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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 het aantal jeugdigen dat is 

verwezen naar een (direct) passende vorm van ambulante jeugdhulp met 50% toegenomen.  

2. In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 schakelt de gemeentelijke toegang 

in 75% van de relatief lichte hulpvragen het voorveld in of voert zelf ambulante hulp uit.  

3. In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 is voorkomen dat bij meer dan 20% 

van de jeugdigen die gebruik hebben gemaakt van ambulante jeugdhulp opnieuw ambulante 

jeugdhulp nodig is.    

4. In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 is voorkomen dat meer dan 5% van 

de jeugdigen die gebruik maken van ambulante jeugdhulp, de ondersteuning die zij ontvangen 

als niet herstel-ondersteunend ervaren, met maximaal 2% afwijking afwijkt in de periode 1 

januari 2022 tot en met 31 december 2025. 

5. In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 is voorkomen dat meer dan 20% van 

de jeugdigen met een hulpvraag op een wachtlijst staan voor ambulante jeugdhulp.  

6. Er is voorkomen dat jeugdigen die in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 

gebruik maken van ambulante jeugdhulp na maximaal zes maanden niet uit kunnen stromen 

naar een lichtere vorm van hulp. Een betere samenloop tussen behandeling en begeleiding 

draagt hieraan bij.  

7. In de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025  heeft meer dan 80% van de 

jeugdigen een direct passend hulpaanbod aangeboden gekregen door de in het verleden 

ingezette ondersteuning of behandeling aan jeugdigen en/of ouders + resultaten mee te wegen 

bij het opstellen van het behandel/-begeleidingsplan.  

 

Holland Rijnland en gemeenten toetsen het beleid en de afspraken aan deze doelen en voeren, indien zij 

dat nodig achten, wijzigingen voor in de doelen of stellen wijzigingen voor in de afspraken met 

jeugdhulpaanbieder  

 

Artikel 2: Algemene en bijzondere deel overeenkomst 

Dit Bijzondere deel voor het segment 4: ambulant maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomst. 

Een jeugdhulpaanbieder kan dit bijzondere deel niet sluiten met Holland Rijnland zonder ook het 

algemene deel gesloten te hebben. 

 

Artikel 3: 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 van de overeenkomst en 

duidelijk afgebakende en omschreven voorstellen gezamenlijk uit te werken. 
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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 segmentspecifieke overlegtafel en duidelijk afgebakende en omschreven voorstellen uit te 

werken. Als zij er niettemin na daartoe uitgenodigd te zijn ervoor kiezen om een voorstel mee 

uit te werken, dan gelden voor hen dezelfde voorwaarden als voor Ontwikkelpartners. 

 

Artikel 4: Opvang groei 

De jeugdhulpaanbieder kan pas diensten leveren op basis van dit Bijzondere deel als deze met Holland 

Rijnland aanvullende afspraken heeft gemaakt over de (mogelijke) groei van het segment ambulant en 

hoe jeugdhulpaanbieder deze samen met andere jeugdhulpaanbieders (flexibel) kan opvangen zodat 

volume en inhoud aansluiten bij de vraag, tenzij Holland Rijnland opdracht geeft tot levering van die 

diensten zonder deze afspraken. 

 

Artikel 5: Samenwerkingsafspraken 

1. De jeugdhulpaanbieder kan pas diensten leveren op basis van dit Bijzondere deel als 

aanvullende, door Holland Rijnland schriftelijk goedgekeurde afspraken zijn gemaakt tussen 

Holland Rijnland, gemeente(n), de jeugdhulpaanbieder, andere jeugdhulpaanbieders en 

verwijzers over de samenwerking en het betrekken van het voorveld en het sociale netwerk, 

tenzij Holland Rijnland opdracht geeft tot levering van die diensten zonder deze afspraken of 

zonder dit akkoord. 

2. De jeugdhulpaanbieder kan pas diensten leveren op basis van dit Bijzondere deel als 

aanvullende, door Holland Rijnland schriftelijk goedgekeurde afspraken zijn gemaakt tussen 

Holland Rijnland, gemeente(n), de jeugdhulpaanbieder, andere jeugdhulpaanbieders en 

verwijzers over afschaling, tijdig door- en uitstromen en het voorkomen van wachtlijsten, tenzij 

Holland Rijnland opdracht geeft tot levering van die diensten zonder deze afspraken of zonder 

dit akkoord. 

 

Artikel 6: Kaders 

1. De jeugdhulpaanbieder kan pas diensten leveren op basis van dit Bijzondere deel als de 

jeugdhulpaanbieder schriftelijk akkoord is gegaan met door de gemeenten, 

jeugdhulpaanbieders gecontracteerd voor dit Bijzonder deel en eventueel andere 

belanghebbenden opgestelde ‘kaders’ (zie bijlage 5, dienstomschrijvingen), tenzij Holland 

Rijnland opdracht geeft tot levering van die diensten zonder deze kaders of zonder dit akkoord. 

2. De jeugdhulpaanbieder kan pas diensten leveren op basis van dit Bijzonder deel als de 

jeugdhulpaanbieder schriftelijk akkoord is gegaan met door de gemeenten en 

onderwijsinstellingen opgestelde bestuurlijke afspraken over de afbakening en/of bundeling 

van onderwijsondersteuning en jeugdhulp, tenzij gemeenten opdracht geven tot levering van 

die diensten zonder deze afspraken of zonder dit akkoord.  
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Artikel 7: Ontwikkelopgave 

Partijen werken de volgende ontwikkelopgave uit aan de in het Algemene deel van de overeenkomst 

genoemde artikel 6: segmentspecifieke overlegtafel, en voor zover nodig aan de algemene overlegtafel: 

Ontwikkelpartners (ED) ontwikkelen en dragen bij aan pilots voor een effectievere werkwijze bij 

diensten in het kader van Ernstige Dyslexie (ED). 

Ondertekening 

Jeugdhulpaanbieder verklaart door middel van ondertekening op deze pagina van de Overeenkomst – 

kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de inhoud van deze Overeenkomst inclusief alle 

bijlagen (zie overzicht hieronder) zoals die gepubliceerd zijn op 31 oktober 2022 op VendorLink.” 

Opgemaakt en ondertekend te Leiden op 31 oktober 2022 

Voor Serviceorganisatie Zorg:  Voor de jeugdzorgaanbieder: 

_____________________ 

Naam: Mieke Hogervorst  Naam: 

Functie: Directeur Functie: 


