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Raamovereenkomst betreffende samenwerking in de Jeugdhulp

Inleiding
Deze raamovereenkomst heeft als doel specialistische kennis en hulp ten behoeve van
jongeren en hun gezin integraal te kunnen aanbieden aan jeugdigen en hun gezinnen, door
andere partijen actief te betrekken als hun expertise benodigd is. De ondersteuningsbehoefte
van de jongere en zijn gezin is het vertrekpunt voor de samenwerking. De ondersteuning
aan de jongere en het gezin zal samen geleverd worden en daarbij zal de benodigde expertise
en hulp goed op elkaar worden afgestemd. Met de integrale jeugdhulp die wij in samenhang
bieden aan jeugdigen en hun gezin helpen wij hen te bouwen aan een toekomst waarin ze
ons niet meer nodig zullen hebben.

Partijen:
I.

Stichting de Bascule ( hierna te noemen “de Bascule”) statutair gevestigd te
Amsterdam, met adres Rijksstraatweg 145, 1115 AP Duivendrecht, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door [naam].

II.

Partij II [ naam en rechtsvorm] statutair gevestigd te [plaats] met adres [adres],
rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam].

Begrippenkader:
Jeugdige:
Perspectiefplan:

Behandelplan:

Gemeenten:
Specialistische Jeugdhulp:

Een Jeugdige zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Jeugdwet.
Het document waarin de gezinsanalyse op verschillende
levensgebieden is vastgelegd met de omschrijving van de
ondersteuningsbehoefte, een indeling in profiel en intensiteit,
en de globale formulering van doelen die behaald dienen te
worden. Het perspectiefplan wordt door het gezin zelf
opgesteld waarbij zij ondersteund wordt door het lokale team
of de verwijzer.
Plan met doelen, middelen en resultaten welke door de
specialistische jeugdhulp in samenspraak met het gezin wordt
opgesteld voor één jeugdige. Deze behandeldoelen moeten
gerelateerd zijn aan de gezinsdoelen uit het perspectiefplan.
De aan de Aanbesteding deelnemende gemeenten van
jeugdregio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland.
Jeugdhulp waarbij sprake is van specialismen en of
complexiteit aangaande Segment B en segment C.
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Hoofdaannemer:

Onderaannemer:

Resultaat:

Raamovereenkomst:
Nadere opdracht:
Regisseur (regie):

Opdrachtnemer van de gemeenten en daarmee
verantwoordelijk voor het behalen van het eindresultaat op
basis van de doelen die zijn benoemd in het perspectiefplan en
het behandelplan. De hoofdaannemer wordt pas
hoofdaannemer indien zij het voor het behalen van het resultaat
nodig acht om een onderaannemer in te schakelen.
De onderaannemer is de opdrachtnemer van de
hoofdaannemer. De onderaannemer is verantwoordelijk voor
de door de onderaannemer zelf verleende jeugdhulp.
De daadwerkelijke uitkomst van een behandelplan. Deze wordt
aangeduid aan de hand van de verhouding tot de
geformuleerde doelen in overleg tussen de behandelaar en de
cliënt en aan de hand van de ‘indicatoren uitval,
cliënttevredenheid en doelrealisatie’.
De overeenkomst van opdracht tussen de Bascule en [ Partij II].
De overeenkomst van opdracht per cliënt van de Bascule aan
[ Partij II] op grond van deze raamovereenkomst.
Het gezin en/of het lokale team of gecertificeerde instelling
zorgt ervoor dat alle partijen actief volgens de afspraken
werken. Van de regisseur wordt verwacht dat er bewust
meegewerkt wordt aan oplossingen. De regisseur vervult een
‘opdrachtgevende’ rol richting de hoofdaannemer.

Nemen het volgende in overweging:
I.

De gemeente is op grond van de Jeugdwet individueel bestuurlijk en budgettair belast
met en verantwoordelijk voor het bieden van jeugdhulp, zoals omschreven in artikel 1
van de Jeugdwet, en ondersteuning aan jeugdige, waaronder de specialistische
jeugdhulp, met behulp van jeugdhulpaanbieders.

II.

