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Uitkomsten Marktconsultatie 
Inzake voorgenomen kwaliteitseisen 

 
Bijgevoegd treft u een overzicht aan van de voorgestelde kwaliteitseisen en de daarop gekomen reacties van 
de aanbieders. We hebben aangegeven in onderstaande overzicht of de reacties via Negometrix of tijdens de 
inloopbijeenkomst op 5 en 6 april zijn binnengekomen. De reacties hebben geleidt tot aanscherpingen, 
aanpassingen en het vervallen van kwaliteitseisen. Wat ons betreft was het een zeer waardevolle 
marktconsultatie.  

 

Hoe nu verder?  

 

De kwaliteitseisen krijgen een plek in de raamovereenkomst en de algemene voorwaarden die de regio zal 
gaan stellen aan de aanbieders. De ingebrachte input wordt verwerkt en zal leiden tot een concept 
raamovereenkomst en een concept Algemene Voorwaarden. Er volgt nog een consultatieronde waarin zowel 
de raamovereenkomst als de algemene voorwaarden besproken worden. Hieronder vindt u de inhoudsopgave 
aan van de marktconsultatie en de uitkomsten.  
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1 Basiseisen kwaliteit 
Vraag: Hoofdstuk basiseisen kwaliteit Reacties Voorstel incl. motivatie 

Wet en regelgeving 
Aanbieder garandeert te voldoen, en houdt zich gedurende 
de looptijd van de Raamovereenkomst, aan de 
verplichtingen voortvloeiende uit de voor hem/haar 
geldende en op het moment van toepassing zijnde wet en 
regelgeving, waaronder doch niet beperkt tot:  
•Algemene Verordening Gegegevensbescherming 
•Arbowet 
•Beroepscode van de verschillende beroepsgroepen 
(GGZ/zorg en welzijn) 
•Burgerlijk Wetboek Boek 2, titel 9 (jaarverantwoording) 
•Convenant landelijke toegankelijkheid 
•Handreiking Landelijke toegang in de maatschappelijke 
opvang 
•Kwaliteitskader gehandicaptenzorg 
•Landelijk gestelde huisvestingseisen zorgvoorzieningen 
•Lokale gemeentelijke ruimtelijke en veiligheidseisen 
•Milieuwetgeving 
•Norm medische en farmaceutische zorg mo/vo 
•Participatiewet 
•Tabakswet 
•Verordening maatschappelijke ondersteuning en 
jeugdzorg betreffende gemeente 
•Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van 
levensmiddelen 
•Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen 
•Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet 
BIG) 
•Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) 
•Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg 
•Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) 
•Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 
•Wet Meldcode 
•Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen in de 
publieke en semipublieke sectoren'(WNTi) 
•Wet Verbetering Poortwachter 

Negometrix 
4 stuks 
 
3x dat volstaan kan worden met 
‘vigerende wet- en regelgeving’ 
 
1x de vraag hoe er geconstateerd kan 
worden dat er voldaan wordt aan de 
genoemde wet- en regelgeving 
 
Marktconsultatie 5 en 6 
Meermalen benoemd dat er voldoende 
wet- en regelgeving is opgenomen en dat 
volstaan kan worden met een beperktere 
lijst (in feite dezelfde oproep als 
verkregen via Negometrix) 

Opdrachtnemer garandeert te voldoen, en houdt 
zich gedurende de looptijd van de 
raamovereenkomst, aan de verplichtingen 
voortvloeiende uit de voor hem/haar geldende en 
op het moment van toepassing zijnde vigerende 
wet en regelgeving, waaronder de Wet Kwaliteit, 
Klachten en Geschillen Zorg.  
 
Motivatie 
Voor zowel gemeenten als aanbieders is het 
evident welke wet- en regelgeving van toepassing 
is. Mochten er wetswijzigingen komen of nieuwe 
benamingen van wetten zou dit eventueel 
aanpassingen kunnen vergen, terwijl met van 
toepassing zijnde vigerende wet- en regelgeving 
dit feitelijk ondervangen is. Bovendien levert het 
minder tekst op, daarmee wordt de tekst  
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Aanbieder bezit uiterlijk 31-12-2018  een certificaat zoals 
HKZ, HKZ Light, PREZO keurmerk, Keurmerk 
Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen (Federatie Landbouw 
en Zorg), ISO 9001:2008 of gelijkwaardig. 

Negometrix 
Geen reacties 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
Als optie om de HKZ certificaateis te 
verlengen; bijvoorbeeld een X jaar na 
inschrijving behalen (zo de drempel 
verlagen).  
Ook kan er gekeken worden naar 
vereisten zoals het hebben van een 
professioneel statuut, je richtlijnen van de 
inspectie volg dan wel een 
klachtenprocedure hebt geformaliseerd  
 
Tevens wordt geopperd om 
klanttevredenheid mee te nemen omdat 
certificering niks zou zeggen over 
kwaliteit van zorg 

Opdrachtnemer beschikt over een gecertificeerd  
kwaliteitsborgingssysteem voor de dienstverlening 
waarop de raamovereenkomst ziet en kan hiertoe 
het certificaat overleggen. Geaccepteerde 
certificaten zijn: HKZ, HKZ Light, PREZO 
keurmerk, Keurmerk Kwaliteitswaarborg 
Zorgboerderijen (Federatie Landbouw en Zorg), 
ISO 9001:2008 
   
 
Motivering 
Momenteel is de certificering reeds een vereiste, 
bestaande aanbieders zullen dit op orde hebben. 
Voor nieuwe aanbieders geldt dat zij reeds in 
februari 2017 kennis hebben kunnen nemen van dit 
uitgangspunt en dus 22 maanden tijd hebben om 
dit te implementeren. Meer tijd willen we dan ook 
niet geven 

Aanbieder zet in zijn organisatie personeel in, welke 
klantcontact hebben,  contact met de opdrachtgever 
hebben of een door de opdrachtgever aangewezen derde, 
welke de Nederlandse taal machtig is (minimale niveau A2, 
conform de Wet Vereiste Taalniveau). 

Negometrix en marktconsultatie 5 en 6 
april  
Geen reacties 

Het personeel welke contacten onderhoudt met 
opdrachtgever, door opdrachtgever aangewezen 
derden, cliënten of vertegenwoordigers van 
cliënten zijn de Nederlandse taal machtig. Hierbij is 
het minimale vereiste niveau A2 van de Wet 
Vereiste Taalniveau. 
 
Motivering 
Betere zinsopbouw, inhoudelijke zelfde eis 

Aanbieder heeft geen corrigerende of bestuursrechtelijke 
maatregel opgelegd gekregen van de Inspectie van de 
Gezondheidszorg voor de locatie(s) waar zij cliënten uit de 
regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe in zorg heeft. 

Negometrix en marktconsultatie 5 en 6 
april  
Geen reacties 

Opdrachtnemer heeft geen corrigerende of 
bestuursrechtelijke maatregel(en) opgelegd 
gekregen van de Inspectie van de 
Gezondheidszorg voor de locatie(s) waar zij 
cliënten uit de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe in 
zorg heeft. 

Aanbieder heeft een financieel gezonde organisatie, op 
het moment van inschrijving is de solvabiliteit minimaal 
(verhouding eigen vermogen op het totale vermogen 
(eigen en vreemd vermogen) 20%.  
 
Aanbieder voegt een accountantsverklaring toe over het 
voorgaande boekjaar waarin dit inzichtelijk wordt gemaakt. 

Negometrix 
5 reacties 
 
Solvabiliteitseis is te hoog 
 
De concernverklaring als optioneel 
meenemen 

Opdrachtnemer verklaart over de laatste 3 jaren  
gemiddeld geen negatief bedrijfsresultaat te 
hebben gerealiseerd. Indien het bedrijf korter 
actief is, in de markt, verklaart opdrachtnemer dat 
het gemiddelde bedrijfsresultaat over de periode 
dat het bedrijf actief is in de markt niet negatief is. 
Indien het gemiddelde een negatief 
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Aanbieder levert een controleverklaring aan, opgesteld 
door een onafhankelijk externe accountant, aangaande de 
effectieve werking van relevante beheersmaatregelen 
bedoeld  ter waarborging van juiste, tijdige en volledige 
informatievoorziening aan het CAK (conform de CAK 
gestelde termijnen) of een andere externe instantie. 
 
 
Aanbieder heeft een continuïteitsparagraaf in zijn 
jaarrekening over het voorgaande boekjaar (voor 
inschrijving) staan. 
 
 
Aanbieder verklaart over de laatste 3 jaren (2014, 2015 en 
2016) gemiddeld geen negatief bedrijfsresultaat te hebben 
gerealiseerd. Indien het bedrijf korter actief is, in de markt, 
verklaart aanbieder dat het gemiddelde bedrijfsresultaat 
over de periode dat het bedrijf actief is in de markt niet 
negatief is. Indien het gemiddelde een negatief 
bedrijfsresultaat geeft dan dient een verklaring te worden 
bijgevoegd waarin wordt weergegeven hoe dat kan, 
waarom dat is gebeurd en wat men doet/heeft gedaan om 
dit voor volgende jaren te voorkomen. 
 
 
Indien aanbieder onderdeel uitmaakt van een holding, staat 
de holding/moedermaatschappij garant voor de uitvoering 
van de opdracht. Aanbieder levert hiervoor ondertekent de 
bijgevoegde concernverklaring in. 
 
 
Aanbieder verklaart afdoende verzekerd te zijn inzake 
aansprakelijkheid door middel van een 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering 
dient minimaal € 500.000,- per gebeurtenis te dekken 
alsmede minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per 
jaar. 

 
Indien er niet voldaan wordt aan de 
vereisten moet er de mogelijkheid zijn 
om dit toe te lichten 
 
Oproep voor aansluiten bij landelijk 
controleprotocol, geen aanvullende 
vereisten 
 
Een jaarverslag is niet altijd verplicht, 
nemen wij dit toch op? 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
Accountantsverklaringen bij 
inschrijvingen kosten extra geld 
 
De financiële vereisten zetten kleine 
aanbieders buiten spel 
 
Maak gradaties in aanbieders en de 
financiële eisen 
 
Harde solvabiliteitseis maakt het lastig 
voor startende organisaties 
 
Solvabiliteitseis koppelen aan omzet 
aanbieder 
 
Naast eis bij inschrijving, ook eisen 
gedurende overeenkomst? Hoe wordt er 
gemonitord? 
 
Hou rekening met eenmalige 
afschrijvingen in relatie tot de 
solvabiliteit 
 
Is het hebben van een 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
niet afdoende? Moet afhankelijk zijn van 
omvang organisatie 

bedrijfsresultaat geeft dan dient een 
accountantsverklaring te worden bijgevoegd 
waarin wordt weergegeven hoe dat kan, waarom 
dat is gebeurd en wat men doet/heeft gedaan om 
dit voor volgende jaren te voorkomen. 
 
Indien opdrachtnemer gehouden is om een 
jaarverslag te maken, conform de vereisten van 
www.jaarverantwoordingzorg.nl, bevat deze een 
continuïteitsparagraaf in de jaarrekening over het 
voorgaande boekjaar. 
 
Voor startende ondernemers geldt dat er een 
accountantsverklaring moet worden bijgevoegd 
waaruit blijkt dat het ondernemingsplan en de 
benodigde financiële middelen – al dan niet 
middels leningen van bevoegde instellingen 
conform de Wft 
 
Indien opdrachtnemer onderdeel uitmaakt van 
een holding, staat de 
holding/moedermaatschappij garant voor de 
uitvoering van de opdracht.  
 
De hoogte van de schadevergoeding is beperkt 
tot de minimaal verzekerde som van €500.000,- 
voor opdrachtnemers zonder 
rechtspersoonlijkheid en €2.500.000,- voor 
opdrachtnemers met een rechtspersoonlijkheid, 
indien er geen sprake is van grove nalatigheid of 
opzettelijk handelen aan de zijde van 
opdrachtnemer. 
 
Motivering 
Uit de uitkomsten van de marktconsultatie is 
gekomen dat de transitie flink heeft bijgedragen 
aan een daling van eigen vermogen. De 
bedrijfsvoering is representatiever indien 
meerdere jaren worden meegenomen. Ook is de 
duiding van rechtspersoonlijkheden opgenomen 
om de verzekeringen scherper te formuleren. Ook 
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is er een clausule opgenomen voor startende 
ondernemers om zo ruimte te bieden voor nieuwe 
partijen.  
De concern verklaring komt in een andere vorm 
terug in de Algemene Voorwaarden.  
 
TEVENS 
Wordt er meegenomen in de inkoopvoorwaarden 
dat de kwaliteitseisen gelden zowel bij inschrijving 
als gedurende de overeenkomst.  

De locatie(s) van de aanbieder is (zijn) veilig en - indien van 
toepassing - kindvriendelijk. 

Negometrix 
1 reactie 
in hoeverre liggen er onderliggende eisen 
onder deze vrij summiere zin 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
Geen reacties 

De locatie(s) van de opdrachtnemer is (zijn) veilig 
en - indien van toepassing - kindvriendelijk. 
 
