft de intensiteit gelijk  

Jeugdhulp met 
verblijf 
ontwikkelingen  

Bij een beperkt aantal aanbieders zijn deze zeer kleinschalige woonvormen ontwikkelt en we verwachten deze in de toekomst onder regie van de SOJ ZHZ mogelijk nog meer te ontwikkelen. Deze diensten zijn met zeer beperkte 
informatie opgenomen in de dienstomschrijvingen en kunnen in zeer beperkte mate na overleg met het expertteam en/of SOJ ZHZ ingezet. worden. 

Jeugdhulp met 
verblijf  

JeugdzorgPlus groep 6 kinderen    
Nieuwe dienst  Zie dienstomschrijving  

  JeugdzorgPlus groep 3 kinderen    Nieuwe dienst  Zie dienstomschrijving  



  Jeugdzorg Plus + ambulant    Nieuwe dienst  Zie dienstomschrijving  

  Toeslag crisis bij pleegzorg  Eenheid: € 560 eenmalig, waarvan € 420 ten 
gunste van de pleegouders per jeugdige - stuks 

Deze toeslag is opgebouwd uit een extra tegemoetkoming 
vanwege onplanbare inzet van pleegzorgbegeleiding. 
Tenminste 65% van deze toeslag is bedoeld om direct bij de 
pleegouders terecht te komen, die ook onplanbaar hun huis 
openen voor een kind in een crisissituatie. 

De kostenopbouw is aangepast van bedragen naar een percentage voor 
pleegouders. De bedragen zijn verwijderd aangezien deze regelmatig 
wijzigen i.v.m. indexatie. 

JEUGDBESCHERMING 
& 
JEUGDRECLASSERING  

Alle diensten    Tijdige en zorgvuldige overdracht (conform het 16+ plan) vanuit 
GI naar lokaal team bij afloop maatregel en indien cliënt leeftijd 
van 18 jaar bereikt. 

Bij productspecifieke eisen is een zorgvuldige overdracht conform 16+ 
plan opgenomen. 

 

 

Besproken onderwerpen die (nog) niet hebben geleid tot een contractaanpassing 

Onderwerp   

Normjaar voor bepalen instellingstarief of niet instellingstarief 
aanpassen 

Onderzoek in 2023, vanwege uitvoerbaarheid en procesinrichting 

GGZ specialistisch, norm intensiteit Voorgenomen verruiming van intensiteit wordt vooralsnog niet toegepast, omdat hier in de data geen aanleiding toe is. Eventueel heroriëntatie na afronding van compleet boekjaar. 

Aanpassen intensiteit curatieve zorg kinderartsen In 2023 onderzoeken we hoe we curatieve zorg kinderenartsen en medicatieveiligheid in gezamenlijkheid beter in kunnen richten 

Aanpassen intensiteit diagnostiek In de data is nog geen aanleiding te zien om de intensiteit op diagnostiek aan te passen. We zien wel grote variatie tussen aanbieders 

Bredere aandacht voor doelgroep levenslang en levensbreed in de 
opgestelde normen voor intensiteit en doorlooptijd 

In 2023 onderzoeken we of verdere differentiatie op de dagvoorzieningen beter recht doet aan de doelgroep met een levenslange en levensbrede ondersteuningsvraag.  

 


