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1. Inleiding 
 
 
Binnen de Jeugdhulpregio FoodValley worden 
jeugdhulpaanbieders dan wel professionals 
gecontroleerd met betrekking tot de kwaliteit en 
bekwaamheid. Dit vindt plaats voor het toetreden tot 
het inkoopnetwerk en bij het afspreken van de te 
leveren producten. Vanuit wet- en regelgeving is de 
verantwoorde werktoedeling een waarborg voor de 
kwaliteit van de jeugdhulp. Deze verantwoorde 
werktoedeling houdt in dat de geregistreerde 
professional jeugdhulp uitvoert die past bij zijn 
capaciteiten, kennis en vaardigheden.  
In hoofdstuk twee wordt nader ingegaan op hetgeen 
hiervoor beschreven en de overige eisen vanuit de 
Jeugdwet en bijbehorende besluiten en 
kwaliteitskaders. 
In het derde hoofdstuk wordt beschreven hoe deze 
eisen vanuit de Jeugdwet de basis vormen voor de 
eisen voor toetreding tot het inkoopnetwerk en de 
levering van jeugdhulp. Daarbij staat ook beschreven 
welke gegevens en stukken de gemeenten van de 
Jeugdhulpregio FoodValley willen ontvangen om te 
controleren of een inschrijvende organisatie kan 

toetreden en jeugdhulp kan leveren. Met dit 
afwegingskader sluiten de gemeenten van de 
jeugdhulpregio FoodValley aan bij de huidige wet- en 
regelgeving. 
Vervolgens wordt in het derde hoofdstuk ook ingegaan 
op hoe organisaties dienen te handelen bij wijzigingen 
in de organisatie. 
Tot slot is als bijlage een korte checklist toegevoegd 
met daarin een overzicht van de gevraagde gegevens 
en stukken. Deze checklist kan behulpzaam zijn bij de 
voorbereid van een aanmelding tot toetreding tot het 
inkoopnetwerk. 
 
Dit afwegingskader heeft het doel en om een 
toelichting te geven op de inkoopdocumenten (de 
algemene inkoopvoorwaarden gemeente Veenendaal, 
procesovereenkomst, deelovereenkomst en 
bijbehorende protocollen) en het inkoopproces en de 
daarvoor benodigde informatie en gegevens. Mochten 
tussen dit afwegingskader en de inkoopdocumenten 
tegenstrijdigheden bestaan dan geldt hetgeen zoals 
vastgelegd in de inkoopdocumenten. 

 
 
 
 
 

2. Wet- en regelgeving en het 
Kwaliteitskader Jeugd 

 
 
 

2.1 Jeugdwet 
In hoofdstuk 4 van de Jeugdwet zijn verschillende 
passages opgenomen over vereiste kwaliteit van 
jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen.  
Artikel 4.1.1, lid 1, Jeugdwet: 
 

De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde 
instelling verlenen verantwoorde hulp, 
waaronder wordt verstaan hulp van goed 
niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, 
doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en 
die is afgestemd op de reële behoefte van de 
jeugdige of ouder. 

 
In het tweede lid van artikel 4.1.1 van de Jeugdwet is 
vastgelegd dat de aanbieders 
verantwoordelijkheidstoedeling zo organiseren dat dit 

redelijkerwijs leidt tot verantwoorde hulp. In het derde 
lid van hetzelfde artikel is het volgende opgenomen: 
 

De hulpverlener neemt bij zijn 
werkzaamheden de zorg van een goede 
hulpverlener in acht en handelt daarbij in 
overeenstemming met de op hem rustende 
verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de 
voor die hulpverlener geldende professionele 
standaard. 