De gemeenten hebben specialistische jeugdhulp ingekocht vanuit gemeentelijk
opdrachtgeverschap in de vorm van twee samenwerkende jeugdregio’s: AmsterdamAmstelland en Zaanstreek-Waterland. De gemeenten in de voorgenoemde regio’s
hebben een gezamenlijke basis gevormd voor het maken van afspraken met
jeugdhulpaanbieders. De jeugdregio’s Amsterdam-Amstelland en ZaanstreekWaterland hebben uitdrukkelijk gekozen voor de verantwoordelijkheid van één
jeugdhulpaanbieder voor één jeugdige. Omdat niet alle jeugdhulpaanbieders alle
noodzakelijk jeugdhulp zelf zullen kunnen bieden, kan een door de gemeenten
gecontracteerde partij als hoofdaannemer andere jeugdhulpaanbieders als
onderaannemer inschakelen.

III.

Wanneer een opdrachtnemer het nodig acht om voor het behalen van het resultaat
derden in te schaken is de opdrachtnemer verplicht één of meerdere onderaannemers
in te schakelen. De onderaannemer voldoet aan dezelfde eisen als waar de
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opdrachtnemer aan moet voldoen zoals beschreven in de bijlage: ”Eisen
onderaannemer”.
IV.

Het doel van de “Raamovereenkomst onderaannemerschap betreffende samenwerking in de
jeugdhulp” is om in onderlinge samenwerking de best passende zorg voor de jeugdige
te leveren.

V.

De partijen gaan de “Raamovereenkomst onderaannemerschap betreffende samenwerking in
de jeugdhulp” aan om op deze wijze aan het door de gemeente of de verwijzer zoals
bedoeld in de Jeugdwet, opgestelde perspectiefplan te voldoen. Partijen leggen in de
“Raamovereenkomst onderaannemerschap betreffende samenwerking in de jeugdhulp” de
samenwerking in de vorm van hoofd- en onderaannemerschap vast.

VI.

Ondanks dat in de vorm van hoofd- en onderaannemerschap wordt gewerkt zal
samenwerking de grondslag zijn voor deze overeenkomst.

VII.

De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie dat vanuit
verschillende locaties hulp en onderwijs biedt aan kinderen en jongeren tot 23 jaar
oud met psychiatrische problemen en ontwikkelingsstoornissen. De Bascule is een
toegelaten instelling zoals bedoeld in de Wet Toelating Zorginstellingen (“WTZi”).
De Bascule zal in deze overeenkomst in de hoedanigheid van “hoofdaannemer”
optreden.

VIII.

[Partij II] [ uitleg werkzaamheden rechtsvorm]. [Partij II] zal in deze overeenkomst in de
hoedanigheid van “onderaannemer”optreden.

IX.

In het kader van deze samenwerking wensen partijen deze Raamovereenkomst in de
vorm van een overeenkomst van opdracht aan te gaan, waarbij door de Bascule aan
[Partij II] onder onderstaande voorwaarden opdracht wordt verstrekt om aan cliënten
van de Bascule specialistische jeugdhulp te bieden.