Motivering 
Dit uitgangspunt is reeds opgenomen in de VNG 
vereisten voor MO/BW. Deze vereisten zijn door de 
colleges bestendigd.  

In het geval van een cliëntenraad, betrekt aanbieder 
cliënten bij en geeft invloed op organisatievraagstukken, 
waaronder beleid, kwaliteit en veiligheid. 
 
 
Aanbieder houdt aantoonbaar tenminste eenmaal per 2 
kalenderjaren een cliënttevredenheidsmeting. 

Negometrix 
2 reactie 
suggestie om de clienttevredenheid 
continu te meten door bij ieder afgesloten 
traject de tevredenheid te meten middels 
bijvoorbeeld een enquête of 
vragenformulier 
 
1x per 3 jaar is de afspraak binnen de 
WLZ, extra last indien gemeenten vragen 
om 1x per 2 jaar 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
8 reacties, waarbij vooral wordt ingegaan 
op het feit dat cliënttevredenheid een 
belangrijke indicator is voor de kwaliteit 
van de geleverde zorg.  

In het geval van een cliëntenraad, betrekt 

opdrachtnemer cliënten bij en geeft invloed op 

organisatievraagstukken, waaronder beleid, 

kwaliteit en veiligheid.  

Opdrachtnemer houdt ten minste eenmaal per 3 

kalenderjaren een cliënttevredenheidsmeting door 

een onafhankelijk bureau.  

 
Na afloop van de toegewezen dienstverlening, 
meet  de opdrachtnemer de cliënttevredenheid 
over de geleverde dienstverlening. 
 
Motivering 
Cliënttevredenheid vinden aanbieders en 
gemeenten wezenlijk. Daarom moet elk traject 
gemeten worden door een aanbieder. Door aan te 
sluiten bij landelijke normen voor 
cliënttevredenheidsmeting worden aanbieders niet 
op aanvullende kosten gejaagd en kan de 
gemeente toch voorzien worden in de behoefte van 
informatie. 
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Aanbieder garandeert dat de elektronische 
gegevensverwerking en uitwisseling voldoen aan de 
vigerende wet- en regelgeving. Aanbieder is verplicht 
passende technische en organisatorische maatregelen te 
nemen om de zorgvuldige verwerking van de ontvangen 
persoonsgegevens te waarborgen. 
 
 
Aanbieder gebruikt een elektronisch cliëntendossier, 
welke ISO 27001 dan wel NEN 7510 gecertificeerd is of 
minimaal gelijkwaardig aan de hiervoor genoemde 
certificering. 

Negometrix  
1 reactie 
Vraag of dat aantoonbare certificering 
van ICT-leveranciers afdoende is 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
4 reacties 
Hoe moeten kleine aanbieders 
handelen? Concrete richtlijnen 
Privacy ‘dropbox’ om gegevens uit te 
wisselen 
Een ECD ook nodig bij HH? 
Gemeenten dienen ook voorbereid te zijn 

Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de 
informatiebeveiliging en gegevensverwerking 
voldoen aan de algemeen aanvaarde normen voor 
de eigen branche – NEN 7510 - en tenminste aan 
NEN-ISO-IEC 27001 en NEN-ISO-IEC 27002. 
Indien blijkt dat opdrachtnemer onvoldoende heeft 
beveiligd, of niet voldoet aan de eisen die vanuit de 
wet aan de verwerking van persoonsgegevens 
kunnen worden gesteld, kan het contract 
ontbonden worden 
 
Motivering 
Vanuit i-Sociaal domein is de bovenstaande 
omschrijving voorgesteld om te hanteren. 
Vanwege het draagvlak en de positie van i-sociaal 
domein wordt deze aanpak overgenomen.  
De opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat het 
systeem wat zij gebruiken de juiste certificering 
heeft of de software leverancier of de 
opdrachtnemer het certificaat in bezit heeft is niet 
relevant.  
 
TEVENS 
Uitwerken voor opdrachtnemers hoe wij willen dat 
men omgaat met privacygevoelige informatie 

Aanbieder kan aantoonbaar facturen zowel maandelijks 
als per 28 kalenderdagen indienen. 
 
 
Aanbieder voert een deugdelijke administratie en goede 
registratie, waarbij in ieder geval inkomsten, uitgaven, 
verplichtingen, cliëntdossiers en verantwoording te 
herleiden zijn naar bron en bestemming. 

Negometrix 
Geen reactie 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
2 reacties 
Focus op gebruik landelijke afspraken 
Goede ervaring met berichtenverkeer 

Opdrachtnemer stuurt opdrachtgever één maal per 

maand voor jeugdhulp, op basis van de daadwerkelijk 

aantoonbaar geleverde prestaties aan opdrachtgever 

welke de toewijzing verstuurd heeft, de geleverde 

prestaties of afgeronde (deel-)trajecten doormiddel van 

het bericht ‘Facturatie’. Dit bericht is de enige factuur die 

opdrachtnemer aan opdrachtgever stuurt voor geleverde 

dienstverlening. 

Opdrachtnemer stuurt opdrachtgever één maal per 28 
dagen voor Wmo, op basis van de daadwerkelijk 
aantoonbaar geleverde prestaties aan opdrachtgever 
welke de toewijzing verstuurd heeft, de geleverde 
prestaties of afgeronde (deel-)trajecten doormiddel van 
het bericht ‘Facturatie’. Dit bericht is de enige factuur die 
opdrachtnemer aan opdrachtgever stuurt voor geleverde 

dienstverlening.. 
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Opdrachtnemer voert een deugdelijke 
administratie en goede registratie, waarbij in ieder 
geval inkomsten, uitgaven, verplichtingen, 
cliëntdossiers en verantwoording te herleiden zijn 
naar bron en bestemming. 
 
Motivering 
Vanwege de aard van de reacties is ervoor 
gekozen de aard van de definitie ongewijzigd over 
te nemen. De i-sociaal domein bepaling is 
verbijzonderd naar Wmo (28 dagen) en naar jeugd 
(per maand).  

Aanbieder verklaart minimaal de relevante en laatst door 
Actiz ondertekende cao na te leven en actief toe te passen, 
waaronder, doch niet gelimiteerd tot:  
• cao GGZ 
• cao VVT  
• cao Gehandicaptenzorg. 

Negometrix 
1 reactie 
cao Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening en de cao Jeugdzorg 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
2 reacties 
Suggestie om de personeelsparagraaf uit 
het jaarverslag als ijkpunt te nemen.  
Een corporatie met zelfstandigen, voert 
geen personeelsbeleid. Daar wordt in de 
contractering nu geen rekening mee 
gehouden, hoe is dat bij de aanbesteding 
straks? 

Opdrachtnemer verklaart minimaal de relevante en 
laatst door Actiz ondertekende cao na te leven en 
actief toe te passen, waaronder, doch niet 
gelimiteerd tot:  
• cao GGZ 
• cao VVT  
• cao Gehandicaptenzorg 
• cao Jeugdzorg 
• cao Welzijn en Maatschappelijke 
dienstverlening 
 
Motivering 
De input zoals binnengekomen is een waardevolle 
aanvulling op de reeds geldende limitatieve lijst. 
Personeelsbeleid is ten dele geborgd via het 
hanteren van een cao.  

Aanbieder garandeert dat de hoofdbehandelaren een 
geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben 
(maximaal 6 maanden oud ten tijde van de inschrijving). 
Indien er geen sprake is van een hoofdbehandelaar 
garandeert aanbieder dat alle medewerkers en 
vrijwilligers, die in hun werkzaamheden in contact 
(kunnen) komen met jeugdigen, cliënten of betrokkenen, 
in het bezit zijn van een geldige VOG dan wel in 
aanmerking zou kunnen komen voor een VOG. 
Uitzondering op de VOG vereiste geldt voor 
ervaringsdeskundigen. 

Negometrix 
1 reactie 
Onze suggestie zou zijn om de tekst aan 
te passen en te spreken over 
medewerkers en vrijwilligers die direct 
zorg verlenen aan jeugdigen, cliënten of 
direct betrokkenen. 
  
Het in aanmerking kunnen komen voor 
een VOG is een onhoudbaar criterium 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 

Opdrachtnemer garandeert dat de 
regiebehandelaren een geldige Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) hebben (maximaal 6 maanden oud 
ten tijde van de inschrijving). Indien er geen sprake 
is van een regiebehandelaar garandeert 
opdrachtnemer dat alle medewerkers en 
vrijwilligers, die in hun werkzaamheden direct in 
contact komen met jeugdigen, cliënten of 
betrokkenen, in het bezit zijn van een geldige VOG. 
 
Uitzondering op de VOG vereiste geldt voor 
ervaringsdeskundigen. 
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1 reactie 
Belang om te kijken naar bijvoorbeeld 
een VOG omdat er voor Wmo geen 
specifieke opleidingsvereisten zijn.  

 
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om bij 
opdrachtnemer een verklaring omtrent gedrag op 
te vragen van individuele medewerkers van 
opdrachtnemer. 
 
Motivering 
Regiebehandelaar is als vervangend begrip 
gekomen in de GGZ. Het instaan voor 
toetsbaarheid voor een VOG is voor aanbieders 
niet mogelijk.  
Het begrip ervaringsdeskundige staat inschreven 
in de Algemene Voorwaarden. 
Ook is de mogelijkheid opgenomen voor 
gemeenten om een VOG op te vragen bij een 
opdrachtnemer. Indien er aanleiding is om een 
VOG op te vragen van een specifieke medewerker 
zal de opdrachtnemer dit overleggen.   
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2 Uitvoeringsvereisten 
Vraag: Hoofdstuk uitvoeringsvereisten Reacties Voorstel 

Op het eerste verzoek voor onderbouwing van de 
gedane toezeggingen (over deze eisen) levert aanbieder 
binnen 5 werkdagen deze aan bij de opdrachtgever. 
 
 
Aanbieder zorgt er voor dat medewerkers, in aanraking 
komend met medewerkers van de gemeenten uit de 
regio Midden-IJssel/oost-Veluwe, handelen conform de 
bepalingen uit de raamovereenkomst. 
 
 
Opdrachtgever en aanbieder werken conform het 
principe van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. 
 
 
Aanbieder voert zijn werkzaamheden uit op basis van de 
verwijzing of het geldige indicatiebesluit/beschikking of 
DienstVerleningsOpdracht c.q. de toewijzing van de 
Gemeentelijke toegangsverlener en de daarin 
vastgelegde aard en omvang van de 
begeleiding/dienstverlening en houdt zich hier aan. 

Negometrix 
3 reacties 
1 verwijzing naar de inkoopnota 
1 gezin, 1 plan en 1 
regisseur betekent dat een aanbieder 
zowel met de WMO als de Jeugdwet 
in aanraking kan komt. Gelden vanaf 
2019 dezelfde eisen? 
De termijn van 5 werkdagen is te 
krap, dit kan problemen voor ons 
veroorzaken bij onvoorziene 
omstandigheden. Onze suggestie 
zou zijn om hier 8-10 werkdagen van 
te maken. 
In de laatste eis bij deze vraag, 
missen wij de wettelijke verwijzers 
vanuit de Jeugdwet. 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
4 reacties 
Meer eenvoud in administratie 
VNG format voor rapportages 
Denk aan de kaders op gebied van 
privacy 
Vraag op macroniveau rapportages 
 

Op het eerste verzoek voor onderbouwing van de 
kwaliteitseisen levert opdrachtnemer binnen 10 
werkdagen deze aan bij de opdrachtgevers. 
 
Opdrachtnemer zorgt er voor dat medewerkers, in 
aanraking komend met medewerkers van de 
gemeenten uit de regio Midden-IJssel/oost-
Veluwe, handelen conform de bepalingen uit de 
raamovereenkomst. 
 
Opdrachtgever en opdrachtnemer werken 
conform het principe van 1 gezin, 1 plan, 1 
regisseur. 
 
Opdrachtnemer voert zijn werkzaamheden uit op 
basis van de verwijzing of het geldige 
indicatiebesluit/beschikking of 
DienstVerleningsOpdracht c.q. de toewijzing van 
de Gemeentelijke toegangsverlener dan wel 
rechtsgeldige verwijzer op grond van de jeugdwet. 
Opdrachtnemer houdt zich aan de 
dienstverleningsopdracht met daarin vastgelegde 
aard en omvang van de 
begeleiding/dienstverlening. 
 