 
Onder verantwoorde hulp wordt verstaan dat de 
jeugdhulpaanbieders en GI’s hun organisaties zo 
inrichten dat er voldoende kwalitatief en kwantitatief 



 

pagina 4 

personeel en materieel beschikbaar is.1 Om 
verantwoorde hulp te kunnen bieden is met de 
Jeugdwet ook een beroepsregistratie geïntroduceerd.2 

In bepaalde situaties of voor bepaalde 
werkzaamheden moeten professionals op hbo, hbo-
plus, wo en wo-plus niveau zijn geregistreerd. 
Registratie in het BIG-register of in de te 
onderscheiden kamers binnen het Kwaliteitsregister 

Jeugd (hierna: SKJ) biedt een herkenbaar 
kwaliteitskeurmerk en erkenning van een niveau van 
de vakbekwaamheid van professionals. De professional 
is verplicht om te handelen in overeenstemming met 
de verantwoordelijkheid die hij/zij heeft, 
voortvloeiend uit hun professionele standaard (o.a. 
beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen).3  

 

2.2 Verantwoorde werktoedeling 
De verantwoording voor het leveren van verantwoorde 
hulp is uitgewerkt in de norm van de verantwoorde 
werktoedeling, opgenomen in artikel 5.1.1 van het 
Besluit Jeugdwet. Deze werktoedeling verplicht de 
jeugdhulpaanbieder, de Gecertificeerde Instelling 
en/of de gemeente (gemeente in de hoedanigheid van 
werkgever): 
 

a) tot het werken met geregistreerde 
professionals; 

b) tot het toedelen van taken aan geregistreerde 
professionals, rekening houdend met hun 
specifieke kennis en vaardigheden; 

c) tot het zorgdragen dat deze geregistreerde 
professionals kunnen werken volgens hun 
specifieke professionele standaard.4 

 
Dit houdt kort samengevat in dat geregistreerde 
professionals die taken krijgen toebedeeld die passen 
bij hun kennis en vaardigheden en dat de 
geregistreerde professionals daarbij werken volgens 
hun specifieke professionele standaard. 
 
Bij deze toepassing van de werktoedeling dient het 
werk aan een geregistreerde professional te worden 
toebedeeld die beschikt over de juiste kennis en 
vaardigheden. Mocht het niet worden toebedeeld aan 

een geregistreerde professional dan dient aannemelijk 
te worden gemaakt dat dit niet afdoet aan de kwaliteit 
of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit van hulp.  
 
Ten aanzien van de hiervoor beschreven werktoedeling 
en de toepassing van de normen zijn verantwoordelijk: 

• aanbieders van jeugdhulp (organisaties en 
vrijgevestigde (zzp’ers)); 

• gecertificeerde instellingen die een 
jeugdbeschermings- of 
jeugdreclasseringsmaatregel uitvoeren; 

• veilig thuis organisaties; 

• justitiële organisaties; 

• gemeenten. 
 
De gemeente kan op twee manieren te maken krijgen 
met de verantwoordelijkheid voor de toepassing van 
de normen van de verantwoorde werktoedeling, als 
opdrachtgever of als werkgever.  
Hieronder wordt enkel ingegaan op de rol van 
gemeente als opdrachtgever, aangezien deze van 
toepassing is op de rol die gemeenten hebben bij de 
inkoop van jeugdhulp en jeugdbescherming en -
reclassering. Zie voor informatie omtrent de positie 
van gemeenten als werkgever het Kwaliteitskader 
Jeugd.5 

 
Gemeente als opdrachtgever 
Wanneer de gemeente als opdrachtgever fungeert dan 
is dit in het kader van de inkoop van jeugdhulp en 
jeugdbescherming en -reclassering. De 
jeugdhulpaanbieder of GI is de werkgever van de 
professional die hulpverleent aan de jeugdige (en zijn 
gezin). Jeugdhulpaanbieders of GI’s moeten dan 
conform de wet en AMvB het werk verantwoord 
toedelen. 
Gemeenten hebben in dit geval indirect te maken met 
de norm van verantwoorde werktoedeling; zij zijn niet 

zelf gehouden aan de norm van de verantwoorde 
werktoedeling, maar de jeugdhulpaanbieders en GI’s 
bij wie zij inkopen wel. De gemeente moet zich ervan 
verzekeren dat de gecontracteerde 
jeugdhulpaanbieder in staat is te voldoen aan de eisen 
van de norm voor verantwoorde werktoedeling. 
 