Partijen komen hierbij het volgende overeen:
Deel 1 - Algemene bepalingen
Artikel 1 - Raamovereenkomst
De Bascule geeft opdracht aan [Partij II] om diensten te verlenen. Deze dienst bestaat
eruit dat [Partij II] ter uitvoering van de Jeugdwet als onderaannemer specialistische
jeugdhulp biedt.
Artikel 2 - Samenwerking
1. Partijen wensen samen te werken opdat de dienstverlening welke [Partij II] biedt ook
beschikbaar komt voor cliënten van de Bascule.
2. [Partij II] mag de werkzaamheden niet laten uitvoeren door een derde partij.
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3. De Bascule, in haar rol als hoofdaannemer, is de aanbieder van specialistische
jeugdhulp en de partij welke de verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van de
gemeente om het resultaat voor en samen met het gezin te behalen.
4. De onderaannemer neemt ten opzichte van de hoofdaannemer de
verantwoordelijkheid over de jeugdhulp die door de onderaannemer zelf geleverd
wordt.
5. Deze overeenkomst behelst geen afname verplichting van diensten door de Bascule of
een verplichting voor de Bascule aan [Partij II] daadwerkelijk opdrachten te
verstrekken. Of [Partij II] op basis van deze overeenkomst opdrachten krijgt is onder
meer afhankelijk van het voorkomen van aanvragen van de Bascule, de jeugdige
en/of lokale teams van de gemeente die aanleiding tot een opdracht geven.
6. De Bascule kan beslissen om geen opdracht aan [Partij II] te verlenen indien de
Bascule van mening is dat [Partij II] voor de betreffende opdracht geen geschikte
partij is.
7. [Partij II] is na ondertekening van de raamovereenkomst, verplicht tot aanvaarding
van de aan haar door de Bascule verstrekte Nadere Opdracht, tenzij [ Partij II] en de
Bascule gezamenlijk overeengekomen zijn dat er sprake is van gegronde redenen
waardoor van deze hoofdregel kan worden afgeweken. Voor de start van de
jeugdhulp geldt in ieder geval het volgende:
a. Indien de Bascule nog niet gestart is met de jeugdhulp is [ Partij II] hierbij
gehouden binnen 10 werkdagen na ontvangst van de opdracht een bevestiging van
ontvangst en de daaruit voortvloeiende aanvaarding van de opdracht aan de
Bascule te verstrekken. Deze bevestiging dient per email te worden verstrekt aan de
afdeling […..].
b. Indien de Bascule gestart is met de jeugdhulp zal in overleg worden
overeengekomen wanneer [ Partij II] start met de uitvoering van de jeugdhulp.
[Partij II] bevestigt de aanvaarding van de opdracht binnen 10 werkdagen aan de
afdeling [ …]
8. Deze Nadere Opdracht bevat een resultaatsverplichting voor [Partij II] ten behoeve
van (een deel) van het door het gezin en/of de verwijzer opgestelde perspectiefplan
waarbij de resultaten die behaald dienen te worden per individuele cliënt met de
Bascule overeengekomen zullen worden.
9. Partijen zullen elkaar inlichtingen verschaffen die redelijkerwijze van belang moeten
worden geacht voor de uitvoering van de Raamovereenkomst.
10. Bij het aangaan van de Nadere Opdracht wordt beoordeeld of het nodig is om nadere
afspraken te maken ten behoeve van het overleg, rapportering en/of vergaderingen
tussen hoofd- en onderaannemer.
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Deel 2 - Bepalingen aangaande de Nadere Opdracht
Artikel 3 – Jeugdhulp
1. De jeugdhulp welke wordt uitgevoerd uit hoofde van de aanvaarde Nadere
Opdracht vindt plaats onder verantwoordelijkheid van [ Partij II].
2. [ Partij II] heeft 10 werkdagen om na verzending van de bevestiging van ontvangst ,
zoals genoemd in artikel 2.7 sub a, en de daaruit voortvloeiende aanvaarding van de
Nadere Opdracht met de uitvoering van de benodigde jeugdhulp te starten. Indien er
sprake is van een situatie als in artikel 2.7 sub b zal in onderling overleg worden
afgestemd wanneer gestart wordt met jeugdhulp.
3. Onder starten van de jeugdhulp wordt de uitvoering van het behandelplan verstaan.
4. Partijen nemen bij de uitvoering van de jeugdhulp het perspectiefplan als
uitgangspunt en stemmen de jeugdhulp en het daaruit voortvloeiende behandelplan
in onderling overleg af voor elke individuele cliënt.
5. Partijen zullen de inhoudelijke aspecten (artikel 3 lid 6 a t/m g) van de ‘Nadere
Opdracht’ vaststellen in het kennismakingsgesprek waarbij de jongere en het gezin
aanwezig is .
6. Tussen de Bascule en [Partij II] zullen de volgende punten aangaande de ‘Nadere
Opdracht’ overeengekomen worden in: ” Nadere Opdracht bij de Raamovereenkomst
onderaannemerschap betreffende samenwerking in de jeugdhulp”.
a. Aanvang en looptijd
b. Aard en omvang van de jeugdhulp
c. Inzet van de jeugdhulp
d. Methodiek en instrumenten
e. Tussentijdse afstemming
f.

Crisis en omgang

g. Resultaten
h. Overige afspraken
7. Jeugdhulp waarvoor [Partij II] wordt aangenomen wordt in beginsel niet verleend op
de locatie van de Bascule en komt voor rekening en het risico van de onderaannemer
zelf. Hiervoor kunnen partijen in onderling overleg afspraken maken.
8. De hoofdaannemer bepaalt of het resultaat aangaande de nadere opdracht door
[Partij II] is behaald.
9. Indien het resultaat naar het oordeel van de Bascule door [Partij II] niet is behaald zal
[Partij II] in de gelegenheid worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te
voldoen.
10. De Nadere Opdracht eindigt indien:
a. Gezamenlijk overeengekomen is dat het resultaat is behaald.
b. De jongere en/of het gezin de hulp beëindigen.
c. Bij overplaatsing naar een andere zorginstelling.
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d. Bij overlijden van de cliënt.
e. Hiertoe besloten wordt omdat een voor beide partijen bevredigende oplossing
niet gevonden is voor het niet nakomen of niet na kunnen komen van de Nadere
Opdracht en [Partij II] de doelen en het daarbij behorende resultaat niet heeft
behaald.
f.

