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Artikel 1: Doelen 
Met de afspraken in dit bijzondere deel van de overeenkomst, streven partijen de volgende doelen na: 
 
1) In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 is voorkomen dat dagbesteding 

langer dan nodig is ingezet vanwege gebrek aan doorstroom naar onderwijs. 
2) In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 krijgen de jeugdigen die 

dagbehandeling of dagbesteding krijgen een vorm van onderwijs, ofwel in een onderwijssetting 
ofwel op de dagbehandeling-dagbesteding locatie zelf. 

3) In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 is dagbehandeling kortdurend ingezet 
en is er gericht gewerkt aan de doorstroom richting het onderwijs. Er is ingezet op het aanleren 
van vaardigheden die bijdragen aan de zelfredzaamheid en/of zelfstandigheid van de jeugdige. 
Hierbij is altijd systeemgericht gewerkt, het voorveldactief betrokken en nazorg geboden. 

4) In de periode 1 januari 2022 t/m 31 december 2025 is voorkomen dat dagbesteding, en in 
mindere mate dagbehandeling, voor jeugdigen/jongvolwassenen is ingezet zonder dat dit 
gericht is op individuele begeleiding, arbeidsmatige dagbesteding en/of toewerken richting een 
vorm van werk. Dit draagt bij aan het verkorten van de dagbestedingstrajecten en aan een 
soepele overgang 18-/18+. Jeugdhulpaanbieders bieden hierbij maatwerk; zij luisteren goed 
naar de jeugdige en jeugdigen beslissen hierover mee. 

5) In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 vindt er, indien een jeugdige leerbaar 
is, tijdig afstemming met het onderwijs plaats over instroom naar (regulier) onderwijs, zo nodig 
met aanvullende ambulante ondersteuning of een, al is het maar heel beperkt, andere vorm van 
onderwijs. Hier zijn afspraken over gemaakt tussen jeugdhulpaanbieders en onderwijs over de 
mate waarin er in trajecten vanaf 1 januari 2022 sprake is van afstemming met onderwijs in 
vergelijking met trajecten voor 1 januari 2022. 

6) Op 1 juli 2021 weet Holland Rijnland  of het aanbod voor dagbesteding en dagbehandeling 
voldoende gevarieerd is en of er nog aanbod nodig is, ook om de afschaling van behandeling 
met verblijf op te vangen en te fungeren als alternatief voor deze vorm van hulp. 

7) De naschoolse opvang neemt in de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2025 af doordat 
Holland Rijnland investeert in een BSO plus voorziening.  

8) In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 is er bij multiproblematiek of 
jeugdigen ouder dan 16 jaar aanbod en/of domeinoverstijgendesamenwerking met aanbieders 
van maatschappelijke ondersteuning voor doorgaande zorglijnen voor de doelgroep 18-/18+ en 
een integrale gezinsondersteuning aan Multi probleemgezinnen. Holland Rijnland zet WMO en 
jeugdhulp gelijktijdig in waar nodig. 

9) Jeugdigen zijn (zoveel mogelijk) zelfstandig en participeren in de samenleving. Dit doel is 
gehaald als meer jeugdigen onderwijs volgen of werk hebben. 

 
Holland Rijnland en gemeenten toetsen het beleid en de afspraken aan deze doelen en voeren 
wijzigingen voor in de doelen of stellen wijzigingen voor in de afspraken met jeugdhulpaanbieder indien 
zij dat nodig achten. 
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Artikel 2: Algemene deel overeenkomst en bijzondere deel 
Dit bijzondere deel van de overeenkomst voor het segment 3: dagbehandeling en dagbesteding maakt 
integraal onderdeel uit van de overeenkomst. Een jeugdhulpaanbieder kan dit bijzondere deel niet 
sluiten met Holland Rijnland zonder ook een algemene overeenkomst gesloten te hebben. 
 
Artikel 3: Onderwijs  
De jeugdhulpaanbieder heeft een inspanningsverplichting om de samenwerking met 
onderwijsinstellingen en jeugdhulpaanbieders die een bijzondere overeenkomst hebben met Holland 
Rijnland voor segment 2: wonen te optimaliseren. Doel is de persoonlijke leerlijn voor de jeugdige te 
borgen. De jeugdhulpaanbieder voldoet aan zijn verplichting als deze tijdig contact opneemt met 
onderwijsinstellingen, verwijzers of jeugdhulpaanbieders gecontracteerd in segment 2 als de hulpvraag 
de persoonlijke leerlijn in de weg staat.  
 