Bij de rol van gemeente als opdrachtgever is sprake 
van een samenwerking tussen de gemeenten binnen 
de jeugdhulpregio FoodValley. De wijze waarop deze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid uitwerking krijgt in 
de regio, is uitgewerkt in dit stuk. 

 
 

 
1 Artikel 4.1.1, lid 2, Jeugdwet. 

2 Artikel 4.1.6, lid 5, Jeugdwet. 

3 Kwaliteitskader Jeugd, versie 2.1 september 2016, p.5. 

4 Kwaliteitskader Jeugd, versie 2.1 september 2016, p.13 & 14. 

5 Kwaliteitskader Jeugd, versie 2.1 september 2016, p.15. 
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2.3 Uitwerking norm verantwoorde werktoedeling 
De norm van verantwoorde werktoedeling kent de 
volgende uitgangspunten: 
 

• De inzet van geregistreerde en niet-
geregistreerde professionals is mogelijk. Alle 
professionals leveren een belangrijke bijdrage 
in de ondersteuning, hulp en zorg aan de 
jeugdige en zijn omgeving. 

• Geregistreerde professionals zijn 
professionals die zich kunnen registreren in 
het SKJ-register of in het BIG-register. 

• Bij de toepassing van de norm van de 
verantwoorde werktoedeling moet door de 
werkgever verantwoord kunnen worden dat 
een geregistreerde, dan wel een niet-
geregistreerde professional wordt ingezet 
voor een taak. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met de voor die taak noodzakelijke 
kennis en vaardigheden van de professional. 

• De professional die wordt ingezet moet altijd 
een vakbekwaam professional zijn. Hierbij is 
geen onderscheid tussen wel en niet-
geregistreerde professionals. De professional 
moet beschikken over de benodigde 
competenties, kennis en vaardigheden voor 
de uit te voeren werkzaamheden.6 

 
Naar aanleiding van de bovenstaande uitgangspunten 
heeft het programma Professionalisering Jeugdhulp & 
Jeugdbescherming (hierna: PJ&J) een afwegingskader 
opgesteld met daarin een overzicht wanneer 
geregistreerde en niet-geregistreerde professionals 
jeugdhulp mogen leveren.7 Dit kwaliteitskader is te 
raadplegen via; 
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/Printver
sie-Afwegingskader-A3.pdf.  
 
 

 
 

2.4 Geregistreerde en niet-geregistreerde professionals 
Hierboven zijn de termen geregistreerde en niet-
geregistreerde professionals gebruikt. Onder de term 
geregistreerde professionals wordt bedoeld die 
professionals die zijn geregistreerd in het BIG-register 
of in het SKJ-register. 
 
De registratie bij het BIG-register is beperkt tot de 
beroepen die staan beschreven in artikel 3 van de wet 
op de bescherming in de individuele gezondheidszorg 
(Wet BIG). Binnen de Jeugdwet wordt als 
geregistreerde professional vanuit de wet BIG 
verstaand de beroepen van arts, verpleegkundige, 
gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog-
generalist en psychotherapeut.8  
 
Registratie bij het SKJ is beperkt tot de volgende 
beroepsgroepen: psychologen, pedagogen en jeugd- 
en gezinsprofessionals.9 
 
De niet-geregistreerde professionals zijn de 
professionals die zich niet in het BIG-register of SKJ-
register kunnen inschrijven. Het PJ&J onderscheidt de 
volgende professionals als niet-geregistreerde 
professionals: 

 
6 Kwaliteitskader Jeugd, verzie 2.1 september 2016, p.17. 

7 PJ&J is een samenwerking van brancheorganisaties, initieel onderwijs, 

beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en gemeenten. Zij willen het doel 

van de Jeugdwet verwezenlijken. Meer informatie: 

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/ 

8 Artikel 1.1 Besluit Jeugdwet 

• Professionals die op mbo-niveau 
werkzaamheden verrichten waarvoor hun 
vakbekwaamheidsniveau passend is. De 
werkgever en de professional zelf dienen dit 
te bewaken. 

