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BEGRIPPENLIJST 
 
In dit document wordt een aantal begrippen gebruikt die hieronder worden gedefinieerd. 

Begrip Definitie 

Aanbieder De zorgaanbieder aan wie opdrachtgever het inkoopdocument verstuurt 

en die op basis hiervan een offerte aan opdrachtgever uitbrengt. 

Algemene VNG 

Inkoopvoorwaarden 

Algemene inkoopvoorwaarden van de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten 

Jeugdige Een jeugdige uit de samenwerkende gemeenten tot de leeftijd van 18 jaar. 

Samenwerkende 

gemeenten 

De samenwerkende gemeenten van de Stadsregio Amsterdam, zijnde de 

regio’s Amsterdam-Amstelland, Haarlemmermeer en Zaanstreek-

Waterland.  

Regio Amsterdam Amstelland bestaat uit de gemeenten: Amstelveen, 

Aalsmeer, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en  Uithoorn. Regio 

Haarlemmermeer bestaat uit de gemeente: Haarlemmermeer 

Regio Zaanstreek-Waterland bestaat uit de gemeenten: Beemster, Edam-

Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, 

Zaanstad en Zeevang.  

Eis Een criterium waaraan de dienstverlening of levering moet voldoen om in 

aanmerking te komen voor de opdracht. 

Inkoopdocument Het document waarin de opdrachtgever zijn eisen en wensen heeft 

verwoord en op basis waarvan de aanbieder zijn offerte dient op te stellen. 

Gebiedsgerichte teams  Lokale teams die per gemeente een eigen naam en werkwijze krijgen 

maar altijd vrij toegankelijk zijn in het kader van het nieuwe jeugdstelsel. 

De gebiedsgerichte teams vormen de basisinfrastructuur in het nieuwe 

jeugdzorgstelsel, op het brede terrein van jeugdgezondheidszorg, opvoed- 

en opgroeiondersteuning, jeugdzorg, jeugd-GGZ en AWBZ zorg voor 

jeugd.  

Multifocale zorg Multifocale zorg is innovatieve zorg die simultaan wordt ingezet op 

meerdere aspecten van de problematiek met als doel betere en 

goedkopere zorg te leveren 

Offerte Het geheel van de aanbiedingsbrief en alle aanvullende informatie die 

door de opdrachtgever in dit document is opgevraagd en door de 

aanbieder bij de opdrachtgever ingediend.  

Opdracht Het verzoek van opdrachtgever tot de levering van een bepaalde dienst. 

Opdrachtgever De samenwerkende gemeenten, waarbij de regio Zaanstreek-Waterland 

wordt vertegenwoordigd door de gemeente Zaanstad.  

Opdrachtnemer De aanbieder die op basis van zijn offerte een opdracht gegund krijgt en 

gaat uitvoeren.  

Q & A Aanbieders kunnen tot 5 mei vragen (Q) stellen met betrekking tot het 

inkoopdocument. De antwoorden (A) op deze vragen worden gepubliceerd 

op de website www.zorgenomregioamsterdam.nl  De antwoorden zijn 

bindend en zijn daarmee een onderdeel van de raamovereenkomst. 

RTA (Regionaal Transitie Hierin zijn de afspraken vastgelegd om de continuïteit van de zorg te 



Inkoopdocument Crisishulp en opvang 5/23 

Arrangement) waarborgen. De samenwerkende regio’s hebben elk een eigen uitwerking 

van het RTA die op onderdelen verschillend zijn, maar ten aanzien van de 

jeugdzorg overeenkomen.  

Raamovereenkomst Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarin 

afspraken zijn vastgelegd over in de toekomst toe te bedelen opdrachten. 

Zie de concept raamovereenkomst als bijgesloten in bijlage 4. 

(Behandel)traject De periode van intake tot afronding van een behandeling. De behandeling 

kan bestaan uit verschillende componenten en fases.  

(Geautoriseerde) verwijzer Dit zijn medewerkers van het gebiedsgerichte team, huis- en jeugdartsen, 

gecertificeerde instellingen en eventuele andere verwijzers die in de 

verordening zullen worden genoemd. 
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1.  Inleiding 
 

1.1 Nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015 

Met ingang van 1 januari 2015 worden de gemeenten - met de decentralisatie van de jeugdhulp - 

verantwoordelijk voor het gehele zorgstelsel voor de jeugd. Dit betekent dat de gemeenten zelf 

contracten af moeten sluiten met zorgaanbieders om daarmee zorg te dragen voor zorgcontinuïteit en 

uitvoering van de Jeugdwet. 

 

Voor u ligt het inkoopdocument “Crisishulp en opvang”. Dit document is opgesteld door de 

samenwerkende gemeenten van de Stadsregio Amsterdam. Deze gemeenten willen de crisishulp en 

opvang vanaf 01/01/2015 in afstemming met elkaar inkopen. 

 

De samenwerkende gemeenten hebben besloten om in het kader van de zorgcontinuïteit, het borgen van 

de infrastructuur en de al ingezette vernieuwingen binnen deze hulp in ieder geval de komende twee jaar 

in te kopen bij de bestaande aanbieders. De samenwerkende gemeenten volgen hiermee de afspraken 

uit het Regionaal Transitie Arrangement (RTA). 

 

In dit inkoopdocument zullen de uitgangspunten, eisen en randvoorwaarden beschreven worden 

waaronder de samenwerkende gemeenten vanaf 1 januari 2015 een contractrelatie met uw organisatie 

aan willen gaan. De samenwerkende gemeenten vragen u om op basis van dit document een offerte uit 

te brengen. Het inkoopdocument vormt samen met uw offerte de basis voor een onderhandelingsgesprek 

dat de gemeenten met uw organisatie zullen voeren om te komen tot contractafspraken. 

 

1.2 Nieuw jeugdhulpstelsel  

Het nieuwe jeugdhulpstelsel zal in de basis sterk worden gewijzigd met de vorming van gebiedsgerichte 

teams. Deze wijziging brengt een verschuiving teweeg in de dienstverlening aan ouders en kinderen. De 

nadruk komt te liggen op de sociale veerkracht, eigen kracht en inzet van het eigen netwerk. Kleine 

problemen blijven klein: werken aan een sterke pedagogische omgeving en snel effectieve hulp inzetten 

in de vertrouwde omgeving. 

 

De gebiedsgerichte teams vormen de basisinfrastructuur binnen het nieuwe jeugdstelsel. Vanuit deze 

teams wordt laagdrempelige ondersteuning geboden. Wanneer begeleiding en ondersteuning vanuit het 

team onvoldoende is, kan er aanvullende jeugdhulp ingezet worden. Deze hulp wordt zo snel als mogelijk 

en zoveel als mogelijk in de wijk ingezet. De teams werken met een warme overdracht naar andere 

professionals en specialisten. Het team monitort het proces, ook na verwijzing.  

 

De in te zetten jeugdhulp wordt verleend op basis van een verwijzing door het gebiedsgerichte team en/ 

of verwijzing door een andere geautoriseerde verwijzer als huisarts of justitiële instanties. De gemeente 

geeft voorafgaand aan de inzet van jeugdhulp altijd een beschikking af, met uitzondering van 

crisisopvang/ crisishulp of verwijzingen door specifieke geautoriseerde verwijzers. In geval van een 

crisissituatie wordt de beschikking in een later stadium afgegeven.   

