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Overzicht wijzigingen inkoop jeugd Zuid-Holland Zuid 
 

Ronde drie 
Publicatie: 1 oktober 2018 
De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2019 

 
1 Algemeen 

 
Aanmeldingsdocument: 

 

- De Serviceorganisatie verwijdert van paragraaf 1.1 de gemeenten Leerdam 
en Zederik. Deze gemeenten treden per 1 januari 2019 uit. 

 
- De Serviceorganisatie wijzigt paragraaf 2.1.3 als volgt: 

 
Het gaat in deze inkoopprocedure om een “open house” overeenkomst. De 
inkoop en de overeenkomst zien op een systeem van afspraken waarmee 
de opdrachtgever voornemens is diensten in het kader van de Jeugdwet op 
de markt aan te kopen door overeenkomsten te sluiten met iedere 
ondernemer die zich ertoe verbindt om de betrokken diensten te leveren 
tegen vooraf vastgestelde voorwaarden, waarbij de opdrachtgever zelf 
geen selectie onder de belangstellende ondernemers maakt (“een 
gunning”) en hun toestaat tot dat systeem toe te treden per 1 januari 2019. 
De opdrachtgever voert en organiseert deze procedure in 
overeenstemming met het beginsel van gelijkheid van behandeling van 
ondernemers en met de daaruit voortvloeiende transparantieverplichting. 

 
De opdrachtgever sluit dus een schriftelijke overeenkomst met elke 
ondernemer die uiterlijk op 1 januari 2019 aantoont dat hij voldoet aan en 
akkoord gaat met de voorwaarden in dit document. Overeenkomsten 
gesloten met opdrachtnemers vóór 1 januari 2019 lopen door onder de per 
1 januari 2019 gewijzigde voorwaarden, tenzij opdrachtnemer deze zelf 
conform de voorwaarden van die overeenkomst opzegt. Individuele 
opdrachten verleent opdrachtgever op basis van die overeenkomst nadat 
een ander dan de opdrachtgever de betreffende opdrachtnemer uitkiest om 
een voorziening aan te bieden, in dit geval de jeugdige zelf. 

 
Paragraaf 4.3.4 blijft van toepassing, echter vanaf 1 januari 2019 gelden 
aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden zijn dat een 
ondernemer die zich aanmeldt na 1 januari 2019 niet in aanmerking komt 
voor een overeenkomst, tenzij: 

 Opdrachtgever vaststelt dat het aanbod van de betreffende 
ondernemer  jeugdhulp  betreft  waarvoor  een  tekort  aan  aanbod 
bestaat om de volledige jeugdhulpvraag af te dekken; 
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 Opdrachtgever vaststelt dat het aanbod van de betreffende 
ondernemer uniek is en nog geen deel uitmaakt van het al 
gecontracteerde aanbod. 

 
Als Opdrachtgever wezenlijke wijzigingen doorvoert in de voorwaarden van 
de inkoopprocedure (daaronder begrepen de onderliggende 
overeenkomsten), stelt zij de aanmeldingsprocedure dan open voor alle 
geïnteresseerde ondernemers. De aanvullende voorwaarden genoemd in 
de vorige alinea gelden dan dus niet. Wijzigingen zijn wezenlijk als sprake 
is van stijgingen (niet dalingen) van prijsstellingen van diensten met meer 
dan 5% (daartoe niet gerekend stijgingen op basis van indexeringen of cao 
wijzigingen), als sprake is van het opnemen van nieuwe diensten (waarbij 
de openstelling van de inkoopprocedure dan ook alleen geldt voor die 
nieuwe diensten) en als sprake is van inhoudelijke wijzigingen aan 
bestaande diensten die de aard van die bestaande diensten wijzigen. 

 
 
 

- De Serviceorganisatie voegt de volgende eis toe aan Bijlage 6: Programma 
van Eisen: 

 
Gemeentelijke herindelingen 
U gaat ermee akkoord dat u zich als opdrachtnemer conformeert aan de 
richtlijnen van het zorginstituut Nederland en het "Protocol omgaan met 
gemeentelijke  herindeling  en  de  informatie-uitwisseling  in  iWmo  en 
iJw".  Het protocol is terug te vinden op de website van het 
zorginstituut Nederland. 
(https://www.istandaarden.nl/storage/app/uploads/public/580/4db/fda/ 
5804dbfda5fe7790130577.pdf) 

 

In dit protocol staat beschreven hoe om te gaan met het gebruik van oude 
en nieuwe gemeentecodes in het GGK berichtenverkeer en de bijbehorende 
maximale overgangsperiode. Na de overgangsperiode is het voor u niet 
meer mogelijk om op basis van de oude gemeentecode informatie uit te 
wisselen in het GGK berichtenverkeer. Als u wilt declareren op de oude 
gemeentecode na deze overgangsperiode gaat u ermee akkoord gebruik te 
maken van de declaratiefunctionaliteit zoals deze beschikbaar is in het MO- 
Platform van Stipter. 