Indien een maximale looptijd genoemd in de Nadere Opdracht als bedoeld in
artikel 3.4 is behaald.

Artikel 4 - Kwaliteit
1. [Partij II] verleent verantwoorde jeugdhulp, welke voldoet aan de professionele
standaarden. De jeugdhulp wordt in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en
cliëntgericht verleend en is afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige en/of
ouder.
2. [Partij II] levert verantwoorde jeugdhulp zoals bedoeld in de Jeugdwet en zal bij zijn
werkzaamheden eveneens de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen zoals
bedoeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), indien
van toepassing.
3. Partijen garanderen dat het personeel dat zij inzetten ten behoeve van de uitvoering
van deze Raamovereenkomst voldoet aan de wettelijke eisen van bevoegdheid en
bekwaamheid en zich zal houden aan hun professionele standaard, hun
beroepsgeheim en de gedragsregels van [Partij II] waarvoor het werk wordt
uitgevoerd.
4. Hierbij neemt [ Partij II] de zorgvisie welke de Bascule bij het uitvoeren van haar
diensten als uitgangspunt neemt in acht.
5. [Partij II] voldoet aan de “eisen aan een onderaannemer gesteld door de gemeente”,
zoals beschreven in de bijlage en bevestigt dit door het ondertekenen van deze
raamovereenkomst.
6. Bij conflicterende behandelvisie zal de behandelvisie zoals verwoord in het
kwaliteitsstatuut van de Bascule leidend zijn.
7. De toepasselijke wet- en regelgeving en toepasselijke richtlijnen dienen bij de nadere
opdracht in acht te worden genomen.
Artikel 5 – Perspectiefplan en behandelplan
1. Het document waarin de systematische Gezinsanalyse op verschillende
levensgebieden is vastgelegd zal worden aangeduid als het ‘perspectiefplan’.
2. Het perspectiefplan zal worden opgesteld door het gezin al dan niet in samenspraak
met het lokale team, de verwijzer of de gecertificeerde instelling.
3. Het plan met doelen en resultaten dat door de Bascule in samenspraak met het gezin
wordt opgesteld voor één Jeugdige zal worden aangeduid als het ‘behandelplan’.
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4. Er zal één perspectiefplan opgesteld worden per jeugdige. Het uitgangspunt zal
doorgaans echter wel één behandelplan zijn. In dit behandelplan zal worden
omschreven welk deel van de zorg wordt verleend door de [Partij II].
5. Het behandelplan wordt opgesteld in samenspraak met het gezin al dan niet in
samenspraak met het lokale team of de gecertificeerde instelling.
6. Eventuele wijzigingen in het behandelplan van de Bascule die van belang zijn voor
[Partij II] zullen aan [ Partij II] worden gemeld en zonodig wordt de bijdrage van
[Partij II] aangepast.
7. Partijen rapporteren aan elkaar de voortgang van de overeengekomen nadere
opdracht conform de privacywetgeving.

