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In dit document wordt een aantal begrippen gebruikt die hieronder worden gedefinieerd. 
Begrip Definitie 
Aanbieder De zorgaanbieder die door deel te nemen aan het (digitale) 

contracteringsproces kenbaar maakt in aanmerking te willen komen 
voor een raamovereenkomst en daarmee aangeeft in te stemmen met 
de geformuleerde eisen en wensen. 

AGB-code Een AGB-code (voluit Algemeen Gegevens Beheer code) is een unieke 
code die zorgaanbieders nodig hebben voor identificatie in de 
verschillende (digitale) processen binnen de zorg. Elke zorgverlener 
heeft een  zorgverlenerscode (verbonden aan de persoon) en een 
praktijkcode.  

Algemene VNG 
Inkoopvoorwaarden 

VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) Model Algemene 
Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten, versie geldend op 1 
januari 2016 

Gemeenten De samenwerkende gemeenten van de regio’s Amsterdam-Amstelland 
en Zaanstreek-Waterland. Dit betreft de gemeenten: Amsterdam-
Amstelland: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel 
en  Uithoorn. 
Zaanstreek-Waterland: 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. 

Generalistische Basis en 
Gespecialiseerde  GGZ 

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zoals door de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZA) in een beleidsregel omschreven.  

Groepspraktijk Het organisatorisch verband van waaruit de overeengekomen zorg 
wordt geleverd, dat op het moment van de totstandkoming van de 
raamovereenkomst de minimale totale omzet van € 400.000 in de regio 
Amsterdam-Amstelland en/of Zaanstreek-Waterland heeft, of met meer 
dan 5 fte hoofdbehandelaar is. Groepspraktijken worden gecontracteerd 
middels gesprekken tussen Groepspraktijk en opdrachtgever.  

Reguliere vrijgevestigde 
aanbieder 

De solopraktijk of het organisatorisch verband van waaruit de 
overeengekomen zorg wordt geleverd, dat op het moment van de 
totstandkoming van de raamovereenkomst de maximale totale omzet 
van € 400.000 in de regio Amsterdam-Amstelland en/of Zaanstreek-
Waterland heeft, of met minder dan 5 fte hoofdbehandelaar is.  

Dyslexie-zorg Opdrachtnemer is verplicht om te werken volgens het landelijk 
vastgestelde protocol “Dyslexie, Diagnostiek en behandeling 2.01”. 

Inkoopdocument Het document “Inkoopdocument generalistische Basis en 
gespecialiseerde  jeugd-GGZ Vrijgevestigden, groepspraktijken en 
Dyslexie-zorg 2016” 

Jeugdige een jeugdige volgens de definitie in artikel 1.1. van de Jeugdwet met 
inbegrip van de overgangsgevallen en de daarvoor geldende 
overgangsregelingen, zoals bepaald in de Jeugdwet en 
Zorgverzekeringswet (Zvw); 

Lokale teams  Gemeentelijke gebiedsteams die hulpvragen integraal afhandelen met 

                                                             
1 http://www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl/media/pdfs-docs-etc/protocol_dyslexie_diagnostiek_en_behandeling_2.pdf 
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als doel het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen, 
volgens het uitgangspunt “één gezin, één plan, een regisseur”. Lokale 
teams kunnen per Opdrachtgever anders zijn ingericht en verschillende 
benamingen en taken hebben; 

Opdracht Het verzoek van opdrachtgever tot de levering van de volgende 
zorgdiensten: Generalistische Basis jeugd-GGZ en/of gespecialiseerde 
jeugd-GGZ, en/of Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. 

Opdrachtgever De samenwerkende gemeenten. De gemeenten van de regio 
Zaanstreek-Waterland worden vertegenwoordigd door de gemeente 
Zaanstad. 

Opdrachtnemer De aanbieder waarmee als resultaat  van het 
(digitale)contracteringsproces een raamovereenkomst is gesloten. 