 
- De Serviceorganisatie voegt de volgende eis toe aan Bijlage 6: Programma 

van Eisen: 

 
U gaat ermee akkoord dat u zogenaamde spiegelrapportages die u 
ontvangt van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar aanleiding 
van het delen van beleidsinformatie op basis van paragraaf 7.5 Besluit 

https://www.istandaarden.nl/storage/app/uploads/public/580/4db/fda/5804dbfda5fe7790130577.pdf
https://www.istandaarden.nl/storage/app/uploads/public/580/4db/fda/5804dbfda5fe7790130577.pdf
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Jeugdwet  binnen  een  week  na  ontvangst  per  email  toestuurt  aan  de 
toegewezen contractmanager bij opdrachtgever. 

 
- De Serviceorganisatie actualiseert Bijlage 7: Zorgprofielen. De 

geactualiseerde versie en een overzicht van bijbehorende budgetplafonds 
is gevoegd bij deze notitie. 

 
Overeenkomsten: 

 

- De Serviceorganisatie verwijdert artikel 4.4. 

 
- De Serviceorganisatie wijzigt het artikel inzake calamiteiten (artikel 23, 24 

of 26) als volgt: 

 
Opdrachtnemer maakt bij calamiteiten gebruik van het calamiteitenplan 
zoals opgenomen in bijlage 4 bij de overeenkomst. Opdrachtnemer meldt 
calamiteiten bij de bij de Opdrachtgever aangewezen contractadviseur als 
deze ‘nieuwswaarde’ hebben en tot perspublicaties kunnen leiden. 
Opdrachtnemer meldt calamiteiten altijd bij de Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd. 

 
- De Serviceorganisatie voegt aan het artikel inzake ‘onderhanden werk’ 

(artikel 28 of 30) aan het einde van lid 1 van de laatste zin de volgende 

zinsnede toe: … en 28.a/30.2a*. 
* Afhankelijk van het artikel dat ‘onderhanden werk’ regelt 

 

 

- De Serviceorganisatie voegt aan het artikel inzake ‘onderhanden werk’ 

(artikel 28 of 30) een artikel 28.2a/30.2a* toe dat luidt als volgt: 
* Afhankelijk van het artikel dat ‘onderhanden werk’ regelt 

 

 

Opdrachtgever is gerechtigd de onderhanden werk financiering 

permanent te beëindigen als Opdrachtnemer achterblijft met declareren 

en niet uiterlijk 1 maand na afloop van de kalendermaand de uitgevoerde 

diensten heeft gedeclareerd. 

 
- De Serviceorganisatie actualiseert bijlage 3: Nee-tenzij regeling. 

 
2 AWBZ 

 
Aanmeldingsdocument: 

 

- De Serviceorganisatie voegt twee definities toe aan de begrippenlijst: 
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De normatieve 
huisvestingscomponent 
(NHC) 

Een productiegebonden normatieve vergoeding voor 
(vervangende) (nieuw)bouw en instandhouding. Deze 
vergoeding bestaat uit een geïndexeerde jaarlijkse 
bijdrage die voldoende is om, over de gehele levenscyclus 
van een nieuwbouw voorziening, rente, afschrijvings- en 
instandhoudingsuitgaven bij een bezettingspercentage 
van 97% en bij een vastgestelde investeringsnorm te 
dekken. In de NHC is geen vergoeding opgenomen voor 
investeringen in inventaris. 

De normatieve 
inventariscomponent 
(NIC) 

Een   productiegebonden   normatieve   vergoeding   voor 

investeringen in inventaris. Deze normatieve vergoeding 

bestaat uit een jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over 

de gehele levenscyclus van inventaris de rente, en 

afschrijvingskosten bij een bezettingspercentage van 97% 

en bij een vastgestelde investeringsnorm te dekken. 