Motivering 
Vanuit de jeugdwet is de mogelijkheid om ook 
buiten de gemeentelijke toegangsverlener 
toegang tot jeugdhulp te krijgen.  
De haalbaarheid van de termijn van 5 werkdagen 
werd meermalen als onredelijk benoemd 

Aanbieder garandeert dat, indien het gebruikte 
familiegezinsplan daar om vraagt, de cliënt integrale 
ondersteuning ontvangt. Er is aandacht voor alle 
leefgebieden, waaronder: wonen, werk, dagbesteding, 
inkomen, sociale en maatschappelijke participatie, 
psychische en fysieke gezondheid, leefstijl, hobby's, 
vrije tijd, het sociale netwerk, veiligheid en justitie. Met 
de cliënt zijn op alle voor hem/haar relevante 

Negometrix 
2 reacties: 
Nadere duiding van verantwoorde 
risico’s 
Is de aanbieder vrij om een 
onderaannemer in te schakelen met 
de juiste expertise 
 

Opdrachtnemer garandeert dat, indien het 
gebruikte familiegezinsplan daar om vraagt, de 
cliënt integrale ondersteuning ontvangt. Er is 
aandacht voor alle leefgebieden, waaronder: 
wonen, werk, dagbesteding, inkomen, sociale en 
maatschappelijke participatie, psychische en 
fysieke gezondheid, leefstijl, hobby's, vrije tijd, het 
sociale netwerk, veiligheid en justitie. Met de 
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leefgebieden doelen bepaald en afspraken gemaakt. De 
doelen en afspraken zijn vastgelegd in het cliëntplan. 
 
 
Aanbieder zorgt er voor dat medewerkers, in aanraking 
komend met cliënten uit de regio Midden-IJssel/oost-
Veluwe handelen conform de bepalingen uit de 
raamovereenkomst. 
 
 
Aanbieder werkt zoveel mogelijk met vaste 
contactpersonen voor de cliënt voor de duur van het 
traject (professioneel of ervaringsdeskundige). 
 
 
Aanbieder bejegend de cliënt correct en respectvol. 
Hierbij staat het bieden van veiligheid hoog in het 
vaandel, maar ook het nemen van verantwoorde risico's. 

Marktconsultatie 5 en 6 april 
10 reacties 
Geef zorgprofessionals de ruimte 
Samenwerking moet verplicht 
worden 
Werken met arrangementen om 
integraal te werken 
Onderaannemers maakt het minder 
inzichtelijk voor hoofdaannemers 
Duid de regierol en beleg 
verantwoordelijkheden 
Visie op behandeling dient 
aantoonbaar in de praktijk te worden 
gebracht 
Ook een vast contactpersoon bij 
gemeenten 
Betrek zowel cliënt, systeem als 
ouder 
Betrek het hele systeem erbij 
Eis een behandelplan, maar niet 
teveel bureaucratie 

cliënt zijn op alle voor hem/haar relevante 
leefgebieden doelen bepaald en afspraken 
gemaakt. De doelen en afspraken zijn SMART 
vastgelegd in het cliëntplan. 
 
Opdrachtnemer werkt zoveel mogelijk met vaste 
contactpersonen voor de cliënt voor de duur van 
het traject (professioneel of ervaringsdeskundige). 
 
Opdrachtnemer maakt zijn/haar visie op 
behandeling / begeleiding aantoonbaar in de 
praktijk.  
 
Opdrachtnemer bejegend de cliënt correct en 
respectvol. Hierbij staat het bieden van veiligheid 
hoog in het vaandel, maar ook het nemen van 
verantwoorde risico’s in het belang van de cliënt. 
 
Motivering 
De behoefte om de eigen visie op 
begeleiding/behandeling naar voren te laten 
komen was aanwezig. Dit kan dan ook gesteld 
worden als eis. Verder een verduidelijking van het 
SMART maken van afspraken.  
Door duidelijk de verantwoordelijkheid te 
beleggen inzake het hoofdaannemer – 
onderaannemerschap hopen we de 
hoofdaannemer meer sturing te geven.  

Voor crisisopvang geldt dat geen 'nee' kan worden 
verkocht aan een cliënt die zich meldt. Aanbieder draagt 
zorg voor een alternatieve plek indien er bij aanbieder 
zelf geen capaciteit beschikbaar is. 

Negometrix 
1 reactie 
Optie niet van toepassing mogelijk? 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
Geen reactie 

Voor crisisopvang geldt dat geen 'nee' kan 
worden verkocht aan een cliënt die zich meldt. 
Opdrachtnemer draagt zorg voor een alternatieve 
plek indien er bij opdrachtnemer zelf geen 
capaciteit beschikbaar is. 
 
Motivering 
Vanwege de aard van de reactie is ervoor 
gekozen de definitie ongewijzigd over te nemen. 
Ter verduidelijking, dit geldt enkel voor aanbieders 
die zich inschrijven voor het leveren van 
crisiszorg.  
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De aanbieder werkt aantoonbaar samen met andere 
(zorg)aanbieders - en betrokkenen bij cliëntsystemen 
- zodat er constant sprake is van kwaliteitsverbetering, 
transparantie, kennisontwikkeling en innovatie voor de 
jeugdhulp, Wmo en MO/BW. 

Negometrix 
Geen reactie 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
Samenwerking dient verplicht te 
worden 
Levert samenvoegen jeugd en wmo 
straks goede overgang 18-/18+ op? 
Kijk naar ontwikkelingen van de LOC 
Eisen voor samenwerking en 
ontschotting 
Te weinig doorstroom tussen 
domeinen 

De opdrachtnemer werkt aantoonbaar samen met 
andere (zorg)aanbieders - en betrokkenen bij 
cliëntsystemen - zodat er constant sprake is van 
kwaliteitsverbetering, transparantie, 
kennisontwikkeling en innovatie voor de 
jeugdhulp, Wmo en MO/BW. Indien blijkt dat 
aanbieder aantoonbaar onvoldoende uitvoering 
hieraan geeft, kan het contract ontbonden 
worden. 
Onder aantoonbaar onvoldoende wordt verstaan 
wanneer de opdrachtnemer 2 keer achter elkaar 
of binnen 1 jaar door opdrachtgever aan de hand 
van concrete voorbeelden is aangesproken op het 
gebrek aan samenwerking. 
 
Motivering 
Er is gevraagd om samenwerken te verplichten 
dan wel als onderscheidend vermogen voor een 
professioneel zorgaanbieder dit te benoemen. Het 
niet voldoen aan de samenwerkingsvereisten 
dient ontbinding tot gevolg te krijgen.  
Door integraal in te kopen is de overgang van 18-
/18+ een belangrijk schot om te verwijderen. Dit 
zal terugkomen in de integrale producten. 

Aanbieder signaleert en handelt bij (vermoedens van) 
kindermishandeling zoals op grond van de Wet 
meldcode. De aanbieder heeft kennis van en handelt 
conform de routekaart zoals die geldt voor de regio 
Midden-IJssel/Oost-Veluwe. 

Negometrix 
2 reacties 
Actualisatie van routekaart 
Onduidelijkheid van de routekaart 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
Zorg voor een sociale kaart 
Meerdere aangedragen systemen 
voor sociale kaart 
Voorbeeldsystemen; SAM-
Amsterdam, KJRA portal, Elkander 
 

Opdrachtnemer signaleert en handelt bij 
(vermoedens van) kindermishandeling zoals op 
grond van de Wet meldcode. De opdrachtnemer 
heeft kennis van en handelt conform de routekaart 
zoals die geldt voor de regio Midden-IJssel/Oost-
Veluwe. 
 
Motivering 
Vanwege de aard van de reacties is ervoor 
gekozen de definitie ongewijzigd over te nemen. 
 
TEVENS 
Opstart van contractbeheer/contractmanagement 
met voorstel voor scope om gecontracteerd 
aanbod ook digitaal inzichtelijk te maken. Hier 
worden overwegingen van SAM-Amsterdam, 
KJRA meegenomen 
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De aanbieder zorgt in afstemming met de Toegang voor 
overbruggingszorg indien gepaste zorg niet direct 
mogelijk is en dit nodig is vanuit het 
behandelperspectief. 

Negometrix 
2 reacties 

Wordt overbruggingszorg, na 

afstemming met de toegang 

gefinancierd? 
Missen wettelijke verwijzers die van 
toepassing kunnen zijn binnen de 
Jeugdhulp 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
Geen reacties 

Opdrachtnemer zorgt in afstemming met de 
Toegang, dan wel rechtsgeldig verwijzer, voor 
overbruggingszorg indien gepaste zorg niet direct 
mogelijk is en dit nodig is vanuit het 
behandelperspectief. 
 
Motivering 
Vanwege de aard van de reactie is ervoor 
gekozen de definitie ongewijzigd over te nemen. 
Overbruggingszorg is declarabel. 

De Aanbieder maakt jaarlijks inzichtelijk, mits hierover 
gevraagd door de Gemeenten, welke initiatieven 
aanbieder heeft gedaan om de eigen kracht van de 
cliënt te vergroten. Dit kan zowel op bedrijfsniveau als 
op cliëntniveau zijn. 

Negometrix 
1 reactie 
Het is echter onmogelijk om jaarlijks 
inzichtelijk te maken wat wij per 
individuele cliënt hiervoor hebben 
gedaan. 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
3 reacties 
Cliëntgegevens geen onderdeel van 
rapportages 
VNG format voor rapportages 
Focus op top 100 gezinnen ipv  
beleidsinformatie 

Opdrachtnemer maakt jaarlijks inzichtelijk, mits 
hierover gevraagd door opdrachtgever, welke 
initiatieven aanbieder heeft gedaan om de eigen 
kracht van de cliënt te vergroten.  
 
Motivering 
De daadwerkelijke vorm van uitvragen over de 
eigen kracht is nog niet uitgewerkt. Wel is 
aangegeven dat op organisatieniveau uitvragen 
niet mogelijk is. Daarnaast is de vraag in hoeverre 
een dergelijke uitvraag cliëntgegevens dient te 
bevatten.  

Aanbieder heeft een actieve meldingsplicht naar de 
opdrachtgever. Bij iedere calamiteit en ieder ernstig 
incident (met grote impact op de maatschappij, de cliënt 
zijn/haar omgeving en/of andere betrokkenen), 
aanvullend op de wettelijke meldingsplicht aan de met 
toezicht belaste ambtenaren en de betrokken inspecties, 
zal de aanbieder de opdrachtgever informeren. 
 
 
De aanbieder meldt bij de gemeente een lopend 
onderzoek door een gemeentebestuur, Justitie, de 
Inspectie van de Gezondheidszorg of de Inspectie SZW. 

Negometrix en marktconsultatie 5 
en 6 april 
Geen reacties 

Opdrachtnemer heeft een actieve meldingsplicht 
naar de opdrachtgever. Bij iedere calamiteit en 
ieder ernstig incident (met grote impact op de 
maatschappij, de cliënt zijn/haar omgeving en/of 
andere betrokkenen), aanvullend op de wettelijke 
meldingsplicht aan de met toezicht belaste 
ambtenaren en de betrokken inspecties, zal de 
aanbieder de opdrachtgever en dienst  
toezichthouder informeren. 
 
De opdrachtnemer meldt bij de opdrachtgever een 
lopend onderzoek door een ander 
gemeentebestuur, Justitie, de Inspectie van de 
Gezondheidszorg of de Inspectie SZW. 
 
Motivering 
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Verduidelijk v.w.b. de rol van toezichthouder.  

De aanwezige vertrouwenspersoon bij de aanbieder 
wordt in de gelegenheid gesteld zijn taak onafhankelijk 
uit te voeren. 

Negometrix 
Geen reacties 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
1 reactie 
Het hebben van een klachtenregeling 
is voorwaardelijk om jeugdhulp te 
kunnen bieden 

Opdrachtnemer maakt gebruik van een 
onafhankelijke klachtenfunctionaris, zowel voor de 
cliënten als de eigen medewerkers. 
 
Motivering 
Om tegemoet te komen aan de onafhankelijkheid 
van een klachtenregeling is dit verexpliciteert naar 
zowel medewerkers als cliënten. 

Bij de intake worden cliënten uit de regio Midden-
IJssel/Oost-Veluwe geïnformeerd over de 
klachtenregeling van de aanbieder en ontvangen een 
kopie hiervan op papier of digitaal.  

Negometrix 
1 reactie 
Cliënten vinden het vaak wenselijk 
om informatie over de 
klachtenregeling te krijgen die voor 
hen beter leesbaar en beter te 
begrijpen is dan de vaak formele taal 
in een klachtenregeling, bijvoorbeeld 
door een folder over de 
klachtenregeling te ontvangen in 
plaats van de klachtenregeling zelf. 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
2 reactie 
Het hebben van een klachtenregeling 
is voorwaardelijk om jeugdhulp te 
kunnen bieden 
Een intake is het eerste 
contactmoment 

Bij de intake (het eerste fysieke contactmoment) 
worden cliënten uit de regio Midden-IJssel/Oost-
Veluwe geïnformeerd over de klachtenregeling 
van de aanbieder en ontvangen een kopie, welke 
aansluit bij de belevingswereld van de cliënt, 
hiervan op papier of digitaal.  
 
