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Artikel 1: Doelen 
Met de afspraken in dit bijzondere deel van de overeenkomst, streven partijen de volgende doelen na: 
 

1) De door de gecertificeerde instelling ingezette jeugdhulp draagt bij aan het duurzaam veilig 
opgroeien en biedt de jeugdige perspectief voor de toekomst.  

2) Er is samenhang tussen de gemeentelijke toegang, de veiligheidsketen (waar de 
gecertificeerde instelling onderdeel van uitmaakt) en het beschikbare jeugdhulpaanbod in een 
veranderend zorglandschap 

 
Holland Rijnland en gemeenten toetsen hun beleid en de afspraken aan deze doelen en voeren 
wijzigingen voor in de doelen of stellen wijzigingen voor in de afspraken met gecertificeerde instellingen 
indien zij dat nodig achten. 
 
Artikel 2: Algemene en bijzondere deel van de overeenkomst 
Dit bijzondere deel voor segment 7: veiligheid maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomst. Een 
gecertificeerde instelling kan dit bijzondere deel niet sluiten met Holland Rijnland zonder ook een 
algemene deel gesloten te hebben. 
 
Artikel 3: Leidende principes 
De gecertificeerde instelling heeft de leidende principes uit het project “Samen werken aan veiligheid” 
geïmplementeerd in haar werkwijze. Deze principes zijn:  
1. Duurzame verandering komt alleen tot stand in samenwerking met de mensen om wie het gaat 

(samen).   
2. We ontwikkelen een manier van werken die te begrijpen is voor de gezinnen waarmee we 

werken. Ook is het belangrijk dat het beleid en de werkprocessen op een logische en 
eenvoudige wijze bijdragen aan de bedoeling (eenvoud).  

3. We werken aan duurzame veranderingen die bijdragen aan een beter toekomstperspectief 
(duurzaamheid).  

4. We nemen verantwoordelijkheid (verantwoordelijkheid).  
5. We werken vanuit vertrouwen en maken het bespreekbaar (vertrouwen).  
 
Artikel 4: Budgetindicatie 
In tegenstelling tot artikel 59 in het Algemene deel van de overeenkomst, stelt Holland Rijnland jaarlijks 
een indicatief budget vast voor het komende jaar. Onderbesteding en overbesteding kunnen aanleiding 
zijn dit budget gedurende het jaar aan te passen. Holland Rijnland garandeert dat de gecertificeerde 
instelling alle rechtelijke opdrachten en de opdrachten aan de jeugdbeschermingstafel betaald krijgt 
conform de overeengekomen tarieven. 
 
Artikel 5: Regeling Normenkader Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 
De gecertificeerde instelling past de Regeling Normenkader Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 
toe in haar werkzaamheden. 
 
Artikel 6: Plaatsing in de regio 
De gecertificeerde instelling plaatst een jeugdige binnen de regio Holland Rijnland of binnen maximaal 
20 km buiten de regio, tenzij de hulpvraag noodzaakt tot plaatsing buiten deze regio. 
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Artikel 7: Ontwikkelopgaven 
Partijen werken de volgende ontwikkelopgaven uit aan de in de algemene overeenkomst genoemde 
artikel 6: segmentspecifieke overlegtafel, en voor zover nodig aan de algemene overlegtafel: 
- De wijze waarop de gecertificeerde instelling samenwerkt met de gemeentelijke toegang en het 

positioneren daarbinnen van de gecertificeerde instelling als deskundige. 
- De wijze waarop de gecertificeerde instelling samenwerkt met de gemeentelijke toegang over 

de inzet van de benodigde zorg voor de jeugdige en zijn of haar ouders. 
- Wat partijen verstaan onder de rol van de gecertificeerde instelling in een lerende 

veiligheidsketen en hoe deze verstevigen. 
- De wijze waarop partijen veranderend beleid door bovenregionale samenwerking 

(harmonisatie) kunnen implementeren in de overeenkomst. 
- Hoe in te regelen dat de gecertificeerde instelling maatregelen kan afsluiten als die niet langer 

nodig zijn omdat doelen zijn bereikt zijn. 
 
 
Opgemaakt en ondertekend  
te ________________ op _______________ 
 
Voor de gemeenten: 
 
 
 
 
_____________________ 
Naam:  
Functie:  
 
 
Voor de jeugdhulpaanbieder: 
 
 
 
 
_____________________ 
Naam: 
Functie: 
 
 
 


	Inhoudsopgave
	Artikel 1: Doelen
	Artikel 2: Algemene en bijzondere deel van de overeenkomst
	Artikel 3: Leidende principes
	Artikel 4: Budgetindicatie
	Artikel 5: Regeling Normenkader Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
	Artikel 6: Plaatsing in de regio
	Artikel 7: Ontwikkelopgaven