Artikel 4: Onderwijszorgarrangement 
De jeugdhulpaanbieder kan pas de dienst onderwijszorgarrangement (productcode xxxxx) leveren op 
basis van dit bijzonder deel, als hij daarvoor een plan indient bij Holland Rijnland én Holland Rijnland 
dit plan heeft goedgekeurd. 
 
Artikel 5: Onderwijs in- en uitstroom 
De jeugdhulpaanbieder kan pas diensten leveren op basis van dit bijzonder deel als de 
jeugdhulpaanbieder schriftelijk akkoord is gegaan met door Holland Rijnland en onderwijsinstellingen 
gemaakte afspraken over de in- en uitstroom naar en van het onderwijs, tenzij Holland Rijnland opdracht 
geeft tot levering van die diensten zonder deze afspraken of zonder dit akkoord. 
 
Artikel 6: Systeemgericht werken 
De jeugdhulpaanbieder werk systeemgericht (zoals zorg vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning) met actieve betrokkenheid vanuit het voorveld en inclusief het bieden van nazorg, tenzij 
dit gezien de hulp- of zorgvraag niet nodig of niet mogelijk is.  
 
Artikel 7: Uithuisplaatsing 
Partijen zetten dagbehandeling in om te voorkomen dat uithuisplaatsing plaatsvindt als Holland Rijnland 
dit nodig vindt. Het gaat hier om vormen van dagbehandeling waarbij de jeugdhulpaanbieder 
(intensieve) ambulante zorg inzet in nauwe samenwerking met de gemeentelijke toegang en 
gecertificeerde instelling, zodat de jeugdhulpaanbieder de zorg of hulp zo dicht mogelijk bij het gezin 
uitvoert.  
 
Artikel 8: Ontwikkelpartners 
1. Holland Rijnland maakt een onderscheid in ‘ontwikkelpartners’ en ‘reguliere partners’. Holland 

Rijnland merkt jeugdhulpaanbieders aan als ‘ontwikkelpartners’ als zij voldoen aan één of meer 
van de volgende voorwaarden: 
a. jeugdhulpaanbieder heeft in een kalenderjaar binnen het werkgebied van Holland 

Rijnland  met het uitvoeren van diensten opgenomen in de dienstomschrijving (bijlage 
5) een omzet gegenereerd van minimaal EUR 1.000.000,00; of 

b. jeugdhulpaanbieder heeft volgens Holland Rijnland een uniek aanbod of biedt diensten 
op unieke wijze aan. 

2. Ontwikkelpartners zijn verplicht op uitnodiging van Holland Rijnland deel te nemen aan de 
segmentspecifieke overlegtafel genoemd in artikel 6: Algemene deel overeenkomst en duidelijk 
afgebakende en omschreven voorstellen gezamenlijk uit te werken. 

3. Als een voorstel bestaat uit het uitvoeren van jeugdzorg in de vorm van een pilot, dan kan 
Holland Rijnland de ontwikkelpartners aanvullend financieren voor het uitvoeren van dit project. 

4. Reguliere partners zijn niet verplicht om op uitnodiging van Holland Rijnland deel te nemen aan 
de segment-specifieke overlegtafel en duidelijk afgebakende en omschreven voorstellen uit te 
werken. Als zij er niettemin na daartoe uitgenodigd te zijn ervoor kiezen om aan een voorstel 
mee uit te werken, dan gelden voor hen dezelfde voorwaarden als voor ontwikkelpartners. 

 
Artikel 9: Aanvullende monitoringseisen 
1. Als de Holland Rijnland hierom verzoekt, levert de jeugdhulpaanbieder per kwartaal de 

volgende informatie aan, tenzij deze informatie al blijkt uit de declaratieberichten of uit 
informatiebronnen waar Holland Rijnland toegang toe heeft: 
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a. De trajectduur, om inzichtelijk te maken of doorstroom plaatsvindt en hoe lang een 
traject duurt per jeugdhulpaanbieder.  

b. De samenwerking met het onderwijs, om inzichtelijk te maken of doorstromen richting 
onderwijs of Wet Langdurige Zorg plaatsvindt. 

c. De inhoudelijk geleverde hulp of zorg per dagdeel.  
2. Waar (juridisch) mogelijk deelt Holland Rijnland met jeugdhulpaanbieders informatie uit zijn 

data-analyse gerelateerd aan de transformatiedoelen op regioniveau.  
 

 
Opgemaakt en ondertekend  
te ________________ op _______________ 
 
Voor Holland Rijnland: 
 
 
 
 
_____________________ 
Naam:  
Functie:  
 
 
Voor de jeugdhulpaanbieder: 
 
 
 
 
_____________________ 
Naam: 
Functie: 
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