Motivering 
Er is veelvuldig teruggegeven dat de 
communicatie aan dient te sluiten bij de 
belevingswereld van de cliënt. Derhalve de 
definitie zo ook aangevuld. 
Opdrachtgever vindt het wezenlijk dat er ruimte is 
voor de cliënten om aan te geven als ze iets 
positiefs ervaren, maar ook als er iets negatiefs 
gebeurt. De opdrachtnemer is ervoor 
verantwoordelijk om te borgen dat een cliënt goed 
op de hoogte is van de klachtenregeling zoals die 
geldt bij de opdrachtnemer.  

Aanbieder onderschrijft de Visie 3D kwaliteit en handelt 
hier naar. 

Negometrix 
3 reacties 
De administratieve gevolgen van 
integrale beschikkingen en 
financiering voor zowel aanbieder als 
gemeenten 
in dit visiestuk weinig aandacht voor 
opvoeden en thema's als 
draagkracht versus draaglast 
Het geven van opvoedondersteuning 
aan ouders / het gezin kan 
problemen bij kinderen voorkomen of 
verminderen. 

Opdrachtnemer onderschrijft de Visie 3D kwaliteit 
en handelt hier naar. 
 
Motivering 
Gezien de aard van de reacties is er geen 
aanleiding om de definitie te wijzigen. Wel dient er 
opvolging/nadere duiding te volgen. Het 
casusteam bestaat uit professionals welke om het 
cliëntsysteem staan.   
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Lezen wij het goed dat er een 
casusteam wordt gevormd buiten de 
burger / cliënt om? 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
1 reactie 
Zo mogelijk eenduidig met andere 
regio’s, kijk ook naar de VNG 

U bent aangesloten voor intervisie/doorontwikkeling bij 
een branchevereniging en/of beroepsvereniging. 

Negometrix  
1 reactie 
Onze medewerkers zijn lid van 
diverse beroepsgroepen en maken 
daar gebruik van professionele 
intervisie. Binnen onze organisatie 
zelf hebben we een uitgebreide 
bedrijfsopleiding met tientalen 
modules die alle medewerkers in de 
primaire zorg gevolgd hebben / 
moeten volgen.  
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
3 Reacties 
Laat het bij eisen van 
beroepsverenigingen 
Kijk ook naar NFG en praktima voor 
certificering en als beroepsvereniging 

Opdrachtnemer is aangesloten bij een 
branchevereniging en/of beroepsvereniging voor 
onder andere doorontwikkeling, borging van 
kwaliteit en intervisie. 
 
Motivering 
Vanuit de input van de marktconsultatie wordt de 
professionaliteit/kwaliteit ook meegenomen. 
Derhalve is de kwaliteit ook als vereiste 
meegenomen in de definitie 

Aanbieder garandeert dat haar (geregistreerde) 
medewerkers kunnen werken volgens hun professionele 
standaarden. Professionele standaarden zijn de normen 
die staan in onder andere de beroepscode, 
vakinhoudelijke richtlijnen en veldnormen. 
 
 
Het personeel dat begeleidt en/of behandeld en direct in 
aanraking komt met cliënten heeft een relevante 
scholing op het gebied van zorg dan wel welzijn. 
 
 
Aanbieder heeft beleid over de inzet van personeel 
(inclusief vrijwilligers). Indien aanbieder vrijwilligers inzet 
dient er vrijwilligersbeleid te zijn en een actieve 

Negometrix 
Geen reacties 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
20 Reacties 
Zorg voor SKJ geregistreerd 
personeel voor jeugdhulp 
Borg expertise en deskundigheid 
BIG geregistreerde behandelaren 
Speltherapeuten zijn ook 
behandelaren, doch niet medisch. 
Speltherapeuten zijn vooraangemeld 
bij SKJ 
Gebruik volwassen GGZ als kader 
voor jeugd GGZ 

Opdrachtnemer garandeert dat haar 
(geregistreerde) medewerkers kunnen werken 
volgens hun professionele standaarden. 
Professionele standaarden zijn de normen die 
staan in onder andere de beroepscode, 
vakinhoudelijke richtlijnen en veldnormen. 
 
Het personeel dat begeleidt en/of behandeld en 
direct in aanraking komt met cliënten heeft een 
relevante scholing op het gebied van zorg dan wel 
welzijn. 
Opdrachtnemer heeft beleid over de inzet van 
personeel en vrijwilligers. Indien opdrachtnemer 
vrijwilligers inzet dient er vrijwilligersbeleid te zijn 
en een actieve begeleiding van de vrijwilligers. De 
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begeleiding van de vrijwilligers door aanbieder. Het 
effect van de vrijwilliger op het zorg-
/ondersteuningsproces van de cliënt uit de regio 
Midden-IJssel/Oost-Veluwe wordt nauwlettend in de 
gaten gehouden. 
 
 
De ondersteuning wordt uitgevoerd door deskundige 
medewerkers (betaald en onbetaald). De benodigde 
deskundigheid is vastgesteld per soort dienstverlening 
en/of ondersteuningsvorm. De organisatie zoekt daarbij 
naar een optimale balans tussen de inzet van 
professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. 

Medische behandeling kan enkel 
onder toezicht van een 
hoofdbehandelaar 
Beroepscode/beroepsvereniging stelt 
voldoende eisen 
BIG zit op slot, geen nieuwe 
specialismen mogelijk 
Voor kindercoaching is een HBO 
opleiding nodig 
Landelijke beroepsgroepen 
gedragsspecialisten (IBGS en IBIB) 
Neem ook ervaring mee 
Overdragen naar andere 
zorgaanbieders die beter kunnen 
behandelen dient verplicht te zijn 
De werkwijze van het personeel dient 
systematisch te zijn 
Evidence based methoden 
Beroep dient voor te komen op de 
CONO lijst 
Hulpverlening is altijd HBO (of hoger) 
niveau 
Hoge kwaliteitseisen op inhoud 
vragen veel van bedrijfsvoering 
Wordt er ook gekeken naar 
competentie profielen? NLP coaches 
zijn nu ook gezinscoaches 
Niet te zwart/wit geformuleerde 
eisen. Hier kunnen niet alle 
aanbieders aan voldoen 

toegevoegde waarde van de vrijwilliger op het 
zorg-/ondersteuningsproces van de cliënt uit de 
regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe wordt 
nauwlettend in de gaten gehouden. 
In het beleid over de vrijwilligers is er tenminste 
geregeld hoe opdrachtnemer het kennisniveau, 
begeleiding/ondersteuning en de veiligheid van 
vrijwilligers borgt. 
 
De ondersteuning wordt uitgevoerd door 
deskundige medewerkers dan wel vrijwilligers. De 
benodigde deskundigheid is vastgesteld per soort 
dienstverlening en/of ondersteuningsvorm. 
 
Definitie jeugdhulp 

• Jeugdhulp is gericht op ondersteuning, hulp 
en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij het 
verminderen, stabiliseren, behandelen en 
opheffen van of omgaan met de gevolgen 
van psychische problemen en stoornissen, 
psychosociale problemen, 
gedragsproblemen of een verstandelijke 
beperking van de jeugdige, 
opvoedingsproblemen van de ouders of 
adoptie gerelateerde problemen; 

• Het bevorderen van de deelname aan het 
maatschappelijk verkeer en van het 
zelfstandig functioneren van jeugdigen met 
een somatische, verstandelijke, lichamelijke 
of zintuiglijke beperking, een chronisch 
psychisch probleem of een psychosociaal 
probleem en die de leeftijd van achttien jaar 
nog niet hebben bereikt; 

• Het ondersteunen bij of het overnemen van 
activiteiten op het gebied van de 
persoonlijke verzorging gericht op het 
opheffen van een tekort aan 
zelfredzaamheid bij jeugdigen met een 
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke 
beperking of een somatische of 
psychiatrische aandoening of beperking, die 
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de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben 
bereikt. 

Als uitvoeringsvereiste voor jeugdhulp geldt dat er 
wordt gewerkt conform een gezinsplan dan wel 
familiegroepsplan. Te behalen doelen worden 
SMART vastgelegd te worden in het plan. Er wordt 
een meting gedaan voor de start van de 
behandeling en/of begeleiding en er wordt 
gedurende de dienstverlening gemeten of de 
beoogde doelen worden behaald. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van een aantoonbaar 
geaccepteerd meetinstrument.  
Er is een SKJ geregistreerde medewerker 
verbonden aan de te leveren dienstverlening zoals 
beschreven in het gezinsplan dan wel 
familiegroepsplan. 
Basis en specialistische GGZ behandeling kan 
plaatsvinden mits er een BIG-geregistreerde 
regiebehandelaar is verbonden aan de 
behandeling. 

Motivering 
De input van de marktconsultatie heeft geleid tot 
een nadere aanscherping van de definitie van 
jeugdhulp. Er is gekeken naar 
uitvoeringsvereisten, in lijn met de richtlijnen van 
de inspectie.  
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3 Registratie, monitoring en verantwoording 
Vraag: Hoofdstuk registratie, monitoring en 
verantwoording 

Reacties Voorstel 

Aanbieder levert de beleidsinformatie aan conform de 
wettelijke vereisten. Aanbieder levert de ontvangen 
Spiegelinformatie van het CBS binnen 4 weken aan bij de 
regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe via mail aan 
opdrachtgever.  Bij het 3x achtereenvolgend onvolledig of 
onjuist aanleveren van informatie aan het CBS kan het 
contract worden ontbonden. 

Negometrix 
3 reacties 
Uiteraard zetten wij ons in om altijd tijdig 
volledige en juist informatie aan te 
leveren bij het CBS. De genoemde 
maatregel vinden wij echter 
buitenproportioneel in verhouding tot de 
gestelde eis. 
Wij zijn niet bekend met de 
spiegelinformatie van het CBS en de 
aanleverplicht. Waar is hier meer 
informatie over te vinden? (WMO-
aanbieder) 
Wat houdt deze Spiegelinformatie in? 
Wat is de periodiciteit van aanlevering? 
En hoe worden de privacy-gegevens 
geborgd als informatie per e-mail 
verzonden wordt? Is het een idee om 
gebruik te maken van de iWMO? 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
Laat het CBS de spiegelinformatie delen 
met de gemeente 
Hoe verhoudt iJW data zich met CBS 
data? 
 

Opdrachtnemer levert de beleidsinformatie aan 
conform de wettelijke vereisten.  
 
Opdrachtnemer levert de beleidsinformatie aan 
conform de wettelijke vereisten. Bij het 3x 
achtereenvolgend onvolledig of onjuist aanleveren 
van informatie aan het CBS kan het contract worden 
ontbonden. 
 
Indien opdrachtnemer van het CBS 
spiegelinformatie ontvangt, levert opdrachtnemer 
deze binnen 4 weken aan bij de opdrachtgevers.  

 
Motivering 
Er is grond voor het aanhouden van de 
wettelijke bepalingen voor aanlevering 
beleidsinformatie. Het belang van de 
spiegelinformatie voor de gemeenten is niet 
weerlegd door aanbieders en derhalve is de 
definitie ongewijzigd 

Aanbieder hanteert de door de regio Midden-IJssel/Oost-
Veluwe opgestelde format - in overleg met aanbieder(s)- 
voor managementrapportages.  
 
 
De rapportages over de voortgang van de zorg en/of 
ondersteuning bevatten Specifieke, Meetbare, 
Acceptabele, Realistische en Tijdgebonden (SMART) 
doelstellingen waarop voortgang zichtbaar te toetsen is. 
 
 

Negometrix 
Geen reacties 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
4 reacties 
SMART is niet altijd mogelijk  
Kijk naar VNG formats 
Het verschil tussen grote en kleine 
ondernemers is groot, hou het qua 
verantwoording doeltreffend 
1 systeem per regio graag 

Opdrachtnemer hanteert de door de regio 
Midden-IJssel/Oost-Veluwe opgestelde format 
- in overleg met aanbieder(s)- voor 
managementrapportages.  
 
De rapportages over de voortgang van de zorg 
en/of ondersteuning bevatten Specifieke, 
Meetbare, Acceptabele, Realistische en 
Tijdgebonden (SMART) doelstellingen waarop 
voortgang zichtbaar te toetsen is. 
 
De aanlevering van gegevens bij het CAK, 
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De aanlevering van gegevens bij het CAK, indien vereist 
op wettelijke grond, wordt binnen 28 dagen gedaan. 

indien vereist op wettelijke grond, wordt binnen 
28 dagen gedaan. 
 
TEVENS 
Vanuit het regioteam wordt reeds een zo 
efficiënt mogelijke monitoringstool ontwikkeld 
 
Motivering 
Op grond van de binnengekomen reacties, is 
er geen aanleiding om de definities aan te 
passen.  