De samenwerkende gemeenten vinden het met het oog op de regierol van de gebiedsgerichte teams 

essentieel dat de overige aanbieders van jeugdhulp actief samenwerken met deze teams en hen actief  

informeren over voortgang en resultaten van de geleverde hulpverlening. 
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1.3 Professionals als inhoudsdeskundige 

De samenwerkende gemeenten willen in hun opdrachtgeverrol zo min mogelijk op de stoel van de 

professional gaan zitten. Zowel de samenwerkende gemeenten als de aanbieders zijn, vanuit een 

gedeeld belang, verantwoordelijk voor goede zorg voor jeugd en de juiste besteding van 

gemeenschapsgeld. De samenwerkende gemeenten stellen als opdrachtgever de kaders, de budgetten, 

de gewenste resultaten en te bereiken effecten. De aanbieders zorgen als opdrachtnemer voor een 

professionele en kwalitatieve uitvoering van de jeugdhulp. Het overbrengen van de jeugdhulp naar de 

gemeenten gaat echter gepaard met een bezuinigingsopdracht. Deze opdracht zorgt zowel bij de 

samenwerkende gemeenten als de aanbieders voor een belangrijke uitdaging om de hulp zo efficiënt en 

effectief mogelijk in te zetten, zodanig dat er met minder middelen toch adequade zorg kan worden 

geleverd. De aanbieders worden uitgedaagd om actief mee te denken en mee te werken om door 

innovatieve manieren van werken met minder geld toch voldoende professionele hulp te bieden aan de 

jeugd.  

 

1.4 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op de procedure, planning en worden de (minimum) 

eisen en randvoorwaarden genoemd waaraan aanbieders dienen te voldoen. Hoofdstuk 3 bespreekt de 

aard van het gewenste hulpaanbod en de beleidsspeerpunten die voor de gemeenten van belang zijn bij 

de uitvoering van de crisishulp en opvang. In het laatste hoofdstuk worden de  productspecifieke eisen 

benoemd en geven de samenwerkende gemeenten een aantal punten aan waarvan zij willen dat de 

aanbieder deze nader uitwerkt. Zowel de randvoorwaarden en eisen in hoofdstuk 2 als de genoemde 

productspecifieke eisen in hoofdstuk 3 zijn voor de samenwerkende gemeenten niet onderhandelbaar, 

hier dient u aan te voldoen om voor de opdracht in aanmerking te komen.  
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2. Procedure, planning, financiering, minimumeisen en randvoorwaarden 
 

De samenwerkende gemeenten, verder te noemen opdrachtgever, kiezen ervoor om door middel van 

onderhandelen te komen tot contracten voor de levering van crisishulp en opvang. De inkoopprocedure 

wordt hieronder uiteengezet.  

 

2.1 Wettelijk kader 

Gemeenten zijn bij inkoop gehouden aan (Europees) wettelijke bepalingen. De Jeugdwet, 

aanbestedingswet 2012, de gids proportionaliteit en het gemeentelijk inkoopbeleid beschrijven de 

relevante regelgeving. Omdat de zorg voor de jeugd gekwalificeerd is als een zogenaamde 2B dienst, 

heeft het bestuursorgaan meer ruimte om, ook boven de aanbestedingsgrens, een eigen afweging te 

maken met betrekking tot de inkoopvorm en de selectie van partijen waarmee de gemeente afspraken wil 

maken voor het leveren van zorg voor de jeugd. Indien er geen duidelijk grensoverschrijdend belang is 

(wat het geval is bij de jeugdzorg), er geen oneigenlijke barrières worden opgeworpen en er transparant, 

objectief en non-discriminatoir wordt gehandeld, is er veel vrijheid in het inkoopproces. Ook selecteren en 

onderhandelen is toegestaan. Wel is het verplicht de gunning van de opdrachten te publiceren.  

 

In de transitie van de zorg speelt daarbij in 2015 dat cliënten een wettelijk recht op behoud van zorg 

hebben van maximaal één jaar en dat opdrachtgever om inhoudelijke redenen ook in 2016 wil 

doorontwikkelen met een substantieel deel van de bestaande aanbieders. Deze strategie heeft ook 

consequenties voor het contracteren van aanbieders die in 2015 en 2016 zorg mogen leveren. 

Opdrachtgever kiest ervoor het contracteren middels onderhandeling met de huidige aanbieders 

tot stand te laten komen.  

  

2.2 Doel van de inkoopprocedure 

Het doel van deze inkoopprocedure is dat opdrachtgever vanaf 1 januari 2015 beschikt over een nieuwe 

contractrelatie met aanbieders van crisishulp en opvang. Opdrachtgever heeft om deze reden een 

inkoopdocument opgesteld met daarin uitgangspunten en randvoorwaarden, die verbonden zijn aan de 

uitvoering van de opdracht. Op basis van dit inkoopdocument wordt u gevraagd een offerte in te dienen. 

Dit inkoopdocument en uw offerte zullen als basis dienen om tijdens een onderhandelingsgesprek tot 

overeenstemming te komen. Zowel de algemene randvoorwaarden, minimum eisen, financiële eisen als 

de productspecifieke eisen uit dit inkoopdocument zijn voor opdrachtgever niet onderhandelbaar. U dient 

hier aan te voldoen om voor de opdracht in aanmerking te komen. 

Opdrachtgever zal per regio een identieke raamovereenkomst afsluiten na afronding van de procedure. 

De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 januari 2015.  

 

2.3  Onderhandelingsteam 

Een onderhandelingsteam van de opdrachtgever voert op basis van dit inkoopdocument het 

onderhandelingsgesprek. Belangrijke onderwerpen in dit gesprek zijn de tarieven, de budgetten en de 

door de zorgaanbieder uitgewerkte punten in de offerte. 
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2.4 Contractvorm en looptijd 

Voor de crisishulp en opvang wordt gekozen voor een overeenkomst van 2 jaar, met (voor 

opdrachtgever), een optie tot verlenging van twee keer één jaar. Jaarlijks zal opdrachtgever het 

beschikbare budget vaststellen. Dit kan leiden tot aanpassing van aantallen, producten of vergoedingen.  

 

Bij de overweging of gebruik zal worden gemaakt van de verlengingsoptie kunnen verschillende factoren 

meespelen zoals politieke ontwikkelingen, beleidsontwikkelingen, beschikbare budgetten en 

(markt)ontwikkelingen binnen de jeugdhulp. Ook zullen de uitkomsten van evaluaties van invloed zijn bij 

de bepaling of de raamovereenkomst wordt verlengd, dan wel dat er over zal worden gegaan tot een 

vorm van inkoop op basis van een aanbesteding. Zie ook 2.6. 

 

2.5 Informatievoorziening 

De opdrachtgever heeft informatie nodig voor verschillende doeleinden.: 

 Inzicht in de effectiviteit van het beleid 

 Inzicht in de kwaliteit en resultaten van de hulp 

 Inzicht in het gebruik 

 Ten behoeve van de managementinformatie (inclusief besteding budget) 

 Ten behoeve van de facturatie 

 

Hiervoor zal opdrachtgever van meerdere bronnen gebruik maken: 

Opdrachtgever vraagt ook opdrachtnemer informatie te leveren. Uitgangspunt hierbij is dat er alleen 

informatie gevraagd wordt die ook voor de opdrachtnemer zelf en liefst voor het primaire proces van 

belang is.  

 

Om de jeugdhulp te kunnen monitoren wordt er  een (minimum) basisset ontwikkeld door het Regionaal 

Adviesteam Informatievoorziening Jeugdhulp1, voor de opdrachtgever binnen de Stadsregio Amsterdam 

en zo mogelijk de veiligheidsregio Kennemerland.(zie hiervoor ook:  

 http://www.voordejeugd.nl/images/pdf/factsheet/P4-F_Dataset_Beleidsinformatie_Jeugd.pdf )   

De basisset zal in overleg met de aanbieders verder uitgebouwd worden. Het streven is om in de tweede 

helft van 2014 de basisset gereed te hebben. 