Raamovereenkomst Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarin 
afspraken zijn vastgelegd over de in de toekomst toe te bedelen 
opdrachten.  
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1.	  Inleiding	  
 
Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten budgettair en bestuurlijk verantwoordelijk geworden voor de 
uitvoering van de Jeugdwet. Door deze decentralisatie dienen gemeenten jeugdzorg, inclusief 
jeugdbescherming en jeugdreclassering, J-GGZ en de J-AWBZ te organiseren voor hun inwoners. De 
visie van de gemeenten is uitgewerkt in de diverse visiedocumenten, uitvoeringsbesluiten, 
koersbesluiten en in het Bovenregionaal Transitie Arrangement (BRTA). 
 

1.1 Nieuw jeugdzorgstelsel  
Het jeugdzorgstelsel is in de basis sterk gewijzigd door de vorming van lokale teams. Teams die in 
elke gemeente een eigen benaming en werkwijze hebben. Het doel van deze wijziging is het 
teweegbrengen van een verschuiving van de dienstverlening aan ouders en jeugdigen, waarbij de 
nadruk ligt op veerkracht, eigen kracht en de inzet van het netwerk. Kleine problemen blijven klein, 
werken aan een sterke pedagogische omgeving en snel effectieve hulp inzetten in de vertrouwde 
omgeving.  
 
De gemeenten kiezen ervoor om te sturen op het nieuwe jeugdstelsel door de spelregels en 
budgetten vast te leggen en door de resultaten en de besteding van gemeenschapsgelden 
nauwkeurig te bewaken. De gemeenten kiezen er tevens voor om de uitvoering van de zorg niet zelf 
ter hand te nemen. De gemeenten stellen wel de kaders, doelen en resultaten van de dienstverlening 
vast.  
 

1.2 Relatie met zorgaanbieders 
De lokale 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. De verdeling van de taken, werkzaamheden en inzet van expertise zal zich in de praktijk 
verder ontwikkelen. Elke gemeente van de samenwerkende gemeenten heeft waar nodig hierover 
individuele werkafspraken gemaakt met aanbieders. 
 
De focus in de lokale teams ligt op het terugdringen van de zorgvraag, het stimuleren van het zelf 
oplossen en snel reageren op signalen. Dit vereist een proactieve instelling. Wanneer begeleiding en 
ondersteuning vanuit het team onvoldoende toereikend is, kan er aanvullende hulp nodig zijn vanuit 
het specifieke en/of gespecialiseerde aanbod. Deze hulp wordt zo snel als mogelijk en zoveel als 
mogelijk in de wijk ingezet zodat de hulp dichtbij en toegankelijk in de buurt kan worden geleverd.  
 

1.3 Leeswijzer 
Het inkoopdocument generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-GGZ vrijgevestigden en 
groepspraktijken en Dyslexie-zorg 2016 is opgebouwd uit de volgende onderdelen: hoofdstuk 2 gaat 
dieper in op de inkoopprocedures. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de gemeentelijke 
visie en het product dat ingekocht wordt. 
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2.	  Procedure	  	  
De gemeenten kiezen ervoor om door middel van (digitale) contractering nieuwe contracten te sluiten 
met bestaande en nieuwe vrijgevestigde zorgaanbieders en groepspraktijken voor het leveren van J-
GGZ in de regio. Hieronder wordt de contractering-procedure toegelicht. 
 

2.1 Doel van de contractering-procedure 
Het doel van deze contractering-procedure is dat de gemeenten vanaf 1 januari 2016 beschikken over  
hernieuwde contractrelaties met vrijgevestigde aanbieders en groepspraktijken voor het uitvoeren van 
J-GGZ. De gemeenten hebben om deze reden een inkoopdocument opgesteld met daarin 
uitgangspunten en randvoorwaarden, die verbonden zijn aan de uitvoering van de opdracht.  
 