Deel 3 - Bepalingen aangaande de Raamovereenkomst:
Artikel 6 – Verwerking en uitwisseling persoonsgegevens
1. [Partij II] zal overeenkomstig de privacywetgeving zorgvuldig omgaan met de
persoonsgegevens van de cliënt.
2. Jongeren en het gezin dienen in te stemmen met uitwisseling van persoonsgegevens
tussen de Bascule en [ Partij II] overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving.
3. [Partij II] zal de Bascule mits er sprake is van toestemming van de cliënt voorzien van
de voor diens dossier relevante informatie.
4. De Bascule levert, met in achtneming van de toepasselijke privacywetgeving, de
noodzakelijke informatie zodat de [ Partij II] verantwoorde zorg kan verlenen.
5. [Partij II] bewaart het dossier gedurende in ieder geval 15 jaar in een digitaal
patiëntendossier waarbij de termijn aanvangt op het moment dat de leeftijd van 18
jaar wordt bereikt, tenzij de jeugdige een verzoek heeft ingediend tot vernietiging.
6. [Partij II] is zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
in het kader van deze overeenkomst en kan ten opzichte van de Bascule niet worden
aangemerkt worden als bewerker.
Artikel 7 - Betaling
1. [Partij II] verantwoordt de gewerkte uren aan de Bascule op een daartoe door de
Bascule beschikbaar gestelde wijze conform de afgesproken (traject)prijs.
2. Bij aanvang van de opdracht factureert [Partij II] 70% van de vaste overeengekomen
prijs, na afronding van de opdracht incl. indien relevant het realiseren van de harde
overeengekomen doelen wordt de resterende 30% gefactureerd.
3. De Bascule zal de financiële verplichtingen voor de SRoI [Social Return on
Investment] uit hoofde van de overeenkomst met de Gemeente op basis van de
declaraties van [PartijII] aan de Bascule doorbelasten aan [Partij II].
Artikel 8 - Aansprakelijkheid en verzekering
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1. De Bascule is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door
handelen of nalaten van [Partij II] bij de uitvoering van de nadere opdracht.
2. De Bascule is niet aansprakelijk voor schade , van welke aard dan ook, bij [ Partij II]
als gevolg van een beëindiging van de overeenkomst met de Gemeenten.
3. De Bascule is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door
derden die (a) door [partij II] zijn ingeschakeld of (b) op voordracht van [partij II] zijn
ingeschakeld.
4. De Bascule is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze aan de Bascule is toe te
rekenen en deze schade valt onder de dekking van haar
aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt
uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico, dan wel (ii) indien er sprake is van
opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.
5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die
[partij II] jegens de Bascule heeft, dienen binnen 6 maanden na het moment waarop
[partij II] hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn schriftelijk door de
Bascule te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.
6. Indien de Bascule door derden mocht worden aangesproken, dan is [partij II]
gehouden de Bascule zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen
te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden.
7.

De Bascule is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de opdracht schade lijden.

8. Partijen verplichten zich alle risico’s samenhangend met de door hen of hun
medewerkers te verrichten werkzaamheden voortvloeiend uit deze
Raamovereenkomst adequaat te verzekeren.
Artikel 9 - Duur en einde van de Raamovereenkomst
1. De Raamovereenkomst wordt per [datum] aangegaan voor een periode van [*] jaar en
eindigt op [datum].
2. Tenminste drie maanden vóór het verstrijken van de in lid 1genoemde termijn, zal de
Raamovereenkomst tussen Partijen worden geëvalueerd en zal tevens een mogelijke
verlenging worden besproken. Indien wordt besloten tot een verlenging zal dit door
beide partijen schriftelijk dienen te worden bevestigd.
3. Aanspraken of verplichtingen in en of uit hoofde van deze overeenkomst zijn niet
overdraagbaar.
4. De Raamovereenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de
overeengekomen periode.
5. Partijen kunnen de overeenkomst beëindigen door de ander hierover vier maanden
met een schriftelijke motivatie te informeren. [Partij II] is gedurende de opzegtermijn
gehouden overeengekomen diensten te leveren, tenzij eerder een passende
vervanging is gevonden.
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6. Ieder der partijen is bevoegd de Raamovereenkomst tussentijds met onmiddellijke
ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden, onverminderd het recht op
schadevergoeding, door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan de
andere partij indien:
a. De andere partij enige verplichting uit hoofde van de Raamovereenkomst niet,
niet tijdig of behoorlijk nakomt en deze tekortkoming niet binnen een redelijke
termijn herstelt.
b. de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard, aan de andere partij
( voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, of de andere partij aan
haar crediteuren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt;
c. de andere Partij al dan niet vrijwillig tot ontbinding mocht overgaan of
anderszins haar onderneming staakt; of
d. de andere partij fraude pleegt, fraude doet plegen, of pogingen daartoe
onderneemt.
Artikel 10 - Klachten
1. Klachten betrekkinghebbende op de jeugdhulp die wordt verleend door [ Partij II],
worden conform het klachtenreglement van [Partij II] afgehandeld.
2. [Partij II] is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering van de individuele
behandeling en bejegening van cliënten en bij de cliënt betrokkenen en is derhalve
verantwoordelijk voor de behandeling van de individuele klacht- en andere
procedures die daaruit kunnen voortvloeien. De klachtenregeling van [Partij II] is in
het geval van onvrede en klachten van toepassing. In het geval de onvrede of klacht
betrekking heeft op [ Partij II], zullen de Bascule en [Partij II] onderling in overleg
treden over de wijze waarop de behandeling van de klacht zal plaatsvinden.
Artikel 11- Geheimhouding
Partijen verplichten zich zowel tijdens als na de Raamovereenkomst, strikte en volstrekte
geheimhouding te betrachten ter zake van alle gegevens, zulks in de ruimste zin des woords,
die aan haar in het kader van haar werkzaamheden onder deze Raamovereenkomst bekend
zullen worden, tenzij deze gegevens van algemene bekendheid zijn dan wel de
openbaarmaking daarvan wettelijk vereist is. Partijen zullen deze
geheimhoudingsverplichting ook opleggen aan hun werknemers alsmede aan de door hen
voor de uitvoering van haar werkzaamheden in het kader van de Raamovereenkomst
ingeschakelde derden.
Artikel 12 - Slotbepalingen
1. Op deze Raamovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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2. De geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit deze Raamovereenkomst
worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Partijen
alsnog kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.
3. Inkoopstrategie en documenten onlosmakelijk onderdeel vormen van deze
overeenkomst en bij.