 

Privacy 

Opdrachtgever zal de informatie gebruiken voor monitoring, evaluatie, beleidsontwikkeling, 

verantwoording, onderzoek en inkoop. Naast de gegevensset wordt ook gezocht naar uniformering van 

beleid en processen betreffende de privacy. Het Regionaal Adviesteam Informatievoorziening Jeugdhulp 

onderzoekt wat reeds voorhanden is en wat wordt geadviseerd om regionaal in te zetten als standaard: 

privacyprotocol/ beleid, organisatorische afspraken en communicatie naar burgers/ cliënten. 

                                                           
1 Het Regionaal Adviesteam Informatievoorziening Jeugdhulp is ingericht op verzoek van het Regionaal 
Directeurenoverleg. Het team adviseert de sector onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd, de betrokken 
verantwoordelijken in de regio op het gebied van informatievoorziening. Dat betreft zowel de gemeenten als 
zorgleveranciers. In het team zijn de drie deelregio’s, de drie deelsectoren (AWBZ, JGGZ zowel instellingen en 
vrijgevestigden, JOH) en de VNG vertegenwoordigd 
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2.6 Evaluatie 

Opdrachtgever gebruikt de geleverde informatie voor het contractmanagement en bij de jaarlijkse 

contractevaluatie. De conclusies uit de jaarlijkse evaluatie kunnen meewegen in de bepaling van de 

positie van opdrachtnemer bij eventuele toekomstige opdrachten (past performance).  

 

2.7 Onderaannemerschap 

Het is u toegestaan om voor de uitvoering van het contract derden in te schakelen. Opdrachtgever stelt 

daaraan de voorwaarde dat bij de inschakeling van onderaannemers de aanbevelingen uit het rapport 

van de Inspectie Jeugdzorg2 in acht worden genomen. Het eindoordeel uit dit rapport luidt:  

“De inspectie verwacht bij gebruik van onderaannemers dat er jeugdhulp wordt geleverd van 

voldoende kwaliteit. Dit houdt in dat de zorg voldoende veilig en verantwoord is, en dat deze 

aansluit bij de zorgvraag van de jeugdige. Daarnaast heeft de hoofdaannemer de verantwoordelijkheid 

voldoende zicht te houden op deze kwaliteit. Er dient sprake te zijn van aantoonbaar 

toezicht door de hoofdaannemer op de onderaannemer en de samenwerkingsafspraken tussen 

beiden moeten geformaliseerd zijn.” 

Indien een aanbieder voornemens is een onderaannemer in te schakelen dient hij daar vooraf van 

opdrachtgever toestemming voor te krijgen. Als bij inschrijving al bekend is dat onderdelen in 

onderaanneming uitgevoerd zullen worden dient dit in de offerte te worden aangegeven. Als er pas 

tijdens de uitvoering van de opdracht een onderaannemer wordt ingeschakeld, dient dit per omgaande 

gemeld te worden aan opdrachtgever. 

 

2.8 Social Return 

Opdrachtgever heeft als sociale doelstelling dat een investering door de gemeente, naast het ‘gewone’ 

rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doet opdrachtgever in het 

algemeen door Social Return als sociale voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedingstrajecten, 

waarbij ze van leveranciers verwachten dat ze een bijdrage leveren aan het arbeidsmarktbeleid of –als 

dat niet mogelijk is- aan andere maatschappelijke doelstellingen van de gemeenten. Voorbeelden 

daarvan zijn onderwijs, participatie, zorg en armoedebestrijding. 

Via de sociale investering van de opdrachtnemers willen de opdrachtgever duurzame samenwerking met 

de markt tot stand brengen, die past bij de veranderingen in bestaande verhoudingen tussen overheid, 

burgers en bedrijven. En die bijvoorbeeld ook formele en informele netwerken met elkaar helpt verbinden. 

Voor meer informatie over en voorbeelden van Social Return zie www.amsterdam.nl/socialreturn 

De toepassing van Social Return kan op verschillende manieren plaatsvinden. In dit inkoopdocument is 

ervoor gekozen de aanbieders te laten verklaren dat zij de intentie hebben een sociale tegenprestatie te 

leveren. Over die sociale tegenprestatie worden eind 2014 specifieke afspraken gemaakt.  

 

Gezien het specifieke karakter van de decentralisatie en de daarmee gepaard gaande dynamiek is ervoor 

gekozen om Social Return op een innovatieve manier toe te passen. 

 

Om tot passende en innovatieve ideeën voor invulling en samenwerking te komen, organiseert 

opdrachtgever tussen 1 juli en 31 december 2014 per domein een interactieve bijeenkomst over Social 

                                                           
2 “Onderaannemers in de Jeugdzorg”, Inspectie Jeugdzorg, Utrecht, maart 2012 
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Return. Doel van deze bijeenkomsten is om elkaar te informeren en gezamenlijk te verkennen en bepalen 

wat de mogelijkheden zijn voor de invulling van Social Return.  

 

2.9 Tarifering, bekostiging en facturatie 

In de huidige systematiek van de zorg voor jeugdigen is er sprake van een grote complexiteit aan 

afrekenmethoden: ZZP’s, DBC’s, extramurale tarieven, producten en trajecten. De overheveling van 

taken naar gemeenten is voor opdrachtgever het moment om deze complexiteit los te laten en verder te 

gaan met een vereenvoudigde tariefstructuur3. Het voornaamste argument voor deze keuze is om 

bekostiging zoveel mogelijk te laten verlopen op basis van daadwerkelijk geleverde uren en diensten. 

Daarbij geldt dat kruissubsidiëring tussen producten niet langer wenselijk is, maar dat wel realistische 

tarieven worden gehanteerd, zonder financiële uitholling van aanbieders. Opdrachtgever heeft hiertoe de 

notitie “Sturing, bekostiging en tarifering” opgesteld (bijlage 3) en een tarievenonderzoek uitgevoerd 

(bijlage 6, Advies tariefstelling). Beide nota’s vormen de basis voor de wijze waarop opdrachtgever  de 

bekostiging, tarifering en sturing wil gaan inrichten. In 2015 geldt dit nog als “proefjaar”, in 2016 zal deze 

systematiek leidend zijn voor de bekostiging. Op grond hiervan zijn de onderstaande uitgangspunten en 

eisen geformuleerd, waar de aanbieder voor de gehele opdracht zich bij het indienen van de offerte aan 

conformeert. 

 

2.9.1 Uitgangspunten  

1. Contractering gebeurt op basis van het “geld-volgt-cliënt”-model. Binnen dit model stuurt 
opdrachtgever via de raamovereenkomst op het tarief, het volume, doelmatigheidseisen en 
het implementatieregime. De inzet van deze instrumenten heeft als doel om binnen de 
contracteerruimte te blijven.  

2. Opdrachtgever contracteert bij opdrachtnemer het aantal af te nemen eenheden (dit kan zijn, 
producten, fte’s, uren, dagen, DBC’s, ZZP’s, etc) per jaar (Q) en de afgesproken tarief per 
relevante eenheid (P). Zowel P en Q worden jaarlijks tussen opdrachtnemer en 
opdrachtgever vastgesteld en vastgelegd in een bijlage bij de overeenkomst. De totaalsom 
van eenheden en tarieven bepaalt het budgetplafond per inkooppakket.  

3. Bij de contractering geldt voor 2015 een budgetgarantie van minimaal 80%, voor de daarop 
volgende jaren wordt uitgegaan van een tussen partijen overeen te komen voorlopig 
maximum budget per jaar per opdrachtnemer. Dit aantal wordt nader gespecificeerd per 
gemeente en wordt opgenomen in een bijlage bij de raamovereenkomst, het zogenaamde 
budgetformulier. 
Betaling geschiedt echter op basis van daadwerkelijk rechtmatig geleverde zorg.  