Controle op levering (van de Dienstverlening) bij de 
aanbieder, is onderdeel van de rechtmatigheidscontrole en 
fraudebestrijding van opdrachtgevers. Opdrachtgevers 
voeren dit uit onder de geldende wet- en regelgeving. 
Opdrachtgevers kunnen daartoe de volgende 
instrumenten inzetten:  
•Een statistische analyse van de aangeleverde gegevens 
door aanbieder, een AO/IC of bestuurdersverklaring of een 
verbandcontrole. 
•Detailcontrole met inzage in het behandeldossier van de 
jeugdige. Deze detailcontrole mag uitsluitend worden 
uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een ter zake 
bevoegd persoon met medisch beroepsgeheim in opdracht 
van de Gemeente. De Gemeente mag in elk geval niet 
meer gegevens (doen) verzamelen dan, gelet op het 
onderzoeksdoel en de omstandigheden van het geval, 
noodzakelijk is. 
•Aanbieder is gehouden medewerking te verlenen aan 
(materiele) controle. 
 
 
Aanbieder garandeert dat zorg welke bij de WLZ, 
Zorgverzekeringswet of een andere voorliggende 
wetgeving kan worden gedeclareerd dan wel is 
gedeclareerd, niet bij de gemeente zal worden 
gedeclareerd. 

Negometrix 
1 reactie 
In de Regeling Jeugdwet staat exact 
omschreven hoe en wanneer de 
gemeente een dergelijke controle mag 
doen. Zo mag pas worden overgegaan 
op een detailcontrole nadat aan enkele 
voorwaarden is voldaan. 
  
Uiteraard is het onze intentie om zorg 
niet elders te declareren, echter het is 
onmogelijk om te garanderen dat dit 
nooit kan gebeuren. 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
2 reacties  
Richt het accountantsprotocol anders in 
Oproep om als gemeente te lobbyen bij 
het Rijk om accountantsverklaring te 
laten vervallen 

Controle op levering (van de Dienstverlening) bij de 
opdrachtnemer, is onderdeel van de 
rechtmatigheidscontrole en fraudebestrijding van 
opdrachtgever. Opdrachtgever voert dit uit onder de 
geldende wet- en regelgeving. Opdrachtgever kan 
daartoe de volgende instrumenten inzetten:  
•Een statistische analyse van de aangeleverde 
gegevens door opdrachtnemer, een AO/IC of 
bestuurdersverklaring of een verbandcontrole. 
•Detailcontrole met inzage in het behandeldossier 
van de cliënt.  

Indien de WGBO van toepassing is, mag 
deze detailcontrole mag uitsluitend worden 
uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een 
ter zake bevoegd persoon met medisch 
beroepsgeheim in opdracht van de opdrachtgever. 
De opdrachtgever mag in elk geval niet meer 
gegevens (doen) verzamelen dan, gelet op het 
onderzoeksdoel en de omstandigheden van het 
geval, noodzakelijk is. 
•Opdrachtnemer is gehouden medewerking te 
verlenen aan (materiële) controle. 
Opdrachtnemer draagt zorg dat de 
dienstverlening, welke bij de WLZ, 
Zorgverzekeringswet of een andere 
voorliggende wetgeving kan worden 
gedeclareerd dan wel is gedeclareerd, niet bij 
de gemeente zal worden gedeclareerd. 
 
Motivering 
Aanbieders hebben aangegeven de implicaties 
van het juridische woord garanties niet waar te 
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kunnen maken. Ze zullen echter zorg dragen 
voor juiste declaraties 

U publiceert de wachtlijst, conform de regio Midden-
IJssel/Oost-Veluwe gehanteerde definitie, op het platform 
Negometrix. 

Negometrix 
4 reacties 
We pleiten wij voor 1 centrale wachtlijst 
welke gepubliceerd wordt op de site van 
de aanbieder 
Onze suggestie zou zijn om niet te 
werken met een format of lijst die moet 
worden ingevuld en bijgehouden 

Graag verwijzen wij naar de landelijk 

gevoerde definities (zorgkantoren). De 

achterliggende denkwijze functioneert al 

tientallen jaren naar tevredenheid. Laten 

we vooral geen nieuwe definities 

invoeren in één regio van Nederland, 

voor een deel van de zorgdoelgroepen. 

Wat is de periodiciteit van publicatie van 

de wachtlijst? 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
1 reactie 
Gemiddeld te grote wachtlijst bij dak en 
thuisloze jongeren 

U publiceert uw wachtlijst, conform de regio 
Midden-IJssel/Oost-Veluwe gehanteerde 
definitie, op uw website. 
 
Motivering 
De reacties laten naar voren dat dat het voor 
aanbieders onredelijk bezwarend is om de 
wachtlijst op meerdere plekken bij te houden.  

Aanbieder is aantoonbaar in staat om toewijzingen, of 
berichten die leiden tot een toewijzing, regieberichten als 
mede facturen digitaal te verwerken en 
opdrachtbevestigingen digitaal aan te leveren (iWMO en/of 
iJW berichtenverkeer) conform de meest actuele versies 
van de i-standaarden en de productcodelijsten zoals 
landelijk vastgesteld. De codes van deze berichten (en 
retourberichten)  alsook de berichtspecificaties, 
uitgangspunten, bedrijfsregels, operationele regels, 
technische regels, controleregels en -schema's, 
berichtschema's, codelijsten, standaardbeschrijvingen  en 
invulinstructies zijn te vinden op de websites 
van;www.istandaarden.nl van het Zorginstituut Nederland 
en http://ei.vektis.nl van Vektis. 
 
 

Negometrix 
Geen reacties 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
3 reacties 
Definitie intake = eerste contactmoment 
Sluit zoveel mogelijk aan bij de 
landelijke standaarden 
Termijn van het berichtenverkeer is erg 
kort 

Opdrachtnemer is in staat om toewijzingen, of 
berichten die leiden tot een toewijzing, 
regieberichten als mede facturen digitaal te 
verwerken en opdrachtbevestigingen digitaal 
aan te leveren (iWMO en/of iJW 
berichtenverkeer) conform de meest actuele 
versies van de i-standaarden en de 
productcodelijsten zoals landelijk vastgesteld. 
De codes van deze berichten (en 
retourberichten)  alsook de 
berichtspecificaties, uitgangspunten, 
bedrijfsregels, operationele regels, technische 
regels, controleregels en -schema's, 
berichtschema's, codelijsten, 
standaardbeschrijvingen  en invulinstructies 
zijn te vinden op de websites 
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U zult, behoudens expliciete opdracht van de gemeenten, 
alleen gebruik maken van het landelijk berichtenverkeer 
voor:  
•Verzoek om Toewijzing zorg 
•Wijzigingen in trajecten 
•Melding start zorg 
•Melding einde zorg 
•Declaratie/facturatie 
 
 
In aanvulling op de landelijke richtlijnen voor het 
berichtenverkeer is het gebruik van de melding start zorg 
en einde zorg verplicht in de regio Midden-IJssel/Oost-
Veluwe. 
 
Gemeente    Aanbieder   Servicelevel 
                      iJW315       <5 werkdagen na intake van de 
cliënt 
iJW316                             < 3 werkdagen na iJW315 
iJW301                             < 5 werkdagen na iJW315 
                      iJW302       < 3 werkdagen na iJW301 
                      iJW305       < 5 werkdagen na start zorg 
iJW306                             < 3 werkdagen na iJW305 
                      iJW303       < 20 werkdagen na verstrijken 
factuurperiode 
iJW304                             < 3 werkdagen na iJW303 
                      iJW307       < 5 werkdagen na stop zorg 
iJW308                             < 3 werkdagen na iJW307 

van;www.istandaarden.nl van het Zorginstituut 
Nederland en http://ei.vektis.nl van Vektis. 
 
Aanbieder zal, behoudens expliciete opdracht 
van de opdrachtgevers, alleen gebruik maken 
van het landelijk berichtenverkeer voor:  
•Verzoek om Toewijzing zorg 
•Wijzigingen in trajecten 
•Melding start zorg 
•Melding einde zorg 
•Declaratie/facturatie 
 
In aanvulling op de landelijke richtlijnen voor 
het berichtenverkeer is het gebruik van de 
melding start zorg en einde zorg verplicht in de 
regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. 
 
Opdrachtnemer gebruik van de volgende 
termijnen voor afhandeling binnen het 
berichtenverkeer iJW. De genoemde termijnen in 
deze voorwaarden zijn fatale termijnen. Bij het 
overschrijden van de genoemde termijn is de partij 
van rechtswege in gebreke jegens de wederpartij. 

Gemeente    Opdrachtnemer   Servicelevel 
                      iJW315       <5 werkdagen na 
intake van cliënt 
iJW316                             < 3 werkdagen na 
iJW315 
iJW301                             < 5 werkdagen na 
iJW315 
                      iJW302       < 3 werkdagen na 
iJW301 
                      iJW305       < 5 werkdagen na 
start zorg 
iJW306                             < 3 werkdagen na 
iJW305 
                      iJW303       < 20 werkdagen na 
factuurdatum 
iJW304                             < 3 werkdagen na 
iJW303 
                      iJW307       < 5 werkdagen na 
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stop zorg 
iJW308                             < 3 werkdagen na 
iJW307 

Opdrachtnemer maakt gebruik van de 
volgende termijnen voor afhandeling binnen 
het berichtenverkeer iWMO. De genoemde 
termijnen in deze voorwaarden zijn fatale termijnen. 
Bij het overschrijden van de genoemde termijn is de 
partij van rechtswege in gebreke jegens de 
wederpartij 

 
Gemeente    Opdrachtnemer   Servicelevel 
                      iWMO315       <5 werkdagen na 
intake van cliënt 
iWMO316                             < 3 werkdagen na 
iWMO315 
iWMO301                             < 5 werkdagen na 
iWMO315 
                      iWMO302       < 3 werkdagen na 
iWMO301 
                      iWMO305       < 5 werkdagen na 
start zorg 
iWMO306                             < 3 werkdagen na 
iWMO305 
                      iWMO303       < 20 werkdagen 
na factuurdatum 
iWMO304                             < 3 werkdagen na 
iWMO303 
                      iWMO307       < 5 werkdagen na 
stop zorg 
iWMO308                             < 3 werkdagen na 
iWMO307 

 

Motivering 

De oproep om te committeren aan de 
landelijke standaarden is gehonoreerd in de 
eerste opzet, nu bevestigd.  
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Aanbieder voorziet facturen van het 
DienstVerleningsOpdracht nummer. 
 
 
De facturatie is tijdig en juist 

Negometrix 
1 reactie 
wij nemen aan dat het versturen van 
facturen overbodig is wanneer 
gewerkt wordt met de iWMO? 
M.a.w. ; is deze bepaling overbodig? 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
3 reacties  
Wens om facturen op regelniveau te 
beoordelen en die te betalen 
Termijn van het berichtenverkeer is 
erg kort 
Vraag om een centraal punt voor 
declaratie/facturatie 

Opdrachtnemer voorziet het ‘Facturatie’ bericht te 
allen tijde van het DienstVerleningsOpdracht 
nummer, zoals afgegeven bij de ‘Toewijzing’. 
 
Motivering 
De handeling via het berichtenverkeer staat reeds 
beschreven (gebruik makend van i-sociaal domein 
bepalingen), facturatie is verder niet nodig te 
duiden, behoudens het expliciete gebruik van 
dienstverleningsopdracht nummers 

Aanbieder verklaart onderaannemers minimaal het reële 
minimumtarief te betalen zoals door het college voor de 
dienstverlening vastgesteld is. 

Negometrix 
3 reacties 
Het reëel kunnen bieden van een 
minimum tarief aan de 
onderaannemer is afhankelijk van 
het tarief dat de gemeente betaalt 
aan de hoofdaannemer. Immers de 
administratieve lasten van aanbieder 
dienen hierin ook bekostigd te 
kunnen worden. 
In de recente Amvb wordt 
vastgelegd dat een reëel 
minimumtarief gehanteerd moet 
worden, maar er staat niet hoeveel 
dit dan moet zijn. 
Hoe verhouden de tarieven die de 
gemeenten zullen stellen, zich tot de 
kosten die hoofdaannemers maken 
(zoals administratieve kosten)? 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
1 reactie 
Minder zicht voor hoofdaannemers 

Indien opdrachtnemer een onderaannemer inzet, 
ziet opdrachtnemer er op toe dat deze de 
onderaannemer een reëel tarief voor deze 
dienstverlening betaald. 
 
Motivering 
Aanbieders hebben de eerste formulering onredelijk 
geacht, vanwege het dan niet vergoeden van 
hoofdaannemer kosten. Daarom definitie 
aangepast 
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4 Domein specifieke bepalingen 
4.1 Domein Jeugd specifieke bepalingen 

 

Vraag: Hoofdstuk Domein Jeugd specifieke bepalingen Reacties Voorstel 

Aanbieder garandeert te voldoen, en houdt zich gedurende de 
looptijd van de Raamovereenkomst, aan de verplichtingen 
voortvloeiend uit de voor hem geldende en op het moment van 
toepassing zijnde wet en regelgeving:  
•Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 
•Jeugdwet 
•Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst 
•Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidzorg 

Negometrix 
Geen reacties 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
2 reactie 
Jeugdwet wordt per 01-01-2018 
verduidelijkt 
 

Opdrachtnemer garandeert te voldoen, en houdt zich 
gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst, aan de 
verplichtingen voortvloeiend uit de voor hem geldende en op 
het moment van toepassing zijnde wet en regelgeving:  
•Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 
•Jeugdwet 
•Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst 
•Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidzorg 
 
Motivering 
Op grond van de reacties, is er geen behoefte om de clausule 
aan te passen 

Voor Gezinshuizen geldt dat gezinshuisouders in dienst zijn van 
HKZ-gecertificeerde zorginstellingen en/of aangesloten te zijn bij 
Gezinshuis.com. 
 