Inventaris zijn roerende medische en andere zaken die in 

en om het gebouw aanwezig zijn. Onder inventaris wordt 

ook computerapparatuur en –programmatuur begrepen. 

Vervoermiddelen zijn geen inventaris. 

 

- De Serviceorganisatie voegt een eis toe aan Bijlage 6: Programma van 

Eisen: 
 

 

Eis: NHC/NHC 
 

In 2018 hebben opdrachtnemers een integraal tarief voor 

zorgzwaartepakketten en dagbesteding voor jeugdigen die niet verblijven 

gekregen. Dit betekent dat zij naast een vergoeding voor het 

zorgzwaartepakket danwel dagbesteding ook een normatieve vergoeding 

voor de huisvesting (normatieve huisvestingscomponent oftewel NHC) 

danwel de normatieve inventariscomponent hebben ontvangen (NIC). 
 

 

Om de administratieve lasten te beperken hanteert de opdrachtgever per 

1 januari 2019  1 tarief waarin de vergoeding voor de huisvesting/ 

inventaris is geïntegreerd. Vanaf 1 januari 2019 is de NHC/ NIC dus geen 

apart tarief meer, maar maakt het onderdeel uit van het 

zorgzwaartepakket of dagbesteding. De betreffende tarieven worden voor 

1 januari 2019 gepubliceerd.  
 

 

De NHC en NIC heeft betrekking op kapitaallasten en inventaris van 

grootschalige woonvoorzieningen van opdrachtnemers. Het betreft dus 

geen kleinschalige voorzieningen. Daarnaast is het van toepassing op de 

zorgzwaartepakketten en de dagbesteding voor jeugdigen die niet 

verblijven. Ontvangt een jeugdige dagbesteding van de opdrachtnemer 
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waar hij verblijft, dan worden uitsluitend afspraken gemaakt op grond van 

de zorgzwaartepakketten en is het niet mogelijk nog een aanvullende 

toeslag op de dagbesteding te ontvangen. De opdrachtnemers waarop 

bovenstaande van toepassing is hebben recht op het tarief inclusief de 

NHC/NIC. Voor de overige opdrachtnemers geldt het regulier tarief voor de 

zorgzwaartepakketten en dagbesteding. 
 

 

Bovenstaand is geformuleerd op basis van BELEIDSREGEL CA-300-604, CA- 

300-592, CA-BR-1611 en CA-300-582. 
 

 

- De Serviceorganisatie voegt een eis toe aan Bijlage 6: Programma van 

Eisen: 
 

 

Eis: Zak- en kleedgeld 
 

U gaat ermee akkoord dat opdrachtgever een vergoeding zak- en kleedgeld 
achteraf op basis van nacalculatie beschikbaar stelt. U dient aan te tonen 
verblijf te leveren en vooraf alles in werking te hebben gesteld om de kosten 
te verhalen op ouders. 

 
3 JO 

 
Aanmeldingsdocument: 

 

- De Serviceorganisatie maakt uiterlijk op 1 november 2018 nadere regels 
bekend inzake registratie, facturatie en verantwoording. 

 

 

- De Serviceorganisatie voegt een eis toe aan Bijlage 6: Programma van 
Eisen: 

 
Eis: Meldplicht gesloten jeugdhulp 
Opdrachtnemers die jeugdhulp in de vorm van jeugdhulp+ (gesloten 
jeugdhulp VF9) leveren, leveren eens per kwartaal, binnen 1 maand na 
afloop van het kwartaal, bij Opdrachtgever (contact@jeugdzhz.nl ) een 
overzicht aan met: 
- het aantal in zorg zijnde jeugdigen met jeugdhulp+ per begin en per 

einde kwartaal uit de regio Zuid-Holland zuid; de opgave geschiedt 
op BSN-niveau. 

- start en einddatum van de jeugdhulptrajecten. 
- de kosten zoals deze aan de SO gefactureerd zijn of zullen worden, 

van de geleverde zorg van de jeugdigen in zorg voor jeugdhulp+. 
Bovenstaande aanlevering is inclusief de inzet van 
onderaannemer(s), waarbij de naam van de onderaannemer(s) die 
op de genoemde jeugdhulptrajecten jeugdhulp verlenen wordt 
opgegeven. 

mailto:contact@jeugdzhz.nl
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- Bij het 2e, 3e en 4e kwartaal worden de gegevens over de 
voorgaande kwartalen eveneens opgenomen. 