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud op [datum] te [plaats].
De Bascule

[Partij II]

________________________________ ___________________________________
Namens:

Namens:

Door:

Door:

Functie:

Functie:
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Bijlage: “Eisen aan een onderaannemer gesteld door de gemeente”
I.

De onderaannemer zet indien nodig voor het behalen van de resultaten van het plan van
aanpak een gekwalificeerde derde partij in als onderaannemer. De ondernemer dient te
voldoen aan alle kwaliteitseisen opgenomen in de Jeugdwet en andere wet- en regelgeving.

II.

De keuze voor een specifieke onderaannemer wordt gemaakt door de opdrachtnemer in zijn
rol als hoofdaannemer in samenspraak met het gezin.

III.

Beroepsbevoegdheid: onderaannemer moet zijn ingeschreven in het handelsregister.

IV.

De onderaannemer beschikt over voldoende financiële economische draagkracht.

V.

Onderaannemer beschikt over een privacyreglement.

VI.

De onderaannemer dient zich adequaat te verzekeren.

VII.

De onderaannemer beschikt over een klachtenregeling die voldoet aan de wettelijk gestelde
eisen.

VIII.

De onderaannemer draagt er zorg voor dat de jeugdigen een beroep kunnen doen op een
vertrouwenspersoon als bedoeld in de Jeugdwet.

IX.
X.

De onderaannemer brengt geen kosten bij het gezin of de jeugdigen in rekening.
Indien de onderaannemer gedurende de contractperiode een omzet bereikt van ten minste
209000 euro, zet de onderaannemer zich in een bijdrage te leveren aan het Social Returnbeleid van de hoofdaannemer.

XI.

De onderaannemer salarieert maximaal overeenkomst het gestelde in de Wet Normering
Topinkomens en de op grond daarvan gestelde nadere regelingen.

XII.

De onderaannemer levert de hulp met voldoende gekwalificeerd personeel, passend bij de
aard van de hulp.

XIII.

De onderaannemer beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag conform de Jeugdwet van
alle personeelsleden die beroepsmatig in contact komen met jeugdigen die bij
indiensttreding/aanvang van de werkzaamheden niet ouder is dan 3 maanden.

XIV.

De onderaannemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle benodigde
kwaliteitsmetingen.

XV.

Onderaannemer organiseert voor zoveel als mogelijk de hulp laagdrempelig op de plaats en
tijdstip, welke de jeugdige en/of de ouder wenst.

XVI.
XVII.
XVIII.

De onderaannemer zorgt voor het registreren/ administreren van de levering van de hulp.
De onderaannemer legt verantwoording af aan de hoofdaannemer als financier.
De onderaannemer hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens de uitgangspunten van
de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst en respecteert de rechten van jeugdigen en vertegenwoordigers
op basis van die regelgeving.

XIX.

Voor de uitwisseling van aanvullende gezin gerelateerde informatie wordt gebruik gemaakt
van een beveiligde functionaliteit. Partijen zijn gehouden passende organisatorische en
technische maatregelen te treffen voor het veilig kunnen uitwisselen van persoonsgegevens en
vertrouwelijke informatie. De onderaannemer zal bij het verstrekken van informatie aan de
hoofdaannemer voeldoen aan de wettelijke privacy kaders.
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