2.2 De contractering-procedure 
Opdrachtgever kiest ervoor om de contractering van vrijgevestigde zorgaanbieders door middel van 
een digitale procedure te laten plaatsvinden. Voor groepspraktijken zal de contractering niet digitaal 
verlopen. Groepspraktijken worden middels gesprekken tussen aanbieder en opdrachtgever 
gecontracteerd. Zorgaanbieders die voldoen aan de door de gemeenten te stellen eisen, komen voor 
contractering in aanmerking.  
 
Bestaande reguliere vrijgevestigde zorgaanbieders 
Voor het jaar 2016 sluiten de gemeenten raamovereenkomsten met bestaande reguliere 
vrijgevestigde zorgaanbieders middels een digitale route. Gedurende de contracteertermijn kunnen de 
bestaande reguliere vrijgevestigde zorgaanbieders via het regioportaal 
(www.zorgomregioamsterdam.nl) zichzelf aanmelden. Het regioportaal geeft de aanbieder de 
mogelijkheid om een verzoek voor een nieuwe raamovereenkomst in te dienen. 
 
Nieuwe reguliere vrijgevestigde zorgaanbieders 
Voor het jaar 2016 sluiten de gemeenten ook raamovereenkomsten met een beperkt aantal nieuwe 
reguliere vrijgevestigde zorgaanbieders. De contractering van nieuwe reguliere vrijgevestigde 
zorgaanbieders verloopt digitaal. Gedurende de contracteertermijn kunnen nieuwe reguliere 
vrijgevestigde zorgaanbieders via het regioportaal (www.zorgomregioamsterdam.nl) zichzelf 
aanmelden. Het regioportaal geeft de aanbieder de mogelijkheid om gegevens op te voeren en te 
controleren. In december 2015 informeren de gemeenten de aanbieders over het sluiten van een 
contract en het budgetplafond dat daar aan gekoppeld is. Het doorlopen van de digitale contractering 
betekent niet per definitie dat een contract met de aanbieder wordt afgesloten (zie paragraaf 2.6).  
 
Nieuwe en bestaande groepspraktijken 
De contractering van groepspraktijken verloopt niet digitaal. De bestaande groepspraktijken worden 
door de gemeenten benaderd voor een inkoopgesprek. Op basis van inkoopgesprekken tussen 
gemeenten en groepspraktijk zullen de definitieve contracten worden opgesteld en afgesloten. Vooraf 
wordt extra informatie gevraagd aan de groepspraktijk. De gesprekken vinden in november van 2015 
plaats. Nieuwe groepspraktijken dienen zich aan te melden middels een mail naar 
info@zorgomregio@amsterdam.nl.  
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2.3 Contractvorm en looptijd 
Opdrachtgever sluit een raamovereenkomst met een aantal vrijgevestigde zorgaanbieders en 
groepspraktijken. Startdatum van de raamovereenkomst is 1 januari 2016, de einddatum van de 
raamovereenkomst is  31 december 2016. Hierna kan de raamovereenkomst maximaal met twee keer 
één jaar worden verlengd. De raamovereenkomst biedt geen afnamegarantie voor de 
opdrachtnemers.  
 
Bij de overweging of gebruik zal worden gemaakt van de verlengingsoptie kunnen verschillende 
factoren meespelen zoals wijziging van wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid, beschikbare 
budgetten en (markt)ontwikkelingen. Ook zullen de uitkomsten van evaluaties van invloed zijn bij de 
bepaling of de raamovereenkomst wordt verlengd.  

2.4 Contracteertermijn 
(Digitale) contractering is gedurende een vastgestelde, en van te voren bekendgemaakte periode 
mogelijk voor bestaande en nieuwe aanbieders.  
 
Reguliere vrijgevestigde zorgaanbieders 
In de periode van 19 oktober 2015 tot 29 november 2015 is het voor nieuwe en bestaande reguliere 
vrijgevestigde zorgaanbieders mogelijk om digitaal een contract aan te vragen voor het leveren van 
zorg in 2016 in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland.  
 