 
Voor Gezinshuizen geldt dat deze zich conformeren aan de 
landelijk op te stellen Kwaliteitskader Gezinshuizen. 

Negometrix  
1 reactie 
De gezinshuizen die wij inzetten 
zijn niet aangesloten bij 
gezinshuis.com. Zij zijn 
aangesloten bij onze HKZ 
gecertificeerde organisatie 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
Geen reactie 

Voor Gezinshuizen geldt dat gezinshuisouders in dienst zijn 
van HKZ-gecertificeerde zorginstellingen en/of aangesloten te 
zijn bij Gezinshuis.com. 
 
Voor Gezinshuizen geldt dat deze zich conformeren aan de 
landelijk op te stellen Kwaliteitskader Gezinshuizen. 
 
Motivering 
Op grond van de reacties, is er geen behoefte om de clausule 
aan te passen 

Voor Specialistische- en Basis GGZ behandelaren heeft 
aanbieder een geldige BIG-registratie, welke vallen onder het 
hoofdbehandelaarschap. 
 
 
Voor bepaling van het hoofdbehandelaarschap GGZ wordt 
uitgegaan van de richtlijnen van het kwaliteitsstatuut GGZ. 

Negometrix 
1 reactie 
Indien niet van toepassing, dit aan 
kunnen geven? 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
1 reactie 
Zorg voor supervisie, verlengde 
arm 

Voor Specialistische- en Basis GGZ behandelaren heeft 
opdrachtnemer een geldige BIG-registratie, welke vallen onder 
het hoofd-/ regiebehandelaarschap. 
 
Voor bepaling van het hoofd-, regiebehandelaarschap GGZ 
wordt uitgegaan van de richtlijnen van het kwaliteitsstatuut 
GGZ. 
 
Motivering 
Nadere duiding van de regiebehandelaar, zoals van 
toepassing per 01-01-2017 
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Aanbieder garandeert de effectiviteit van de jeugdhulp (aanbod 
evidenced- of practiced based) zoals beschreven staat in de 
databank van het Nji. 

Negometrix 
Het feit dat gewerkt wordt vanuit 
evidence of practice based 
methodieken wil niet garanderen 
dat de geboden jeugdhulp altijd 
effectief is. Onze suggestie zou zijn 
om de tekst over te nemen zoals 
die geformuleerd is bij vraag 7.1.4. 
Wij stellen voor dat u de 
omschrijving ruimer maakt, zoals 
bv. "interventies zoals gebruikelijk 
in de afzonderlijke branches, 
rekening houdend met nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen " 
of iets van dien aard. 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
11 reacties 
Je kunt niet alles controleren, 
minder regels 
Vertrouwen is belangrijk 
Je moet verhalen willen vertellen 
Dicht het gat tussen algemene 
voorziening en tweede lijns 
hulpverlening; maatwerk 
Wat vinden ouders, wat heeft 
gewerkt? 
Keuzevrijheid is belangrijk, bij 
intake dient er ruimte te zijn voor de 
persoon en aanpak 
Jeugdhulp kijkt naar de 
onderliggende problemen.  
Nazorg dient geborgd te zijn 
Systematisch meten vooraf, 
tussentijds en achteraf (3x) 

Aanbieder garandeert de effectiviteit van de jeugdhulp (aanbod 
evidenced- of practiced based) zoals beschreven staat in de 
databank van het Nji. 
 
Alleen in overleg met de gemeentelijke toegang kan jeugdhulp 
(aanbod ‘in voorbereiding’ in de databank van het Nji) ook 
worden ingezet als jeugdhulp. 

Motivering 

De oproep voor het eventueel wijzigen naar een bredere 
omschrijving doet volgens beleid afbreuk aan 80-90% van de 
behandelingen. Voor eventuele nieuwe ontwikkelingen kunnen 
er apart pilot afspraken gemaakt worden. Door effectiviteit los te 
koppelen van een database als het NJI kan er ingeboet worden 
op te leveren kwaliteit van zorg. 

Tevens wens van toegang om meer ruimte te hebben, vanuit 
beleid gehonoreerd.  

 

Aanbieder maakt gebruik van de Verwijs Index Risicojongeren, 
zoals gebruikt binnen de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Dit zal 
uiterlijk 6 maanden, na aanvang van de  dienstverlening, in 
gebruik zijn genomen door de aanbieder. 

Negometrix 

1 reactie 

Wij maken u erop attent dat de 

werkwijze rond de verwijsindex 

voor jeugdhulpaanbieders vaak 

onduidelijk is. Dit speelt vooral in 

Opdrachtnemer maakt gebruik van de Verwijs Index 
Risicojongeren, zoals gebruikt binnen de regio Midden-
IJssel/Oost-Veluwe. Dit zal uiterlijk 6 maanden, na aanvang 
van de  dienstverlening, in gebruik zijn genomen door de 
opdrachtnemer. 
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situaties waar veel (tegelijk) aan de 

hand is en veel mensen bij 

betrokken zijn. Hier besteedt de 

verwijsindex (tot ons aller 

verbazing) geen aandacht aan. 

Elke organisatie is zoekende en 

daardoor is er geen eenduidigheid. 

Waar mogelijk maken wij gebruik 

van de verwijsindex. 

  
Marktconsultatie 5 en 6 april 
Geen reactie 

Motivering 
De aard van de reactie is voor ons aanleiding om hier mee aan 
de slag te gaan. Definitie blijft gehandhaafd tot nader orde. 
 
TEVENS 
Er is bij het beleidsoverleg gevraagd om hier een regionale 
opdracht voor op te halen. Indien gemeenten voor maart 2018 
(definitief maken raamovereenkomst) nog geen consensus 
hebben over uitvoering, is dit een onhoudbaar artikel met 
daarom de voorkeur om te schrappen.  

Aanbieder werkt conform de norm werktoedeling. Zoals ook 
beschreven staat op: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/..... 

Negometrix  

Geen reacties  
 

Marktconsultatie 5 en 6 april 

1 reactie 

Zorg voor supervisie, verlengde 

arm constructie. Denk aan 

beroepsverenigingen, zij borgen 

kwaliteitseisen.  

Opdrachtnemer werkt conform de norm werktoedeling. Zoals 
ook beschreven staat op: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/..... 
 
Motivering 
Er is reeds een clausule over beroepsverenigingen 
opgenomen, de norm werktoedeling is jeugd specifiek. 
 

Aanbieder gaat akkoord dat de opdrachtgever werkt met het 
kwaliteitsprotocol "Plan van aanpak kwaliteit jeugdhulp" dit gaat 
over het omgaan van signalen over ontevredenheid/klachten. 

Negometrix  

1 reactie 

'We gaan toewerken naar 

kwaliteitskringen van aanbieders 

die samen werken aan 

planmatige en methodische 

kwaliteitsverbetering'. Hier geloven 

wij wel in. 

 
Marktconsultatie 5 en 6 april 

Geen reactie 

Opdrachtnemer gaat akkoord dat de opdrachtgever werkt met 
het kwaliteitsprotocol "Plan van aanpak kwaliteit jeugdhulp" dit 
gaat over het omgaan van signalen over 
ontevredenheid/klachten. 
 
Motivering 
De aard van de reactie geeft geen aanleiding om de clausule 
aan te passen 
 
TEVENS 
Huidige werkwijze met kwaliteitskringen blijft in tact 

Indien aanbieder Dyslexiezorg verleent, hanteert de aanbieder de 
kwaliteitsnormen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie 
incl. de bijbehorende veldnormen voor de duur van de 
behandeling. 

Negometrix 
2 reacties 
Indien niet van toepassing, dit aan 
kunnen geven? 

 

Marktconsultatie 5 en 6 april 

Indien opdrachtnemer Dyslexiezorg verleent, hanteert de 
opdrachtnemer de kwaliteitsnormen van het Nederlands 
Kwaliteitsinstituut Dyslexie incl. de bijbehorende veldnormen 
voor de duur van de behandeling (voortvloeiend uit het 
protocol Blomert en de factsheet EED van 
NRD/KD/NIP/NVO/NVLF d.d. 24-03-2014). 
 
Motivering 
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Informatie ontvangen over nieuwe 

methoden, welke nog niet zijn 

aangemeld bij het Nederlands 

Kwaliteitsinstituut dyslexie 

De input bevestigd de wens tot standaardisatie. Dit is dan ook 
verwoord, aangevuld met gegevens van de werkgroep 
dyslexie.  

Medewerkers van aanbieder zijn in het bezit van een registratie bij 
NVO, NIP of SKJ. 

Negometrix 
2 reacties 
we zijn al een vraag tegengekomen 
over registratie van medewerkers. 
'Medewerkers' is erg breed 
geformuleerd. Onze suggestie is 
om te spreken over 'medewerkers 
met een registratieplicht' 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
Een kindercoach die jeugdhulp 
verleend is NFG gecertificeerd. 
NFG is gelijkwaardig aan SKJ 
Zo voor SKJ registratie 
BIG registratie 
Beroepscode/beroepsregistratie, zij 
stellen voldoende eisen (elke 5 jaar 
nieuwe) 

Medewerkers met registratieplicht zijn in het bezit van een 
registratie bij BIG, NVO, NIP of SKJ. 
 
Motivering 
Opname van de BIG registratie. De NFG registratie is niet naar 
voren gekomen als gelijkwaardig aan SKJ (getoetst door 
gedragswetenschapper). Beroepsgroepen staan elders reeds 
benoemd.  

Aanbieder onderschrijft en werkt conform de bijgevoegde 
documenten voor de Jeugdbeschermingstafel. 

Negometrix 
2 reacties 
Indien niet van toepassing, dit aan 
kunnen geven? 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
Geen reactie 

Opdrachtnemer onderschrijft en werkt conform de bijgevoegde 
documenten voor de Jeugdbeschermingstafel. 
 
Motivering 
De reacties zijn geen aanleiding om de clausule aan te 
passen.  

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering specifieke 
bepalingen: 
 
Aanbieder staat vermeldt als gecertificeerde instelling op 
https://keurmerk.nl/sectoren/zorgwelzijn/certifice..... 

Negometrix 
2 reacties 
Indien niet van toepassing, dit aan 
kunnen geven? 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
Geen reactie 

Opdrachtnemer staat vermeld als gecertificeerde instelling op 
https://keurmerk.nl/sectoren/zorgwelzijn/certifice..... 
 
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het, in samenspraak 
met de jeugdhulp aanbieder, afschalen van zorg.  
 
Motivering 
De reacties zijn geen aanleiding om de clausule aan te 
passen. 
Wel is er een aanvullende clausule toegevoegd, op basis van 
een marktconsultatie over de hoogspecialistische jeugdhulp.  
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Aanbieder biedt zorg/begeleiding voor AMV's en heeft 
aantoonbaar gekwalificeerd personeel in dienst, welke de 
moedertaal van de statushouder machtig is. 

Negometrix 
4 reacties 
Ons lijkt het onmogelijk om AMV 
jongeren in hun eigen taal te woord 
te staan. 
Dit is geen reëele eis, voorstel: 
indien nodig zet aanbieder tolk in of 
neemt iemand uit netwerk mee 
Er zijn toch (beëdigde) tolken? Bij 
de jeugdigen die wij toegewezen 
krijgen door het COA kunnen wij 
conform de raamovereenkomst 
door het COA aangewezen tolken 
inzetten. Op kosten van het COA. 
Het is goed mogelijk dat een van 
onze medewerkers de taal spreekt, 
maar we kunnen dat niet overal 
garanderen. 
Maak tolken mogelijk 
Optie niet van toepassing 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
Geen reactie 

Opdrachtnemer biedt zorg/begeleiding voor AMV's en heeft 
aantoonbaar gekwalificeerd personeel in dienst. 
Opdrachtnemer zorgt voor een tolk waar nodig. Waar mogelijk 
wordt een medewerker, welke de moedertaal van de 
statushouder machtig is, ingezet.  

De Toegang is binnen Jeugdhulp een volwaardig gesprekspartner 
van de Aanbieder voor zowel het proces als de inhoud van de 
zorg van de, door de gemeenten, gefinancierde zorg  (behoudens 
door privacy afgeschermde kaders). 

Negometrix  
1 reactie 

Samenwerking mag als 

vanzelfsprekendheid aangenomen/ 

geëist worden. 

Hierin adviseren wij wat meer 

expliciet te zijn in wat daarin 

gevraagd wordt over en weer. 