4. Een groter aantal eenheden (dat uitstijgt boven het totaal gecontracteerde aantal per regio) 
betekent niet meer omzet. Is de instroom groter dan in de raamovereenkomst is vastgelegd, 
en dreigt er daardoor een overschrijding van het budgetplafond, dan meldt de 
opdrachtnemer dat bij de relevante gemeente. Partijen treden dan in overleg om tot een 
oplossing te komen.  
Een lager aantal eenheden in behandeling (dat ligt onder het totaal  gecontracteerde aantal 
per regio), betekent minder omzet. Het compenseren van een lager aantal eenheden om het 
budgetplafond “op te vullen”, bijvoorbeeld door extra (over) behandeling op bestaande 
cliënten, wordt niet geaccepteerd. Een substantieel lager aantal cliënten dient de 
opdrachtnemer te melden bij de opdrachtgever.  

5 Bij de (toekomstige) bepaling van het totaal aantal eenheden in een contractjaar wordt 

                                                           
3 De DBC-systematiek voor gespecialiseerde jeugd-GGZ blijft in ieder geval tot 2017 gehandhaafd. 
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uitgegaan van historische gegevens, verwachte trends en de budgettaire kaders van de 
opdrachtgever. Daarbij hanteert opdrachtgever eveneens informatie over de kwaliteit van de 
zorg, waaronder de doelrealisatie en de cliënttevredenheid. Ook prioriteiten in de aard en 
locatie van de zorg, zijn bepalend voor de omvang in enig jaar.      

6. Het overeengekomen tarief geldt per eenheid. Voor de tarieven wordt in 2015 uitgegaan van 
de geldende tarieven 2014. Opdrachtgever streeft er in de toekomst naar om realistische 
tarieven te bieden, zonder kruissubsidies tussen producten in stand te houden (nieuwe 
parameters). Deze transparantie biedt opdrachtnemer de mogelijkheid om haar 
bedrijfsvoering hierop tijdig in te richten.  

7. Opdrachtgever werkt in 2015 en 2016 aan een transitie van de bekostiging, waarbij in 2015 
wordt geregistreerd op de nieuwe eenheden, maar nog bekostigd wordt op de oude 
eenheden. Voor de nieuwe eenheden zijn nieuwe tarieven opgesteld. Een beroep op de 
hardheidsclausule (zie bijlage 3) maakt het mogelijk om tijdelijk tarieven overeen te komen 
die hoger zijn dan het maximum uit de bandbreedte. Voorwaarde hieraan is dat een plan 
wordt overlegd, dat op realistische termijn leidt tot tarieven binnen de bandbreedte. Volledige 
uitvoering van het plan in 2015, is voorwaarde om - eventueel en indien noodzakelijk – ook 
in 2016 een beroep te doen op de hardheidsclausule. 

8. Er zijn geen automatische jaarlijkse nominale aanpassingen ten behoeve van loon- en 
prijsontwikkelingen. Bij de jaarlijkse besluitvorming over de tarieven, zal opdrachtgever de 
jaarlijkse nominale ontwikkeling van de Decentralisatie Uitkering jeugd (c.q. sociaal) in 
ogenschouw nemen, evenals de bezuinigingen die in 2015, 2016 en 2017 worden 
doorgevoerd.  

9. Voor de bekostiging is in de eerste zes maanden van 2015 sprake van volledige 
bevoorschotting op basis van de budgetafspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
(1/13 van het jaarbudget). Vanaf 1 juli 2015 wordt het voorschot aangepast op basis van de 
werkelijke realisatie in 2015, op basis van de geleverde facturatieoverzichten. De 
bevoorschotting voorziet de opdrachtnemer van liquiditeit. Bij de factuur over juli kan het 
totaal aan gefactureerde eenheden worden verrekend met het totaal aan bevoorschotting. 
Vanaf dan wordt de maandelijkse factuur leidend bij de bevoorschotting voor de volgende 
maand.   

10. Opdrachtnemer levert een gelijkmatige spreiding van de zorg door het jaar heen binnen het 
budgetplafond. Opdrachtgever behoudt het recht om op basis van de gegevens over het 
eerste half jaar vanaf 2016, de omvang van de gecontracteerde hulp voor het lopend jaar ´t´ 
bij te stellen en een bijgesteld budgetplafond af te geven voor het lopende jaar. Daarmee 
kan de opdrachtgever herschikken binnen de voorlopig gecontracteerde middelen. Indien er 
geen bijgestelde afspraken zijn gemaakt vóór 31/10, dan gelden de oorspronkelijke 
afspraken als definitieve afspraken.   

 

2.9.2 Eisen 

1.  Opdrachtnemer stemt in met bovengenoemde uitgangspunten. 
2. Opdrachtnemer offreert bij opdrachtgever een aantal af te nemen eenheden voor 2015 (dit 

kan zijn fte, producten, uren, dagen, DBC’s, ZZP’s, etc) per jaar (Q) en het bijbehorende 
tarief per relevante eenheid (P), via het invulformulier productieomvang en tarieven (oude 
format, bijlage 2A) volgens de systematiek uit 2014. De aantallen worden door 
opdrachtnemer nader gespecificeerd per regio (rekening houdend met het 
woonplaatsbeginsel uit de jeugdwet) en zijn gebaseerd op de afgesproken capaciteit 2014. 
Hierin dienen de speerpunten te worden verwerkt en apart zichtbaar gemaakt. Zowel P en 
Q worden besproken in een onderhandelingsgesprek, waarbij prioritering en keuzes 
worden gemaakt. De uitkomsten worden (jaarlijks) tussen opdrachtnemer en opdrachtgever 
vastgesteld en vastgelegd in het invulformulier productieomvang en tarieven, als een 
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bijlage bij de overeenkomst. De totaalsom van eenheden en tarieven bepaalt het 
budgetplafond per inkooppakket. Bij de contractering wordt uitgegaan van een voorlopig 
maximum budget per jaar per regio. 

3. Opdrachtgever werkt aan een systematiek om de bekostiging  uit te drukken in de nieuwe 
bekostigingsparameters (zie als voorbeeld bijlage 2B, op een nader te bepalen tijdstip aan 
te leveren). Het nieuwe invulformulier productie en tarieven wordt op een nader vast te 
stellen moment door opdrachtnemer aangeleverd. Daarbij worden ook nieuwe tarieven voor 
de nieuwe bekostigingseenheden opgesteld. De nieuwe tarieven dienen te liggen binnen 
de bandbreedte van het tarievenrapport dat opdrachtgever heeft opgesteld (zie bijlage 6). 
De geoffreerde omzet op de nieuwe tarieven x de nieuwe eenheden, mag de geoffreerde 
omzet op de oude eenheden met de oude tarieven, niet overschrijden. Indien uw nieuwe 
tarieven (op onderdelen) boven de norm komen, dan kan u in aanmerking komen voor de 
hardheidsclausule (zie bijlage 3). Deze tarieven worden in 2015 nog niet gebruikt voor de 
facturatie, maar wel als schaduwmodel, om proef te draaien voor 2016. Het is daarom 
belangrijk dat de tarieven binnen de bandbreedte liggen, ook voor het schaduwjaar. De 
wijze van tariefstelling betekent dat opdrachtnemer in 2015 haar productieregistratie op 
zowel de oude als de nieuwe parameters vastlegt en aanlevert aan opdrachtgever. Het in 
stand houden van de oude parameters is in 2015 van belang, omdat de bekostiging in 2015 
nog op de oude parameters zal plaatsvinden. De resultaten van de registraties zijn input 
voor de bekostiging en tariferingsafspraken 2016. In 2016 zal opdrachtnemer op de nieuwe 
parameters worden bekostigd, en gelden de oude parameters als schaduwregistratie.  

4. De tarieven in 2015 zijn gelijk aan de tarieven die met de oude financiers zijn 
overeengekomen (nominaal niveau 2014) behorende bij de oude parameters. Voor de 
jeugdzorg is dat de Stadregio Amsterdam.  