Groepspraktijken 
In de periode van 1 oktober 2015 tot 1 december 2015 worden bestaande groepspraktijken benaderd 
voor een inkoopgesprek. Nieuwe groepspraktijken kunnen zich via de contractering van reguliere 
vrijgevestigde aanbieders aanbieden, zoals beschreven in paragraaf 2.2 “Contractering-procedure”. Zij 
vinden hier instructies om alsnog te worden benaderd voor een inkoopgesprek.  

 

2.5 Tarieven  
Voor de generalistische Basis GGZ, de gespecialiseerde GGZ en de Dyslexie zorg geldt voor de 
reguliere vrijgevestigde aanbieders en groepspraktijken een standaard tarief van 85% van het 
maximum NZa2-tarief 2016  
 
De opdrachtgever zal jaarlijks nieuwe afspraken maken met de opdrachtnemer over de tariefstelling, 
indien de raamovereenkomst wordt verlengd. 
 

2.6 Budgetplafonds 
Voor het jaar 2016 hebben de gemeenten te maken met krimpende budgetten voor jeugdzorg. Om 
deze reden zijn er beleidsregels opgesteld voor budgetplafonds voor de reguliere vrijgevestigde 
aanbieders en groepspraktijken. 
 
Budgetplafond bestaande reguliere vrijgevestigde aanbieders 
De omzetplafonds van elke bestaande reguliere vrijgevestigde aanbieder worden gesteld op basis van 
de geleverde productie in 2015. Hiervoor wordt door de gemeenten een inschatting gemaakt per 
aanbieder. Indien nodig, zal opdrachtgever aan opdrachtnemer vragen om een prognose te maken 
van de verwachte productie voor 2015 en 2016. Indien in 2016 blijkt dat de omzet 2015 significant 

                                                             
2 Nederlandse Zorgautoriteit 
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(meer dan 10%) afwijkt van het verkregen budgetplafond, behouden de gemeenten zich het recht om 
het budgetplafond voor 2016 te wijzigen.   
 
Budgetplafonds bestaande groepspraktijken 
De omzetplafonds van elke bestaande groepspraktijk worden gesteld op basis van de geleverde 
productie in 2015. Hiervoor wordt door de gemeenten een inschatting gemaakt per groepspraktijk. 
Hierover zullen gemeenten en groepspraktijk met elkaar in gesprek gaan. Indien in 2016 blijkt dat de 
omzet 2015 significant (meer dan 10%) afwijkt van het verkregen budgetplafond, behouden de 
gemeenten zich het recht om het budgetplafond voor 2016 te wijzigen.   
 
Budgetplafonds nieuwe aanbieders (zowel reguliere vrijgevestigde als groepspraktijken) 
De gemeenten stellen beperkt budget beschikbaar voor instroom van nieuwe reguliere vrijgevestigde 
aanbieders en groepspraktijken. Bij het toekennen van contracten en budget aan nieuwe aanbieders 
wordt rekening gehouden met hiaten in het huidige zorgaanbod en innovatieve zorgproducten. Op 
basis van deze criteria en het aantal aangemelde nieuwe aanbieders, zullen de inkopers van de 
gemeenten per nieuwe aanbieder een budgetplafond toekennen.  
 
Corrigeren van gestelde budgetplafond 
Opdrachtgever behoudt de mogelijkheid om de gestelde budgetplafonds in 2016 te corrigeren voor 
(her)verdeling van het macrobudget, beleidswijzigingen en lokale trends. Er wordt afgerekend op 
daadwerkelijk gebruik, tot maximaal het budgetplafond. 
 
De opdrachtgever zal jaarlijks nieuwe afspraken maken met de opdrachtnemer over budgetplafonds 
indien de raamovereenkomst wordt verlengd.. 
 