 
Marktconsultatie 5 en 6 april 

Laat het CJG pro-actief contact 

opnemen met cliëntsysteem bij te 

voorziene life events 
Er moet regie gevoerd worden 
Definieer de rol van het CJG 
Meer taxatie bij de voorkant 
Ga als CJG op bezoek bij al je 
aanbieders 

De gemeentelijke toegang is binnen Jeugdhulp een volwaardig 
gesprekspartner van de opdrachtnemer voor zowel het proces 
als de inhoud van de zorg van de, door de gemeenten, 
gefinancierde zorg  (behoudens door privacy afgeschermde 
kaders). 
 
De opdrachtnemer werkt aantoonbaar samen in de keten, in 
het belang van de cliënt.  
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Werk wijkgericht 
Het voorbeeld van CJG Epe ook 
elders toepassen, hoog tempo van 
indicatiestellen 

 

4.2 Domein WMO specifieke bepalingen 

 

Vraag: Hoofdstuk Domein Wmo specifieke bepalingen Reacties Voorstel 

Aanbieder garandeert te voldoen, en houdt zich gedurende de 
looptijd van de Raamovereenkomst, aan de verplichtingen 
voortvloeiend uit de voor hem geldende en op het moment van 
toepassing zijnde wet en regelgeving:  
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 

Negometrix  

Geen reactie 

 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
Geen reactie 

Opdrachtnemer garandeert te voldoen, en houdt zich 
gedurende de looptijd van de raamovereenkomst, aan de 
verplichtingen voortvloeiend uit de voor hem geldende en op 
het moment van toepassing zijnde wet en regelgeving:  
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 

Stap 1: Een inwoner of een derde komt met een 
ondersteuningsbehoefte bij de toegang of de toegang signaleert 
zelf een ondersteuningsbehoefte bij een inwoner bijvoorbeeld via 
het sociaal wijkteam. 
  
Stap 2: Bij de toegangspoort wordt vastgesteld wat de inwoner 
vanuit zijn/haar eigen kracht, het eigen netwerk, mantelzorg, 
informele zorg en algemene voorzieningen kan oplossen en wat 
zijn/haar aanvullende behoefte is voor wat betreft een 
maatwerkvoorziening en welk resultaat men hier mee wil bereiken. 
Op basis van het onderzoek (waaronder een keukentafelgesprek) 
wordt binnen zes weken een onderzoeksverslag verstrekt aan 
cliënt. Hierin zijn reeds suggesties voor het ondersteuningsplan en 
mogelijke aanbieders voor het bieden van de benodigde 
ondersteuning opgenomen. Vervolgens kan cliënt er voor kiezen 
een aanvraag in te dienen voor een maatwerkvoorziening waarbij 
cliënt ook al aangeeft van welke aanbieders hij/zij de 
ondersteuning wil ontvangen. Binnen twee weken na de aanvraag 
moet gemeente een (verlenings)beschikking afgeven. Deze 
beschikking kan een afwijzing van de aangevraagde 
maatwerkvoorziening(en), een toekenning van de aangevraagde 
maatwerkvoorziening(en), of de toekenning van een door de 
toegang meer passend gevonden maatwerkvoorziening(en) 
inhouden. Indien in de (verlenings)beschikking 
maatwerkvoorzieningen worden afgegeven is daarin ook vermeld 
tot welk financieel bedrag Zorg in Natura (of een PGB) wordt 

Negometrix 
3 reacties 

Hoe verloopt dit proces indien de 

cliënt bij aanbieder met 18 jaar 

nog ondersteund wordt? 
De stappen suggereren dat we 
volgens vast omlijnde principes 
moeten gaan werken en steeds 
moeten afstemmen met de 
regisseur en informatie dienen uit 
te wisselen. Zou dit kunnen 
betekenen dat we niet meer met 
de eigen zorgplannen kunnen 
werken? 
Stap 6 en 7: vanuit de 
privacywetgeving is toestemming 
van de cliënt nodig voor het 
uitwisselen van dergelijke 
informatie. 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
Geen reacties 

Stappenplan geheel overnemen 
 
TEVENS 
 
Gedurende de tot stand koming van de nieuwe Zorg & 
Ondersteuningsproducten wordt er ook expliciet afspraken 
gemaakt over het proces tot komen van indicaties. We zullen 
deze afspraken uitwerken in overzichtelijke schema’s en 
integraal onderdeel maken van de uiteindelijke overeenkomst 
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toegekend en wat de hoogte is van de eigen bijdrage die cliënt 
moet betalen. 
Vanuit het gesprek en op basis van de aanvraag voor een 
maatwerkvoorziening door cliënt wordt ook een 
ondersteuningsplan opgesteld8. Hierin wordt aangegeven welke 
(onderdelen van) bouwstenen cliënt ontvangt aan ondersteuning, 
het te behalen resultaat, het aantal uren c.q. dagdelen dat de 
ondersteuning ingezet wordt, looptijd van de ondersteuning en de 
voorkeur van aanbieder(s). Het ondersteuningsplan is opgebouwd 
uit verscheidene onderdelen, waarvan een deel door middel van 
deze raamovereenkomst gecontracteerd is. Andere onderdelen uit 
het ondersteuningsplan kunnen zijn:  
Inzet eigen kracht en eigen sociale netwerk; 
Inzet van vrijwilligers en mantelzorgers; 
Fysieke goederen (bijv. hulpmiddelen, woningaanpassingen, 
vervoersmiddelen, domotica); 
Landelijke inkoop specialistische hulp Wmo en Jeugd; 
Algemene voorzieningen Welzijn, Wmo en Jeugd; 
Overige diensten Sociaal domein (bijv. schuldhulpverlening, 
beschermingsbewind, inkomensondersteuning, re-integratie en 
Participatie/WSW. 
Een deel van bovenstaande onderdelen, waaronder hulpmiddelen 
en woningaanpassingen wordt op andere wijze door gemeenten 
ingekocht c.q. gecontracteerd Wanneer de aanvraag voor de 
maatwerkvoorziening(en) is goedgekeurd ontvangt cliënt een 
(verlenings)beschikking met daarbij als bijlage het 
ondersteuningsplan. 
 
Stap 3: De (klant)regisseur/gespreksvoerder in de toegangspoort 
geeft aan de door cliënt gekozen aanbieders de vastgestelde 
ondersteuningsbehoefte door middel van het ondersteuningsplan. 
Eventueel zou er gekozen kunnen worden om de coördinatie te 
beleggen bij één aanbieder. 
 
Stap 4: De individuele aanbieder controleert het voor hem van 
toepassing zijnde deel van het ondersteuningsplan, doet waar 
mogelijk en nodig suggesties ter verbetering en verwerkt de 
gegevens van cliënt. 
 
Stap 5: Aanbieder neemt contact op met cliënt. In samenspraak 
met cliënt legt hij werkafspraken vast in een uitvoeringsplan op 
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basis van het in stap 2 vastgestelde ondersteuningsplan c.q. 
coördineert op de uitvoering hiervan. 
 
Stap 6: (Klant)regisseur/gespreksvoerder houdt regie op de casus 
en overlegt met aanbieder(s) over de voortgang van en eventuele 
aanpassingen in het ondersteuningsplan c.q. het uitvoeringsplan. 
 
Stap 7: Aanbieder verantwoordt, communiceert, rapporteert en 
factureert aan gemeente. Daarnaast informeert aanbieder het CAK 
ten behoeve van de berekening van de eigen bijdrage door cliënt. 

Bij de uitvoering van de Huishoudelijke hulp neemt de aanbieder 
de verantwoordelijkheid voor (vroeg)signalering van problemen bij 
cliënten. Aanbieder rapporteert dit aan de gemeente. 
 
Aanbieder verklaart in het jaar 2017 minimaal 5 cliënten te hebben 
bediend inzake de dienstverlening van de betreffende bouwsteen. 

Negometrix 
2 reacties 
Het lijkt alsof er richting de 
combinatie van begeleiding en 
HH gestuurd wordt (zoals dat 
inmiddels in enkele gemeenten 
buiten de regio het geval is). 
Het lijkt alsof er richting de 
combinatie van begeleiding en 
HH gestuurd wordt (zoals dat 
inmiddels in enkele gemeenten 
buiten de regio het geval is)/ 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
1 reactie 
ECD bij alleen HH ook een 
verplichting? Is hoop extra 
gedoe, nu vaak papieren dossier 
bij cliënt 

Bij de uitvoering van de Huishoudelijke hulp neemt de 
opdrachtnemer de verantwoordelijkheid voor 
(vroeg)signalering van problemen bij cliënten. Opdrachtnemer 
rapporteert dit aan de gemeente. 
 
Opdrachtnemer verklaart in het jaar 2017 minimaal 5 cliënten 
te hebben bediend inzake de dienstverlening van de 
betreffende zorg- en ondersteuningsproduct. 
 
Opdrachtnemer zal stappen nemen om de registratie van 
werkzaamheden bij te houden in een Elektronisch Cliënten 
Dossier.  

Aanbieder verklaart over 2017 op locatie in groepsverband 
tenminste 120 klokuren Begeleiding Groep te hebben 
geboden.                  

Negometrix  
1 reactie 

Het is onduidelijk wat u precies 

met deze eis bedoelt. Bedoelt u: 

   

 Dat wanneer de bouwsteen 

Begeleiding Groep wordt 

geboden, op een locatie in 

groepsverband, minimaal 120 

klokuren van deze bouwsteen 

moet worden geboden; 

Opdrachtnemer verklaart over 2017 per locatie, tenminste 120 
klokuren Begeleiding groep te hebben gebonden.  
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 Of: dat wanneer aanbieder een 

locatie heeft in groepsverband, 

aanbieder per locatie 120 

klokuren van de bouwsteen 

Begeleiding Groep moet bieden? 
Hoe verhoudt deze eis zich tot de 
ontwikkeling rondom scheiden 
van wonen en zorg? 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
Geen reacties 

De gemeentelijke toegang is binnen Wmo volledig in de lead, voor 
zowel het proces als de inhoud van de zorg, van door de 
gemeenten, gefinancierde zorg. 

Negometrix 
3 reacties 
vanuit de Jeugdzorg is deze 
stelling ingewikkeld. In hoeverre 
kun je volledig in de lead zijn als 
gemeente als je de aanbieder als 
professional inzet. Bijvoorbeeld 
WMO na een 
jeugdhulptraject,  richting 
zelfstandig wonen. 
Dus hoe verhoudt zich dit tot de 
18- 18+ groep? 
Is dit gebruikelijk? Wij vinden dit 
erg stellig 
Voor de inhoud van de zorg zijn 
wij in de lead. Daarnaast moet 
hierbij rekening worden 
gehouden met de geldende 
privacywetgeving. 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
2 reacties 
Laat CJG/Toegang pro-actief 
contact opnemen bij te voorziene 
life events 
Meer regie gevoerd worden 

De gemeentelijke toegang is binnen Wmo volledig in de lead, 
voor zowel het proces als de inhoud van de zorg, van door de 
gemeenten, gefinancierde zorg. 
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4.3 Domein MO/BW specifieke bepalingen 

Vraag: Hoofdstuk Domein MO/BW specifieke bepalingen Reacties Voorstel 

Aanbieder garandeert te voldoen, en houdt zich gedurende de 
looptijd van de Raamovereenkomst, aan de verplichtingen 
voortvloeiend uit de voor hem geldende en op het moment van 
toepassing zijnde wet en regelgeving:  
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 

Negometrix  

Geen reactie 

 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
Geen reactie 

Opdrachtnemer garandeert te voldoen, en houdt zich 
gedurende de looptijd van de raamovereenkomst, aan de 
verplichtingen voortvloeiend uit de voor hem geldende en op 
het moment van toepassing zijnde wet en regelgeving:  
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 

De Aanbieder geeft aantoonbaar invulling aan de 'regie bij de 
cliënt', waarbij minimaal wordt ingegaan op: 
• Informeren van de cliënt over de ondersteuningsmogelijkheden 
• Betrokkenheid van de cliënt (en naasten) bij  de invulling van de 
ondersteuning 
• Betrokkenheid van de cliënt (en naasten) bij het 
opstellen/bijstellen van het cliëntplan 
 
Overeenstemming met de cliënt over het plan 
• Beheer van het cliëntplan door de cliënt 
• De vraag, behoefte, wensen en doelen van de cliënt 
 
De evaluatie 
• Keuzevrijheid van de cliënt 
• Medezeggenschap en inspraak 
• Informeren over het recht op (onafhankelijke)cliënt ondersteuning 

Negometrix 
1 reactie 
M.b.t. het betrekken van naasten 
bij de ondersteuning of het 
cliëntplan: hierbij is toestemming 
van de cliënt noodzakelijk. 
Het woord 'beheer' is in deze 
context niet het juiste woord. De 
cliënt beheert niet zijn cliëntplan 
maar heeft wel zeggenschap en 
inzicht in het cliëntplan. 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
2 reacties 
Betrek het hele systeem 
Eis een behandelplan 
 

De Opdrachtnemer geeft aantoonbaar invulling aan de 'regie 
bij de cliënt', waarbij minimaal wordt ingegaan op: 
• Informeren van de cliënt over de 
ondersteuningsmogelijkheden 
• Betrokkenheid van de cliënt (en naasten) bij  de invulling van 
de ondersteuning 
• Betrokkenheid van de cliënt (en naasten) bij het 
opstellen/bijstellen van het cliëntplan 
 
Overeenstemming met de cliënt over het plan 
• Beheer van het cliëntplan door de cliënt 
• De vraag, behoefte, wensen en doelen van de cliënt 
 
De evaluatie 
• Keuzevrijheid van de cliënt 
• Medezeggenschap en inspraak 
• Informeren over het recht op (onafhankelijke)cliënt 
ondersteuning 

Bij aanmelding van een cliënt/cliëntsysteem voert de aanbieder 
altijd een 'kind-check' uit, waarin getoetst wordt: 
• of er jeugdbeschermingsmaatregelen zijn 
• gezagsverhoudingen binnen het gezin 
• of er kinderen mee komen en of er kinderen niet mee komen 
• de veiligheidssituatie van kinderen die niet meekomen 
De professional doet, conform de 'meldcode', melding bij de Veilig 
Thuis organisatie indien de situatie van wel en/of niet 
meegekomen kinderen (vermoedelijk) onveilig is. 