5 De producten en diensten van jeugdhulp zijn vrijgesteld van BTW. De geoffreerde tarieven 
dienen derhalve exclusief BTW te zijn. De gefactureerde tarieven zijn gelijk aan de 
gecontracteerde tarieven, zonder BTW of andere opslagen.  

6. Maandelijks worden er (elektronische) facturen bij de opdrachtgever ingediend. Elk 
overzicht bevat gegevens per gemeente, per pakket, op totaalniveau (het format volgt later 
dit jaar). De factuur kent een cijfermatige onderbouwing (elektronisch/of excel) op basis van 
de overeen te komen rapportageformulieren. Daarin staat per cliënt onder andere 
informatie over de eenheden zorg die in rekening worden gebracht, het “product” waarin de 
hulp wordt geleverd, de startdatum van de zorg, de doorverwijzer naar de zorg, het 
beschikkingennummer van de relevante gemeente (het format volgt later dit jaar). De 
facturen worden opgesplitst per gemeente. De bevoorschotting voorziet de opdrachtnemer 
van liquiditeit. Bij de factuur over juli kan het totaal aan gefactureerde eenheden worden 
verrekend met het totaal aan bevoorschotting. Vanaf juli wordt de maandelijkse factuur 
leidend bij de bevoorschotting voor de volgende maand.   

7. Voor de jaarlijkse contractbespreking wordt door opdrachtgever vóór 1 oktober van het 
lopende jaar inzicht gegeven richting opdrachtnemer over de gewenste aantallen, de 
tariefsaanpassingen voor het jaar t+1 en de beleidskeuzes en speerpunten voor het 
volgende jaar. Opdrachtnemer zal vóór 1 november een invulformulier productie en 
tarieven (nieuwe format) indienen voor het jaar t+1. De opdrachtgever en de 
opdrachtnemer streven er naar de budgetafspraken voor het volgende jaar vóór 31/12 van 
het lopende jaar te hebben afgesloten.  

 

Door het uitbrengen van een offerte gaat u akkoord met de eisen. 

 

 



Inkoopdocument Crisishulp en opvang 14/23 

2.10 Minimumeisen en randvoorwaarden  

Opdrachtgever stelt een aantal minimum eisen en randvoorwaarden aan zorgaanbieders. Deze eisen en 

randvoorwaarden hebben betrekking op de integriteit van de instelling, de professionaliteit en 

deskundigheid van de medewerkers en de uitvoering van de opdracht. Door het uitbrengen van een 

offerte gaat u akkoord met deze eisen en randvoorwaarden. 

 

Minimum eisen en randvoorwaarden 

1.  De onderneming of een bestuurder ervan is in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van 

het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke 

rechterlijke uitspraak veroordeeld wegens veroordelingen op grond van de volgende 

artikelen uit het Wetboek van Strafrecht: 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 

323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater. Aanbieder verklaart dit door het 

invullen en ondertekenen van de zogenaamde Eigen Verklaring (bijlage 1) 

2.  Opdrachtnemer dient een Verklaring Omtrent Gedrag Rechtspersoon overleggen, dan wel 

een Gedragsverklaring Aanbesteden welke niet ouder is dan 12 maanden voorafgaand aan 

het indienen van de offerte. Indien u op het moment van de sluitingsdatum voor indiening 
van de offerte de COVOG nog niet in uw bezit heeft, dient u in ieder geval een bewijs van 
aanvraag van dit document te kunnen overleggen. Dat is voor deze fase in het proces 
voldoende.  

3.  Opdrachtgever contracteert alleen opdrachtnemers die qua economische en financiële 

draagkracht voldoende stabiel zijn om de opdracht onder de door opdrachtgever gestelde 

condities uit te voeren. Dit betekent dat aanbieder over de afgelopen drie boekjaren geen 

negatieve bedrijfsresultaat mag hebben gegenereerd in combinatie met een negatief eigen 

vermogen. In bijlage 1B treft u een invulformulier aan met betrekking tot de financiële 

economische draagkracht. Het invulformulier dient ondertekend te worden door een 

vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor 

de gegevens van de verklaring te toetsen door middel van controle van de jaarstukken over 

de desbetreffende jaren. 

4.  Opdrachtnemer stemt in met de eisen en uitgangspunten rondom tarifering, bekostiging en 

facturatie zoals genoemd in paragraaf 2.9.1 en 2.9.2. 

5.  Opdrachtnemer draagt zorg voor cliënt/ ouderparticipatie. 

6.  Opdrachtnemer draagt zorg voor een klachtenregeling die voldoet aan de wettelijk daaraan 

gestelde eisen en handelt daarnaar. 

7.  Opdrachtnemer is bekend met het voornemen van de opdrachtgever om in de loop van 2014 
in gemeenschappelijk overleg te komen tot een nadere klachtenregeling en is bereid bij te 
dragen aan de totstandkoming daarvan 

8.  Opdrachtnemer spant zich in om zijn hulpaanbod waar mogelijk verder te innoveren en 

daarbij aan te sluiten bij de wensen van de samenwerkende gemeenten met betrekking tot 

het jeugdstelsel, zoals vastgelegd in de verschillende beleidsdocumenten en gemeentelijke 

verordeningen. Gemeenten zijn verplicht hun verordening ten aanzien van de jeugdhulp  

voor 31 oktober 2014 te publiceren.  

9.  Opdrachtnemer beschikt over een kwaliteitssysteem waarin resultaten worden vastgelegd en 

waarbij deze resultaten worden ingezet om te komen tot verbeteringen in de werkwijze en op 

grond waarvan mogelijk innovatieve manieren van werken kunnen worden ontwikkeld. 
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10.  Opdrachtnemer voldoet aan de huidige eisen zoals gesteld in de Wet op de Jeugdzorg en 

voldoet per 01/01/2015 aan de eisen zoals vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet en alle 

overige relevante wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. 

11.  Opdrachtnemer volgt geldende (en toekomstige herzieningen) standaarden, richtlijnen, best 

practice, veelbelovende of evidence based methodes en implementeert deze in zijn 

werkwijze. Indien noodzakelijk wordt beredeneerd en transparant afgeweken. 

12.  Opdrachtnemer werkt mee met inspecties en geeft opvolging aan aanbevelingen die hieruit 

naar voren komen. 

13.  Opdrachtnemer heeft kennis van en handelt naar de uitgangspunten van de nota van 

commissie Rouvoet:  “Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg”4. 

14.  Opdrachtnemer beschikt over voldoende ervaren, gekwalificeerd personeel om jeugdigen 

en/of de (pleeg)ouders te begeleiden en te ondersteunen, gelet op de vaak specifieke 

complexe en diverse problematiek. 

15.  Opdrachtnemer sluit aan op de landelijke verwijsindex risicojongeren en gebruikt hiervoor 

Matchpoint. 

16.  Het in te zetten personeel, welke beroepsmatig in contact kan komen met jeugdigen of 

ouders aan wie jeugdhulp wordt geboden, beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag 

welke niet ouder is dan 12 maanden voorafgaand aan het indienen van de offerte.  De 
verklaring omtrent gedrag voor het in te zetten personeel hoeft niet met de offerte 
meegezonden te worden. Inschrijver dient deze op aanvraag van de Gemeente te kunnen 
overleggen.   

17.  Het in te zetten personeel van opdrachtnemer houdt zich aan de meldplicht voor calamiteiten 

en de meldcode huiselijk geweld. 

18.  Het in te zetten HBO en WO personeel van opdrachtnemer , welke beroepsmatig in contact 

kan komen met jeugdigen of ouders aan wie jeugdhulp wordt geboden,  is geregistreerd als 

Jeugdprofessional of heeft een aantoonbare aanvraag ingediend om als jeugdprofessional 

geregistreerd te worden. MBO personeel werkt altijd onder verantwoordelijk van een HBO/ 

WO geschoolde en geregistreerde medewerker. 