2.7 Spreiding 
Het beleid van de gemeenten is erop gericht dat elke gemeente enkel reguliere vrijgevestigde 
aanbieders en groepspraktijken contracteert binnen haar eigen regio (een gemeente in Zaanstreek-
Waterland contracteert enkel aanbieders binnen Zaanstreek-Waterland). Er zijn enkele 
(rand)gemeenten die hier van afwijken. Zij hebben naast de eigen regio nog een aantal extra postcode 
gebieden benoemd waarin zij wel degelijk aanbieders contracteren. Dit is verschillend per gemeente. 
Op de website www.zorgomregioamsterdam.nl kunt u een lijst vinden met de postcode gebieden waar 
gemeenten contracteren. 
 

2.8 Evaluaties 
Het is voor de samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever van belang om tenminste 
jaarlijks te evalueren. Deze evaluatie zal in principe plaatsvinden met een vertegenwoordiging van de 
betreffende beroepsgroep zoals een regionale afdeling van een beroepsvereniging. Onderdeel van de 
evaluatie zal in ieder geval het budget zijn dat jaarlijks door de aanbieders wordt “gebruikt”. 

 

2.9 Contact 
Contact over alle zaken die betrekking hebben op deze inkoopprocedure kan via het e-mailadres  
info@zorgomregioamsterdam.nl. 
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2.10 Planning 
Deze paragraaf gaat in op de planning omtrent alle activiteiten die van toepassing zijn op het 
inkooptraject.  
 

Datum Activiteit 
28 september 2015 Publicatie van het inkoopdocument op www.zorgomregioamsterdam.nl  
1 oktober 2015 Start hercontractering groepspraktijken 
19 oktober 2015 Start hercontractering bestaande en nieuwe regulier vrijgevestigde 

aanbieders 
29 november Sluiting van contracteertermijn bestaande en nieuwe regulier 

vrijgevestigde aanbieders 
1 december 2015 Sluiting van contracteertermijn groepspraktijken 
November 2015 Contracteergesprekken met groepspraktijken 
Medio december 2015 wel/niet sluiten van contracten aan nieuwe reguliere vrijgevestigde 

aanbieders en groepspraktijken 
1 januari 2016 Start nieuwe contracten 

2.11 Screening van de aanbieder 
Voorafgaand aan de contractering en gedurende de looptijd van het contract heeft de opdrachtgever 
de mogelijkheid om de aanbieder te (laten) screenen. Dit zal gedaan worden om de integriteit van de 
aanbieder en de solvabiliteit daarvan te toetsen. Wanneer de screening leidt tot een negatief advies, 
kan dit leiden tot uitsluiting van de opdracht, wijzigingen in de overeenkomst of aanvullende 
(bewakings)bepalingen. 
Tevens dient elke hoofdbehandelaar van de opdrachtnemer conform de Jeugdwet een geldige 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)3 te kunnen overleggen voorafgaand aan de start van het contract 
(of ten laatste binnen twee maand na start van het contract). Het niet kunnen overleggen van een 
VOG kan leiden  tot uitsluiting van de opdracht. 

2.12 Tegenstrijdigheden 
Dit document is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of 
onvolkomenheden tegenkomen, dan dient u opdrachtgever hiervan per e-mail op de hoogte te stellen 
(zie 2.9). U kunt zich na afloop van het contracteerproces niet meer beroepen op niet gemelde 
tegenstrijdigheden. Van u wordt op dit punt een proactieve houding verwacht. Dit betekent dat een 
ontvanger van de raamovereenkomst geen rechtsgeldig beroep kan doen op onvolkomenheden, 
onduidelijkheden of tegenstrijdigheden die door hem niet binnen de hiervoor genoemde termijn aan de 
orde zijn gesteld.   