 
Facturatie: 
Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de onderlinge afrekening 
van de inzet van de (niet) gecontracteerde onderaannemer(s) op de 
jeugdhulp + trajecten uit de regio Zuid-Holland zuid. 
Opdrachtgever vergoedt enkel de declaraties van de hoofdaannemer en 
niet die van de (niet) gecontracteerde onderaannemer(s). 
Opdrachtgever kan besluiten bij niet of niet tijdig aangeleverde 
informatie de gesloten jeugdhulp niet te vergoeden. 

 
 
 

- De Serviceorganisatie voegt een eis toe aan Bijlage 6: Programma van 

Eisen: 
 

 

Eis: Zak- en kleedgeld 
 

U gaat ermee akkoord dat opdrachtgever een vergoeding zak- en kleedgeld 
achteraf op basis van nacalculatie beschikbaar stelt. U dient aan te tonen 
verblijf te leveren en vooraf alles in werking te hebben gesteld om de kosten 
te verhalen op ouders. 

 
Overeenkomst: 

 

- De Serviceorganisatie maakt uiterlijk op 1 november 2018 de tekstuele 
wijziging van artikel 32 bekend. De Serviceorganisatie wil daarmee de 
verantwoordingseisen aanvullen. De aanvulling betreft een op te nemen 
toetsing door de accountant van opdrachtnemer op de juistheid van de 
registratie en facturatie van cliëntcontracturen. De accountant dient 
hierover te rapporteren en een verklaring over af te leggen. 
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4 GGZ 

 
Aanmeldingsdocument: 

 

- De Serviceorganisatie voegt aan paragraaf 2.1.4 de volgende dienst toe: 

 
3. Forensische zorg jeugd 
Deze dienst is nader toegelicht in de bijlage Forensische zorg jeugd. 

 

- De Serviceorganisatie voegt aan eis 2 op Bijlage 6: Programma van Eisen 
de volgende tarieven toe: 

 
Voorzieningsgroep  54 Jeugd GGZ , 
voorziening Forensische zorg 

 
Tarief 2018 

 
Tarief 2019 

Uurtarief € 111,00 € 111,00 

Tarief per minuut € 1,85 € 1,85 

Tarief Diagnostiek € 113,40 € 113,40 

Tarief Diagnostiek per minuut € 1,89 € 1,89 
 
 

 
- De Serviceorganisatie voegt aan eis 1 op bijlage 6: Programma van Eisen 

de volgende zin toe: De meest recente Beleidsregels basis GGZ zijn van 
toepassing. 
Een exemplaar van de meest recente beleidsregels zijn toegevoegd als 
bijlage bij deze notitie ( bijlage beleidsregels basis GGZ). 
  

- De Serviceorganisatie voegt toe aan eis 15 op bijlage 6: Programma van 
Eisen: 1B: Jeugd GGZ ambulant generalistische (Basis GGZ):  

Volgens Eis 1 in bijlage 6 zijn de meest recente Beleidsregels basis GGZ van 
toepassing. De Opdrachtgever verduidelijkt dat een aanbieder (al dan niet met 
onderaannemers) of een combinatie van aanbieders meerdere producten kan 
aanbieden binnen een zorgprofiel, maar dat het niet mogelijk is twee van 
dezelfde producten BGGZ met dezelfde diagnose (gesteld door verwijzer) aan te 
bieden. Uitgangspunt is dat op basis van een verwijzing via een medisch 
verwijzer, bepaling of beschikking via het Jeugdteam, per jeugdige voor een 
bepaalde diagnose één prestatie per 365 dagen kan worden 
gedeclareerd.  Hierop zijn 3 uitzonderingen:   

 Wanneer een jeugdige de GB GGZ prestatie ‘Chronisch’ toegewezen heeft 
gekregen is het mogelijk om aanvullend hierop een GB GGZ prestatie GB 
GGZ Kort, GB GGZ Midden of GB BGGZ Intensief op te starten indien 
hieraan een verwijzing ten grondslag ligt.  

 Het is mogelijk om meerdere GB GGZ prestaties gelijktijdig naast elkaar 
te laten lopen mits de onderliggende diagnosen verschillen van elkaar.  
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Voorwaarde is wel dat voor iedere GB GGZ prestatie een aparte 
verwijzing in het dossier van de cliënt aanwezig is.  