19.  Opdrachtnemer is cultuursensitief: Bij de benadering van ouders en kind, behandeling en/ of 

in te zetten methodieken wordt rekening gehouden met de religieuze- en of culturele 

achtergrond van ouders en kind , tenzij er redenen zijn om hiervan af te wijken. 

20.   Opdrachtnemer draagt zorg voor een goede samenwerking met de professionals in de 

gebiedsgerichte teams van de samenwerkende gemeenten en andere relevante actoren. 

Onder een goede samenwerking wordt in ieder geval verstaan onderlinge afstemming tussen 

eigen personeel van aanbieder en de overige betrokken of te betrekken professionals.   

21.  Opdrachtnemer spant zich in om, als hij zelf geen geschikt hulpaanbod kan leveren, in 

afstemming met het gebiedsgerichte team en/ of andere aanbieders, te zoeken naar een 

geschikt alternatief. 

22. . Opdrachtnemer levert alleen zorg aan kinderen op basis van een door de gemeente 

afgegeven beschikking. Zonder geldige beschikking kan er geen zorg gedeclareerd worden 

bij de gemeente en dient de jeugdige terug verwezen te worden naar de verwijzer en/ of het 

                                                           
4 Uitgave Jeugdzorg Nederland 2013 
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gebiedsgerichte team. Uitzondering hierop is geboden jeugdhulp op basis van een verwijzing 

door een geautoriseerde verwijzer die zelfstandig mag verwijzen, zonder dat daar een 

beschikking aan ten grondslag ligt. Dit zijn onder andere huisartsen en de gecertificeerde 

instellingen. 

23.  Opdrachtnemer verplicht zich om digitaal gegevens en rapportage en prestatie-indicatoren 

aan te leveren aan opdrachtgever indien deze om gegevens vraagt, waarbij opdrachtgever 

zich gebonden weet door de privacywetgeving. Opdrachtnemer garandeert dat registratie 

betrouwbaar en sluitend is. 

24.  Opdrachtnemer levert, volgens een nader te bepalen frequentie, maar minimaal 2 keer per 

jaar, opdrachtgever informatie zoals aangegeven in de jeugdwet (en nadere regelgeving) 

eventueel aangevuld met andere (betekenisvolle) prestatie-indicatoren die de opdrachtgever 

verder noodzakelijk acht. Na afstemming met de sector neemt opdrachtgever in de tweede 

helft van 2014 een besluit over de volledige set prestatie-indicatoren 

25. . Periodiek is er regulier overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, de frequentie wordt 

nader bepaald en in overleg vastgesteld. In deze overleggen kijkt opdrachtgever naar de 

ontwikkeling in de afgesproken prestatie-indicatoren en de financiële en kwalitatieve 

ontwikkelingen. Bij ondermaats presteren wordt de frequentie van overleg verhoogd al naar 

gelang nodig is om de kwaliteit van dienstverlening op het vastgesteld niveau te verkrijgen. 

26. . Opdrachtnemer werkt mee aan de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van de 

raamovereenkomst. 

27.  Opdrachtnemer stelt één persoon aan als contactpersoon voor opdrachtgever. Deze persoon 

is deskundig en op de hoogte van de gang van zaken binnen de organisatie van 

opdrachtnemer. Bij afwezigheid is er één vaste vervanger als contactpersoon beschikbaar. 

28.  Opdrachtnemer verklaart dat hij de intentie heeft een sociale tegenprestatie te leveren in het 

kader van Social Return. 

29.  Opdrachtnemer verklaart mee te werken aan een eventuele screening door de 

screeningsunit van Amsterdam. 

30.  Opdrachtnemer gaat akkoord met de concept raamovereenkomst van opdrachtgever. 

31.  Opdrachtnemer gaat akkoord dat de bijgevoegde algemene VNG inkoopvoorwaarden april 

2012 van toepassing zijn op de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. De 

leveringsvoorwaarden van opdrachtnemer worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

 

2.11  Indienen offerte 

De rechtsgeldig ondertekende offerte dient uiterlijk maandag 19 mei 2014 voor 12.00 uur per E-mail te 

worden ingediend bij opdrachtgever via offertes@zorgomregioamsterdam.nl. De offerte dient in tweevoud 

(inclusief alle bijlagen) te worden gemaild.  

Eenmaal de complete en rechtsgeldig ondertekende (gescande) offerte (inclusief de bijlagen) als PDF 
bestand en eenmaal (offerte + bijlagen) als origineel Word en Excel bestand. Bij het indienen van de 
offerte ontvangt u een ontvangstbewijs. In het onderwerp van de E-mail dient vermeld te staan: offerte 
inkoop crisishulp en opvang. Offertes zullen niet eerder dan 19 mei 2014 na 12.00 uur door 
opdrachtgever geopend worden. 
 
Inschrijvingen per post/fax worden niet geaccepteerd. Het risico van niet-bezorging of enig andere 
vertraging en het daardoor niet in behandeling nemen van de offerte berust bij de aanbieder.  
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Vragen en opmerkingen naar aanleiding van dit inkoopdocument kunnen onder vermelding van 
"inkoop crisishulp en opvang" tot en met 5 mei 2014  per E-mail gesteld worden aan 
info@zorgomregioamsterdam.nl 
 
 
2.12 Wijze van indiening offerte 

Het document bevat eisen, wensen, speerpunten en productontwikkelings- en innovatiepunten. Uw 

dienstverlening dient volledig te voldoen aan de eisen zoals deze beschreven staan in hoofdstuk 2 en 4. 

Door het uitbrengen van een offerte gaat u akkoord met deze eisen. Daarnaast dient u een aantal punten 

zoals beschreven onder 4.3 uit te werken in uw offerte.  

 

Hieronder volgt een overzicht waarin wordt aangegeven onder welke tabbladen u de in dit document 

gevraagde gegevens dient toe te voegen. Voor het opgeven van de gegevens dient u de bijlagen te 

gebruiken die bij dit document zijn toegevoegd.  

Tabblad 1        Eigen verklaring (bijlage 1A) en de Verklaring Omtrent Gedrag Rechtspersoon, dan wel 

een Gedragsverklaring Aanbesteden 

Tabblad 2         Verklaring financiële gegevens (bijlage 1B) 

Tabblad 3         Offerte : Inhoudelijke uitwerking visie en trajecten (paragraaf 4.3) 

Tabblad 4         Invul formulier productie omvang en tarieven (bijlage 2A) 

Tabblad 5         Eventuele eigen bijlagen aanbieder 

 

2.13 Planning 

Onderstaand is een gedetailleerde planning opgenomen van alle activiteiten met betrekking tot het 

onderhandelingstraject.  

 

Datum Activiteit  

15 april 2014 Toezenden van het Inkoopdocument  

Uiterlijk 5 mei 2014 Ruimte voor aanbieders om vragen te stellen over het programma van eisen. 

Vragen kunnen gesteld worden via info@zorgomregioamsterdam.nl 

Vragen worden door de gemeente beantwoord. Eventuele vragen en/of 

opmerkingen waarvan het antwoord gevolgen heeft voor alle geselecteerde 

aanbieders worden gecommuniceerd aan alle geselecteerde aanbieders.  

19 mei 2014 Indienen offerte aanbieders 

Week 26 Starten onderhandelingsgesprekken 

Week 28 Afronden onderhandelingen met aanbieders 

01-01-2015 Start contract, ingangsdatum crisishulp en opvang 

 

2.14 Screening aanbieders 

Voorafgaand aan de definitieve contractering kan opdrachtgever besluiten om opdrachtnemer te laten 

screenen door de Screeningunit van de gemeente Amsterdam. Deze screening kan worden ingezet om 

de integriteit en solvabiliteit van opdrachtnemer te toetsen. 
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Indien er een screening door de Screeningsunit wordt uitgevoerd en deze leidt tot een negatief advies, 

dan kan dit leiden tot uitsluiting voor de opdracht, wijzigingen in de raamovereenkomst  of aanvullende 

(bewakings)bepalingen.  