2.13 Voorbehouden 
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn 
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 voortschrijdend inzicht 
op basis van ontwikkelingen in de zorg. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om zonder tot 
enige schadevergoedingsplicht gehouden te zijn: 

• de inkoopprocedure tussentijds, tijdelijk of definitief, wegens overheidsbeslissingen of 
gerechtelijke uitspraken, geheel of gedeeltelijk aan te passen of op te schorten; 

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

                                                             
3 De VOG kan worden aangevraagd middels het formulier dat is gepubliceerd op: https://www.zorgomregioamsterdam.nl/wp-
content/uploads/2014/12/VOG-aanvraag-formulier.pdf 
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• wijzigingen aan te brengen in de inkoopprocedure of in de aard en de omvang van het 
aanbod wat opdrachtgever inkoopt met dien verstande dat de bedoelde wijzigingen niet als 
wezenlijke wijzigingen worden beschouwd op grond van de geldende wet- en regelgeving; 

• besluiten te nemen of maatregelen te treffen voor situaties die tijdens voorbereiding van dit 
document bij opdrachtgever niet bekend waren of die opdrachtgever niet kon voorzien; 

• de tijdsplanning te wijzigen.  
 
Opdrachtgever handelt in de bovenstaande situaties transparant, objectief en niet-discriminatoir. 
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3.	  Speerpunten	  zorginkoop	  generalistische	  Basis-‐	  en	  
gespecialiseerde	  GGZ	  2016	  
 

3.1  Bestuurlijk akkoord 
In het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013 – 2014 en 2014 – 2017 zijn afspraken gemaakt over 
het versterken van de huisartsenzorg en het ontwikkelen van een generalistische Basis GGZ om 
kwaliteit en kostenbeheersing te waarborgen. Die kostenbeheersing moet tot stand komen door een 
vermindering van het beroep op gespecialiseerde GGZ. De uitgangspunten in het Bestuurlijk Akkoord 
komen overeen met de visies van de samenwerkende gemeenten. Niet alleen gaat het om 
vermindering van het gebruik van relatief dure zorg, maar vooral ook om het versterken van eigen 
kracht en zelfredzaamheid en kleine problemen klein houden. 
Om de huisartsenzorg te versterken wordt veel belang gehecht aan de POH-GGZ 
(praktijkondersteuner) en het verbeteren van consultatie- en diagnostiekmogelijkheden vanuit de GGZ 
ten behoeve van de huisarts. Verwijzen leidt daarmee niet meer automatisch voor de huisarts tot het 
uit het zicht verdwijnen van de patiënt. Ook dit vertoont sterke overeenkomsten met de wijze waarop 
de lokale teams in de wijken functioneren. Bij twijfel aan de aard en ernst van de problematiek wordt 
gebruik gemaakt van diagnostische mogelijkheden in de generalistische Basis GGZ en kunnen 
deskundigen worden “ingevlogen”. Vanuit het perspectief van de GGZ kunnen de huisarts/POH-GGZ 
en de lokale teams op dezelfde lijn worden geplaatst; eerste lijn zorg en “poortwachterschap”. De 
gemeenten achten het van belang dat er in het nieuwe stelsel ook sprake is van geïndiceerde 
preventie. De lokale teams kunnen daartoe deskundigheid inhuren vanuit de generalistische Basis 
GGZ.  

3.2  Ontwikkeling generalistische Basis- en gespecialiseerde GGZ 
De gemeenten zetten in op verschuiving van gespecialiseerde GGZ naar de generalistische Basis 
GGZ conform het Bestuurlijk Akkoord door herverdeling van middelen. Ondersteuning bieden de 
gemeenten het liefst extramuraal in de omgeving van school en ouders. Er is afgelopen jaren gestuurd 
door de overheid en zorgverzekeraars op verkorting van de behandelduur en de opnameduur. Om 
deze beweging door te zetten willen gemeenten inzetten op effectievere, efficiëntere en integrale 
zorgprogramma’s door een betere bepaling van de zorgbehoefte en door een verbeterde match 
tussen zorgvraag en de geboden zorg. 