 Als een jeugdige ondanks de opgegeven afsluitreden, onverhoopt 
opnieuw in zorg komt binnen 365 dagen op basis van dezelfde diagnose 
en hiervoor een behandeling nodig heeft, kan na een eerste traject een 
nieuwe prestatie worden gedeclareerd. Daarbij is het nodig dat er een 
nieuwe verwijzing is van een daartoe gerechtigde  verwijzer.  

 
Twee trajecten BGGZ naast elkaar, buiten de hierboven genoemde 
uitzonderingsituaties, kunnen dus niet worden ingezet binnen een 
zorgprofiel. Een traject BGGZ en bijv. begeleiding kunnen wel naast 
elkaar ingezet worden binnen een zorgprofiel.   

Opdrachtgever verduidelijkt dat het aanbieden van enkel diagnostiek/ onderzoek 
gedurende het hele traject BGGZ niet is toegestaan. De Opdrachtgever verwijst 
naar het document van bureau HHM 'Generalistische Basis GGZ Verwijsmodel en 
Productomschrijvingen' d.d. 30 januari 2013 voor een indicatie van het aantal 
minuten directe en indirecte patiënt gebonden tijd die nodig is om de zorg te 
leveren en een onderverdeling van de tijdsinvestering tussen de verschillende 
trajectonderdelen. .  Daarin wordt afhankelijk van de intensiteit van het traject, 
maximaal 1/3 van de tijd geïnvesteerd in diagnostiek.  Als er bij aanvang van het 
traject door de zorgaanbieder wordt getwijfeld aan of een beperkte diagnostiek 
volstaat, dient de casus direct worden teruggelegd bij de verwijzer.  

 In bovengenoemd verwijsmodel staat een tijdsindicatie genoemd per 
traject. Wanneer u als zorgverlener meer tijd kwijt bent dan verwacht, 
is dat geen reden om een nieuwe prestatie te openen. Dit is dan ook 
niet toegestaan. Opdrachtgever kent geen aanvullende vergoeding 
voor het maken van een extra tijdsinvestering binnen het basis ggz-
traject. De Serviceorganisatie voegt aan eis 15 op bijlage 6: 
Programma van Eisen de dienst 3. Forensische zorg toe. Een 
beschrijving van deze dienst is  toegevoegd als bijlage bij deze notitie. 

 

- De Serviceorganisatie voegt aan bijlage 7 Zorgprofielen toe:  

 
Voor de producten die geleverd worden, voert u uw dienstverlening uit 
conform geldende wet- en regelgeving en conform de meest recente 
richtlijnen en protocollen, waaronder de meest recente beleidsregels BGGZ 
en SGGZ. Uit de beleidsregel Generalistische Basis GGZ blijkt bijvoorbeeld 
dat twee trajecten Basis GGZ naast elkaar, buiten de uitzonderingssituaties 
genoemd in eis 15 onderdeel 1B Jeugd GGZ ambulant generalistisch (Basis 
GGZ) van bijlage 6, niet kunnen worden ingezet binnen een zorgprofiel. Een 
traject BGGZ en bijv. begeleiding kunnen wel naast elkaar ingezet worden 
binnen een zorgprofiel.   
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5 EED 

 
Geen wijzigingen. 

 

 

6 GI 
 

Aanmeldingsdocument: 
 

- De Serviceorganisatie wijzigt de zin over het Tarief LET onder de 

tarieventabel als volgt: Als sprake is van inzet van het Landelijk 

Expertiseteam (LET) dan is het tarief x factor 2.7. De tarieven worden 

hierop aangepast: 
 
 

Voorzieningsgroep Productnaam Tarief 2018 

39 Jeugdbescherming LET-Voogdij € 40,01 

39 Jeugdbescherming LET OTS > 1 jaar (maandelijks) € 57,19 

39 Jeugdbescherming LET OTS < 1 jaar (maandelijks) € 67,85 

 

 

7 Pleegzorg 
 

Aanmeldingsdocument: 
 

- De Serviceorganisatie voegt een eis toe aan Bijlage 6: Programma van 

Eisen: 
 

 

Eis: Recht op pleegzorg 

U gaat ermee akkoord dat jeugdigen die pleegzorg ontvangen, daar recht op 

hebben tot de leeftijd van 21 jaar. 
 
 
 

 