 

 

2.15 Wensen individuele gemeenten 

Dit inkoopdocument is een weerslag van de gezamenlijke visie van opdrachtgever op de wijze waarop de 

crisishulp en opvang ingekocht en uitgevoerd moet worden. Dit sluit niet uit dat er op gemeentelijk 

uitvoeringsniveau aanvullende wensen zijn. In dat geval zullen er aanvullende, onderliggende 

werkafspraken worden gemaakt door iedere gemeente afzonderlijk, welke aan de raamovereenkomst 

worden toegevoegd.  

 

2.16 Voorbehouden 

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om een correctie in de inkoopdocumenten en procedure toe 

te passen, indien na bekendmaking hiervan maatregelen door de overheid worden getroffen die van 

invloed hierop zijn of voorschrijdend inzicht op basis van ontwikkelingen in de zorg. Mocht hiervan sprake 

zijn, dan krijgen de aanbieders de mogelijkheid hun offerte aan te passen. Dit inkoopdocument dient nog 

door de colleges van de individuele gemeenten te worden vastgesteld. Indien het college van een 

gemeente besluit het stuk niet de accorderen, dan zal deze gemeente niet deelnemen aan deze 

inkoopprocedure. 

 

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om zonder tot enige schadevergoedingsplicht gehouden te 

zijn: 

 de inkoopprocedure tussentijds, tijdelijk of definitief, om redenen die voor de gemeente 

overtuigend zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen of op te schorten. Hieronder verstaat de 

gemeente mede externe omstandigheden als overheidsbeslissingen of gerechtelijke uitspraken; 

 de inkoopprocedure gedeeltelijk te stoppen en het overige deel voort te zetten; 

 wijzigingen aan te brengen in de inkoopprocedure of in de aard en de omvang van het aanbod 

wat de gemeente inkoopt; 

 besluiten te nemen of maatregelen te treffen voor situaties die tijdens voorbereiding van dit 

document bij de opdrachtgever niet bekend waren of die de opdrachtgever niet konden voorzien; 

 de tijdsplanning te wijzigen.  
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3. Crisishulp  en opvang: belangrijke speerpunten en gevraagde dienstverlening 

 
3.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk zal zich richten op de eisen met betrekking tot crisishulp en opvang vanuit de jeugdhulp, 

waarbij het primair gaat over de onveilige opvoed- en opgroeisituatie van kinderen en jeugdigen. Ook de 

sectoren jeugd GGZ en jeugd LVB bieden dergelijke vormen van hulp, maar die worden buiten 

beschouwing gelaten in dit programma van eisen. 

 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke onderdelen opdrachtgever wil inkopen en wat de inhoudelijke 

speerpunten zijn ten aanzien van ‘crisishulp en opvang’. In hoofdstuk 4 wordt deze dienstverlening 

vertaald naar concrete eisen en wensen.  

 

3.2 In te kopen crisishulp en opvang  
Crisishulp en opvang wordt in de meeste gevallen gecombineerd ingezet. Crisishulp en opvang biedt 

acuut hulp en tijdelijk verblijf aan een jeugdige in een pleeggezin of in een instelling, wanneer er sprake is 

van een crisissituatie in een gezin waardoor op zeer korte termijn opvang en hulp voor een jeugdige 

buiten het gezin noodzakelijk is. Het bestaat uit specialistische spoedhulp door een ambulante 

hulpverlener, eventueel in combinatie met het  bieden van 24/7 veilige dag- en nachtopvang. Meestal 

wordt er gewerkt met erkende programma’s zoals Signs of Safety en Families First. 

 

In een periode van vier weken wordt in overleg met alle betrokkenen intensief gezocht naar een oplossing 

voor de onveilige situatie die is ontstaan. Het betreffende gebiedsgerichte team wordt direct op de hoogte 

gesteld en volgt het proces.  

 

3.3 Doelgroep 
Crisishulp en opvang is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar, die niet veilig thuis kunnen wonen en acute 

hulp nodig hebben. De kosten worden vergoed door de gemeente waarin de ouders (of een van de 

ouders waarbij het kind het verblijf heeft) woonachtig zijn.  

 

3.4  Toeleiding naar crisishulp en opvang  
De toeleiding zal verlopen via de nog op te richten integrale crisisdienst, het AMHK en/of de Politie en 

mogelijk vanuit de gebiedsgerichte teams. Om de snelheid te bevorderen kan er zonder beschikking 

gebruik worden gemaakt van crisishulp en opvang. In principe dient er een beschikking afgegeven te 

worden door het gebiedsgerichte team, gezien het om specialistische hulp gaat. Uitzondering hierop is 

een verwijzing door een geautoriseerde verwijzer die zelfstandig mag verwijzen, zonder dat daar een 

beschikking aan ten grondslag ligt. Dit zijn onder andere huisartsen en de gecertificeerde instellingen. 

Opdrachtgever zet zich in om met deze verwijzers afspraken maken over de terugkoppeling van de 

verwijzing aan en samenwerking met het gebiedsgerichte team. 

  
De voorkeur gaat uit naar het plaatsen van de jeugdige binnen het eigen netwerk, of als dit niet mogelijk 

is in een (crisis) pleeggezin of andere voorziening. In uitzonderingsgevallen kan het gebiedsgerichte team 

straks een beschikking afgeven waarmee de duur wordt verlengd. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn 

wanneer een kind of jeugdige is aangemeld voor vervolghulp, maar nog wacht op een plaats. 
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3.5 Omvang opdracht  
De genoemde uitgangspunten zullen leiden tot een verdere daling, maar niet tot een daling die onder een 

bepaald punt zal komen. Een realistische blik dwingt opdrachtgever ertoe om in te zien dat verschillende 

vormen van crisishulp en opvang altijd nodig zullen blijven, nu en in de toekomst. Voor 2015 verwachten 

we een continuering van hetzelfde aantal plaatsen/trajecten als in 2013. 

 
3.6 Gezamenlijke gemeentelijke speerpunten en (product)ontwikkeling 
Het doel van crisishulp en opvang voor kinderen en jeugdigen is het bieden van een veilige en stabiele 

tijdelijke omgeving, in combinatie met specialistische hulp en ondersteuning naar gelang de behoefte. 

Crisishulp en opvang worden in bredere zin gebruikt om snel veranderingen in gang te zetten en 

daarmee een nieuw perspectief te vinden. Daarom starten vrijwel direct nadat een gezin of jeugdige een 

beroep doet op dit type hulp, de gesprekken met de ouders en kind of jeugdige: hoe is de situatie 

ontstaan, welke problemen worden ervaren en welke oplossingen zijn er mogelijk? 

 

3.6.1 Speerpunten 

 Directe veiligheid bieden: het is van belang om zo vroeg mogelijk een inschatting te kunnen 

maken van de behoefte en dus de vorm van plaatsing voor een jeugdige. Te allen tijde moet dit 

gericht zijn op het bieden van een veilige plek.  

 Een familiegroepsplan: vanwege de heftigheid van het plaatsen van een jeugdige in een andere 

verblijfsvorm dan de thuissituatie dient er in een zo vroeg mogelijk stadium alles aan gedaan te 

worden om te interveniëren in de gezinssituatie. Hiervoor worden specialistische programma’s 

ingezet, met als doel een residentiele plaatsing van de jeugdige te voorkomen. Het opstellen van 

een familiegroepsplan kan er aan bijdragen dat de oplossing zoveel mogelijk in het netwerk van 

het gezin wordt gezocht.  