3.3  Lokale teams 
De gemeenten streven ernaar dat de juiste zorg op het juiste moment wordt geboden. Binnen de 
lokale teams is ook psychiatrische kennis en expertise beschikbaar. Hier is in verschillende 
gemeenten op diverse manieren invulling aan gegeven. Deze teams hebben onder andere als taak 
het tijdig opsporen van (psychiatrische) problematiek en op-/afschalen van jeugdhulp wanneer dat 
nodig is.  

3.4 Overige verwijzers 

Overeenkomstig de bepalingen in de Jeugdwet zijn ook huisartsen, jeugdartsen en medisch 
specialisten bevoegd om naar alle vormen van jeugdhulp te verwijzen. Dit geldt ook voor de z.g. 
gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming en jeugdreclassering). Deze verwijzingen dienen aan 
de betreffende gemeente (lokale team) kenbaar gemaakt te worden middels een Verzoek Om 
Toewijzing (VOT), welke kan worden ingediend via het regioportaal. 



 11 

3.5  Aansluiting op regulier en speciaal onderwijs  
Scholen hebben per 1 augustus 2014 Passend Onderwijs ingevoerd. De Samenwerkingsverbanden 
van de schoolbesturen in de gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Gemeenten en 
Samenwerkingsverbanden streven naar een naadloze aansluiting van jeugdhulp op scholen voor 
Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en Middelbaar 
Beroepsonderwijs. In het bijzonder geldt dit voor leerstoornissen waar de enkelvoudige ernstige 
dyslexie toebehoort.  
 
Uitgangspunt voor het regulier onderwijs is dat het aanbod van de lokale teams en waar nodig aanbod 
uit de GGZ de zorgbehoeften van de leerlingen en ouders dekken. In het (Voortgezet) Speciaal 
Onderwijs - (V)SO- zitten (vaak zeer specifieke) zorg en onderwijs dicht bij elkaar. Afstemming met 
het onderwijs vraag hier veel aandacht, in het bijzonder voor die groepen waar onderwijs en zorg zeer 
nauw op elkaar aansluiten en soms in elkaar overlopen (soms zit een leerling  tijdelijk alleen in zorg, 
soms deels ook in onderwijs)  Dit is bijvoorbeeld bij cluster 3 (dubbel gehandicapte leerlingen) het 
geval.  Binnen de scholen voor (V)SO bepaalt de Commissie van Begeleiding (CvB) de inzet van zorg. 
Een medewerker van de lokale teams maakt deel uit van deze CvB en is de formele verwijzer naar 
zorg die de gemeenten financieren. Voor de doelgroepen van het (V)SO moet continuïteit van de zorg 
gegarandeerd worden, voor zowel individuele als specifieke groepsgerichte programma’s door het 
reeds bestaande aanbod voort te zetten. 

3.7  Voortzetten productontwikkeling en innovatie 
De afgelopen jaren zijn in aanloop naar de transitie verschillende initiatieven genomen op het gebied 
van integrale zorg en onderlinge samenwerking en nieuwe producten. De gemeenten beogen deze 
initiatieven in 2016 te continueren en beschouwen deze voor dat jaar als innovatie. De gemeenten 
verwachten van opdrachtnemers verdere doorontwikkeling in 2016 van de reeds in gang gezette 
initiatieven met betrekking tot de expertisecentra en het denken vanuit cliëntgroepen.  
 
E-Health 
E-Health wordt gedefinieerd als het gebruik van ICT om gezondheid en gezondheidszorg te 
ondersteunen of te verbeteren. E-Health wordt ingezet ter vervanging, vereenvoudiging en verbetering 
van bestaande zorg en niet als toevoeging van extra zorg. De reguliere toepassing van E-Health 
draagt bij aan betaalbare, toegankelijke zorg van hoge kwaliteit en meer eigen regie voor patiënten. 
De gemeenten vinden het van belang dat met de komst van de generalistische Basis GGZ vormen 
van E-Health ook daar worden toegepast.  
 
  