Negometrix 
1 reactie 
In deze eis is het onduidelijk of 
deze geldt voor alle beschermd 
wonen en maatschappelijke 
opvang locaties, of alleen 
wanneer er ook kinderen op de 
locatie worden opgevangen. 
Indien deze kindcheck (net als de 
kindcheck uit de Wet Meldcode) 
voor alle locaties van toepassing 
is, ongeacht of er kinderen 
verblijven, is deze eis 
onrealistisch geformuleerd. De 
omschrijving in deze eis is veel 

Bij aanmelding van een cliënt/cliëntsysteem voert de 
opdrachtnemer altijd een 'kind-check' uit, waarin getoetst 
wordt: 
• Of er kinderen mee komen en of er kinderen niet mee komen 
• De veiligheidssituatie van kinderen die niet meekomen 
• Of er jeugdbeschermingsmaatregelen zijn 
• Gezagsverhoudingen binnen het gezin 
De professional doet, conform de 'meldcode', melding bij de 
Veilig Thuis organisatie indien de situatie van wel en/of niet 
meegekomen kinderen (vermoedelijk) onveilig is. 
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uitgebreider dan zowel de 
formulering van de kindcheck in 
de wet, als nadere informatie en 
handleidingen die hierover in 
omloop gaan (zoals van Augeo). 
Tevens is het voor ons 
onmogelijk om door u genoemde 
aspecten te toetsen. Zo hebben 
wij geen toegang tot het 
gezagsregister, en is het voor 
ons niet altijd inzichtelijk of er een 
jeugdbeschermingsmaatregel is 
uitgesproken. 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
Geen reacties 

Aanbieder werkt met bewezen effectieve interventies. Waarbij er 
ruimte is voor professionele autonomie en innovatie van de 
ondersteuning. Bewezen effectieve interventies staan beschreven 
in de databanken van Movisie en het Trimbos instituut. 

Negometrix 
2 reacties 

deze vraag heeft een overlap met 

de vraag omtrent evidenced 

based en practiced based 

methodieken 
Onze cliënten zijn in Beschermd 
Wonen "oude stijl" opgenomen 
omdat zij een combinatie hebben 
van een verstandelijke beperking 
en een psychische stoornis. De 
VG overheerst echter. Wij 
kunnen niet voldoen aan de 
interventies in de databanken 
van Movisie en het Trimbos 
instituut, maar voldoen wel aan 
interventies die gelden in de VG 
(bv. Vilans). 
Wij verzoeken u om de 
formulering ruimer te maken: het 
werken met bewezen interventies 
die voor de betreffende branche / 
doelgroep gelden. 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 

Opdrachtnemer werkt met bewezen effectieve interventies. 
Waarbij er ruimte is voor professionele autonomie en innovatie 
van de ondersteuning. Bewezen effectieve interventies staan 
beschreven in de databanken van Movisie en het Trimbos 
instituut. 
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Geen reacties 

Aanbieder geeft aantoonbaar invulling aan het gedachtegoed van 
'herstel' en de ondersteuning en het vergroten van de 
zelfredzaamheid en participatie, het behouden daarvan of 
vertragen van de achteruitgang daarin. 

Negometrix  

Geen reactie 

 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
1 reactie 
Voorwaarde voor het bieden van 
hulp, dit gedachtengoed staat 
altijd centraal 

Opdrachtnemer geeft aantoonbaar invulling aan het 
gedachtegoed van 'herstel' en de ondersteuning en het 
vergroten van de zelfredzaamheid en participatie, het 
behouden daarvan of vertragen van de achteruitgang daarin. 

Aanbieder innoveert en draagt aantoonbaar bij aan de doelen van 
de Wmo gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en 
participatie 

Negometrix  

Geen reactie 

 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
1 reactie 
Voorwaarde voor het bieden van 
hulp, dit gedachtengoed staat 
altijd centraal 

Opdrachtnemer innoveert en draagt aantoonbaar bij aan de 
doelen van de Wmo gericht op het vergroten van de 
zelfredzaamheid en participatie 

Specifieke kwaliteitseisen Kinderen en gezinnen in de 
crisisopvang  
Bij de intake van kinderen/gezinnen voert de professional van de 
organisatie minimaal de volgende inventarisaties uit (bij alle leden 
van het gezin): 
• veiligheidssituatie van alle leden van het gezin 
• acute problematiek en onderliggende problematiek 
• hulpvraag op alle levensgebieden 
• situatie rond de kinderen, waaronder onderwijs 
• ouderschap en opvoeding 
 
De uitkomsten van de inventarisaties legt de organisatie vast in het 
cliëntplan. Indien de veiligheid het toelaat wordt ten behoeve van 
de inventarisatie ook contact gezocht met andere leden van het 
cliëntsysteem. 
 
 
Aanbieder heeft afspraken met Veilig Thuis organisaties in de 
regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe over het doen van meldingen bij 
onveiligheid van kinderen die wel/niet meekomen naar de opvang. 
 
 
Aanbieder kan aantonen op welke wijze zij toegang tot jeugdhulp 
en (jeugd)gezondheidszorg faciliteert voor cliënten die de 

Negometrix 
2 reacties 
Alleen ja of nee 
Optie niet van toepassing 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
Geen reacties 

Specifieke kwaliteitseisen Kinderen en gezinnen in de 
crisisopvang  
Bij de intake van kinderen/gezinnen voert de professional van 
de organisatie minimaal de volgende inventarisaties uit (bij alle 
leden van het gezin): 
• veiligheidssituatie van alle leden van het gezin 
• acute problematiek en onderliggende problematiek 
• hulpvraag op alle levensgebieden 
• situatie rond de kinderen, waaronder onderwijs 
• ouderschap en opvoeding 
 
De uitkomsten van de inventarisaties legt de organisatie vast in 
het cliëntplan. Indien de veiligheid het toelaat wordt ten 
behoeve van de inventarisatie ook contact gezocht met andere 
leden van het cliëntsysteem. 
 
 
Opdrachtnemer heeft afspraken met Veilig Thuis organisaties 
in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe over het doen van 
meldingen bij onveiligheid van kinderen die wel/niet meekomen 
naar de opvang. 
 
 
Opdrachtnemer kan aantonen op welke wijze zij toegang tot 



35 

 

organisatie ondersteunt. Waarbij minimaal in gegaan wordt op: 
• begeleiden van cliënten naar jeugdhulp en 
(jeugd)gezondheidszorg 
• afspraken met jeugdhulp en 
(jeugdzorg)gezondheidszorgaanbieders 
• wegwijzen van cliënten naar jeugdhulp en 
(jeugd)gezondheidszorg 
 
 
 
De aanbieder maakt onderwijs toegankelijk voor kinderen en 
jongeren 
 
 
Aanbieder garandeert zo min mogelijk verhuisbewegingen voor 
gezinnen 
 
 
De vastgelegde afspraken en doelen zijn met het hele gezin 
opgesteld en voor de individuele leden van het gezin. In het 
cliëntplan is ook de niet meegekomen ouder/gezaghebber 
opgenomen. 
 
 
Voordat een gezin uitstroomt is de veiligheidssituatie van het 
kind/de kinderen bij vervolg/uitstroom in kaart gebracht en 
vastgelegd in het cliëntplan. 
 
 
Aanbieder zorgt voor adequate zorg voor het kind/de kinderen die 
getuige zijn geweest van geweld en is er aandacht voor de sociale 
en emotionele ontwikkeling van het kind/de kinderen. 
 
 
De ondersteuning aan jongeren is aantoonbaar gericht op het toe 
leiden naar onderwijs, het behalen van een startkwalificatie en/of 
dagbesteding en/of werk. 
 
 
Aanbieder draagt zorg voor afspraken met ketenpartners om 
jongeren (onafhankelijke en onvoorwaardelijke) 

jeugdhulp en (jeugd)gezondheidszorg faciliteert voor cliënten 
die de organisatie ondersteunt. Waarbij minimaal in gegaan 
wordt op: 
• begeleiden van cliënten naar jeugdhulp en 
(jeugd)gezondheidszorg 
• afspraken met jeugdhulp en 
(jeugdzorg)gezondheidszorgaanbieders 
• wegwijzen van cliënten naar jeugdhulp en 
(jeugd)gezondheidszorg 
 
 
 
De opdrachtnemer maakt onderwijs toegankelijk voor kinderen 
en jongeren 
 
 
Opdrachtnemer garandeert zo min mogelijk 
verhuisbewegingen voor gezinnen 
 
 
De vastgelegde afspraken en doelen zijn met het hele gezin 
opgesteld en voor de individuele leden van het gezin. In het 
cliëntplan is ook de niet meegekomen ouder/gezaghebber 
opgenomen. 
 
 
Voordat een gezin uitstroomt is de veiligheidssituatie van het 
kind/de kinderen bij vervolg/uitstroom in kaart gebracht en 
vastgelegd in het cliëntplan. 
 
 
Opdrachtnemer zorgt voor adequate zorg voor het kind/de 
kinderen die getuige zijn geweest van geweld en is er 
aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van het 
kind/de kinderen. 
 
 
De ondersteuning aan jongeren is aantoonbaar gericht op het 
toe leiden naar onderwijs, het behalen van een startkwalificatie 
en/of dagbesteding en/of werk. 
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cliëntondersteuning te bieden gedurende én na de opvang (bij 
doorverwijzing), zodat herstel, nazorg en vervolgondersteuning 
geborgd zijn. 

 
Opdrachtnemer draagt zorg voor afspraken met ketenpartners 
om jongeren (onafhankelijke en onvoorwaardelijke) 
cliëntondersteuning te bieden gedurende én na de opvang (bij 
doorverwijzing), zodat herstel, nazorg en vervolgondersteuning 
geborgd zijn. 

 Specifieke kwaliteitseisen Nachtopvang en crisisopvang 

Aanbieder is 24 uur per dag bereikbaar en is toegankelijk voor de 
aanmeldingen door alle aangewezen verwijzers. 
 
 
Aanbieder heeft aparte slaapfaciliteiten voor vrouwen en mannen 
 
 
Aanbieder neemt aantoonbaar haar verantwoordelijk om ervoor te 
zorgen dat er geen mensen op straat slapen. 

Negometrix 
2 reacties 
Alleen ja of nee 
Optie niet van toepassing 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
Geen reactie 

 Specifieke kwaliteitseisen Nachtopvang en crisisopvang 

Opdrachtnemer is 24 uur per dag bereikbaar en is toegankelijk 
voor de aanmeldingen door alle aangewezen verwijzers. 
 
 
Opdrachtnemer heeft aparte slaapfaciliteiten voor vrouwen en 
mannen 
 
 
Opdrachtnemer neemt aantoonbaar haar verantwoordelijk om 
ervoor te zorgen dat er geen mensen op straat slapen. 

 De gemeentelijke toegang is binnen MO/BW volledig in de lead, 

voor zowel het proces als de inhoud van de zorg, van door de 

gemeenten, gefinancierde zorg. 

Negometrix 
1 reactie 
Voor de inhoud van de zorg zijn 
wij in de lead. Daarnaast moet 
hierbij rekening worden 
gehouden met de geldende 
privacywetgeving. 
 
Marktconsultatie 5 en 6 april 
2 reacties 
Laat CJG/Toegang pro-actief 
contact opnemen bij te voorziene 
life events 
Meer regie gevoerd worden 

De gemeentelijke toegang is binnen MO/BW volledig in de 
lead, voor zowel het proces als de inhoud van de zorg, van 
door de gemeenten, gefinancierde zorg. 

 