 Multifocaal5 werken en vernieuwing: er dient samenwerking te worden gezocht met de GGZ en 

LVB sectoren (ook voor de ouders), om een zo passend mogelijk aanbod en gecombineerde 

ondersteuning te kunnen bieden aan de jeugdige en de ouders (gezinssysteem). Dit betekent dat 

er altijd moet worden gezocht naar nieuwe, effectievere en betere vormen van hulp. 

 

3.6.2 (Product)ontwikkeling en innovatie 

De ontwikkelopgaven die opdrachtgever hanteert bij de inzet van residentiële jeugdhulp en dus ook bij 

crisishulp –en opvang, zijn als volgt: 

 Vergroten van het effect van hulp; 

 Betere en snellere uitstroom realiseren;  

 De relatie met gebiedsgerichte teams in gemeenten ontwikkelen en benutten om, indien nodig, 

langdurige begeleiding en ondersteuning te bieden aan de jeugdige en het gezin om een 

crisissituatie te voorkomen; 

 Samenwerking met partners optimaliseren (multifocaal en systeemgericht werken, maar ook met  

de gebiedsgerichte teams). 

                                                           
5 Multifocale zorg is innovatieve zorg die simultaan wordt ingezet op meerdere aspecten van de problematiek met als 

doel betere en goedkopere zorg te leveren. Opdrachtgever wil met multifocale zorg de juiste zorg op het juiste 

moment realiseren. Hierdoor achten opdrachtgever het noodzakelijk dat:1) Consultatie en advies kan plaatsvinden op 

verzoek van instellingen onderling. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afrekening hiervan. -2)Voor complexe 

doelgroepen specifieke programma’s/werkwijzen integraal worden ontwikkeld. 
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4. Offerte aanbod crisishulp en opvang: eisen en door aanbieder uit te werken 

    punten 

 
4.1  Uitbrengen offerte 

Opdrachtgever nodigt u uit tot het uitbrengen van een offerte. In dit hoofdstuk zijn een aantal eisen en 

wensen geformuleerd welke van toepassing zijn bij het inkopen van crisishulp en opvang. Aan de hand 

van de door u ingediende offerte zullen de gemeenten het onderhandelingsgesprek met u aangaan om 

hierna tot een overeenkomst te komen 

 

4.2  Specifieke eisen crisishulp en opvang  

Opdrachtgever stelt een aantal eisen aan de uitvoering van crisishulp en opvang. Deze eisen zijn 

aanvullend op de eisen en randvoorwaarden als genoemd in hoofdstuk 2. Het zijn harde eisen en niet 

onderhandelbaar. Door het uitbrengen van een offerte gaat u akkoord met de eisen. 

  
Specifieke eisen  crisishulp en opvang 

 
Eisen  

1 De maximale verblijfsduur van de crisisopvang is 4 weken. Verlenging kan alleen 

plaatsvinden na een hernieuwde beschikking van het betreffende gebiedsgerichte team. 

2 De opdrachtnemer organiseert een plaatsing binnen 12 uur na melding en neemt  

contact op met relevante professionals uit het gebiedsgerichte team van de betreffende 

gemeente.  

3 De opdrachtnemer draagt zorg voor voldoende veilige crisisopvangplekken zodat elke 

jeugdige geholpen kan worden. 

4 De opdrachtnemer stelt een plan van aanpak op (voor zover mogelijk met de jeugdige 

en/of de (pleeg)ouders) waarin doel van de plaatsing, de aard en intensiteit van 

begeleiding, ondersteuning en/of crisishulp is vastgelegd richting jeugdige, ouders en 

indien relevant de pleegouders. 

5 De opdrachtnemer levert crisishulp die passend is bij de ondersteuningsbehoefte van de 

jeugdige en/of de (pleeg)ouders, waar mogelijk in samenwerking met het 

gebiedsgerichte team. 

6 De opdrachtnemer plaatst jeugdigen van 0-6 jaar uitsluitend in een crisispleeggezin. 

8 De opdrachtnemer plaatst meisjes die te maken hebben gehad met seksueel misbruik of 

problemen met seksualiteit in een aparte crisisgroep. 

 
Wensen 

 

1 Bij voorkeur gaan alle jeugdigen naar een crisispleeggezin. 

2 Definitieve uithuisplaatsing dient bij voorkeur voorkomen te worden tenzij dit in het 

belang is van de jeugdige. 

 
 
 

4.3  Door aanbieder uit te werken punten  
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Naast de randvoorwaarden en eisen wil opdrachtgever in uw offerte een aantal punten uitgewerkt zien in 
het kader van de crisishulp en opvang. Deze punten hebben betrekking op: de wensen, visie, capaciteit 
en tarief. 
 
Opdrachtgever verwacht dat u in uw offerte expliciet ingaat op deze vier elementen. Opdrachtgever 
verzoekt u deze uitwerking zo bondig en beknopt als mogelijk te houden (bij voorkeur niet meer dan 10 
A4).  
 
De uitwerking van deze elementen dienen als input voor het onderhandelingsgesprek.  

 
De uit te werken punten zijn als volgt geformuleerd: 
 
A. Visie op de crisishulp en opvang binnen het nieuwe jeugdstelsel 
Opdrachtgever wil komen tot een slagvaardiger en efficiënter jeugdhulpstelsel, dicht bij de burger. Zij 
scheppen hiervoor de kaders, maar het jeugdhulpveld zelf wordt geacht hier een belangrijke rol in te 
spelen. Geef in uw offerte aan hoe u: 
 

 invulling geeft aan de gezamenlijke gemeentelijke speerpunten en ontwikkelopgaven zoals 
genoemd in hoofdstuk 3; 

 de rol ziet van de crisishulpprofessional binnen het hulpverleningsveld rondom het kind en zijn 
(pleeg)gezin; 

 binnen uw organisatie door vernieuwing en innovatie efficiënter en slagvaardiger kunt gaan 
werken; 

 invulling geeft aan cliëntparticipatie; 
 uw rol ziet als samenwerkingspartner in het geheel van aanbieders binnen het nieuwe 

jeugdstelsel; 
 invulling geeft aan de wens: alle jeugdigen naar een crisispleeggezin; 
 invulling geeft aan de wens: definitieve uithuisplaatsing voorkomen. 

 
 
B. Huidige capaciteit 
Opdrachtgever wil graag inzicht in de benodigde capaciteit. Wij verwachten van de aanbieders om te 

komen met: 

 

 Een factsheet met daarin de huidige omvang van het aantal bedden/ plaatsen per gemeente; 
 Aantal cliënten crisishulp/ crisisopvang per gemeente in 2012/2013. 

 
 
C. Tarief 

Aanbieder offreert een tarief waarbij zijn eenheden zijn gebaseerd op zijn bekostigingsparameters uit 

2014 (zie bijlage 2 en paragraaf 2.9). Opdrachtnemer wordt gevraagd dit formulier voor de drie regio’s 

afzonderlijk in te vullen (Zaanstad-Waterland, Haarlemmermeer, Amsterdam-Amstelland). In een later 

stadium in 2014 wordt de opdrachtnemer gevraagd dit aanbod te vertalen naar een aanbod uitgedrukt in 

de nieuwe bekostigingsparameters. Deze tarieven dienen te liggen binnen de bandbreedte van het 

tarievenrapport dat de gemeenten hebben opgesteld(zie bijlage 6). Over de tarieven voor de 
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verschillende verblijfsvormen (incl. pleegzorg) worden nog separaat afspraken6 gemaakt tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer. 

 

4.4  Tot slot 

Opdrachtgever heeft met dit document een beeld gegeven over de wijze waarop zij invulling willen geven 

aan de crisishulp en opvang. Wij zien uw offerte graag tegemoet. Na ontvangst zullen wij contact met u 

opnemen voor het plannen van het onderhandelingsgesprek. 

 

                                                           
6 Naar verwachting zijn deze afspraken in juni gereed. 