• Professionals met een specifiek beroep of een 
specifieke vakbekwaamheid die in het belang 
van de kwaliteit van de jeugdhulp kan of moet 
worden ingezet. Het PJ&J geeft als voorbeeld 
de vaktherapeuten (bijvoorbeeld een 
speltherapeut of psychomotorische 
therapeut). Zij kunnen jeugdhulp verlenen op 
basis van de tenzij-regeling in het tweede lid 
van artikel 5.1.1 Besluit Jeugdhulp.10 
Daarvoor dient wel aannemelijk te worden 
gemaakt dat de kwaliteit van de uit te voeren 
taak daardoor niet nadelig wordt beïnvloed.11 

• Professionals die in opleiding zijn voor een 
beroep en onder de strikte verantwoording 
en aanwijzingen werken van een 
praktijkopleider. 

• Professionals die mee kunnen werken aan de 
opdracht van een geregistreerde professional. 

9 Zie: https://skjeugd.nl/registratie-en-herregistratie/registratie/  

10 Voor de bekostiging van vaktherapieën als zelfstandig aanbod, zie de 

passage vaktherapie op pagina 7 van dit document. 

11 Artikel 5.1.1, lid 2, Besluit Jeugdwet. 

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/Printversie-Afwegingskader-A3.pdf
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/Printversie-Afwegingskader-A3.pdf
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/
https://skjeugd.nl/registratie-en-herregistratie/registratie/
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• Professionals die kunnen worden ingezet in 
combinatie met geregistreerde 
professionals.12 

 
Niet-geregistreerde professionals op mbo-niveau 
Onderstaand verhaal geldt alleen voor niet-
geregistreerde mbo-professionals en derhalve niet 
voor mbo-professionals die zijn geregistreerd in het 
BIG-register op basis van artikel 3 van de Wet BIG 
(bijvoorbeeld een mbo-verpleegkundige). 
 
Voor de niet-geregistreerde professional op mbo-
niveau geldt dat er voldaan moet zijn aan de cliënt-
gerelateerde indicatoren.13 Dit houdt in dat er sprake 
is van: 
- een context en problematiek die voorspelbaar is; 
- een veilige omgeving; 
- een niet levensbedreigende situatie; 
- gestabiliseerde problematiek; 
- risico’s die zijn in te schatten. 
 
Naast de cliënt-gerelateerde indicatoren zijn er ook 
professional-gerelateerde indicatoren. De 
professionals op mbo-niveau zijn verantwoordelijk 

voor de uitvoering van de eigen werkzaamheden op de 
volgende terreinen: 

1. Probleemverkenning. Hierbij is sprake van een 
doelgericht observeren en signaleren. 
Daarnaast is er sprake van analyseren. 

2. Er is een plan. Dit betekent dat een 
professional op mbo-niveau een 
hulpverleningsplan opstelt in samenwerking 
met cliënt(systeem) en behandelaar(s). Dit 
hulpverleningsplan is niet hetzelfde als het 
behandelplan. 

3. Adviseren ten aanzien van de werkwijze en de 
uitvoering. 

4. Uitvoering geven aan het hulpverlenersplan, 
rapporteren en evalueren. 

5. Beëindiging van de formele hulpverlening als 
uitsluitend niet-geregistreerde professionals 
bij de uitvoering betrokken zijn.14 

 
Het type hulpverlening door mbo-professionals komt 
voornamelijk neer op het geven van praktische 
ondersteuning en begeleiding bij het (sociaal en 
maatschappelijk) functioneren in het dagelijks leven 
van de jeugdige. Daarnaast is er duidelijkheid over de 
aanpak en wijze van uitvoering en zijn de 
werkzaamheden bekend en eenduidig uit te voeren.15 

 
 
 
 

  
 

 

3. Toelating jeugdhulpaandbieders in het 
inkoopnetwerk FoodValley 

 
Het hierna beschreven afwegingskader wordt 
gehanteerd door de jeugdhulpregio FoodValley bij de 
controle van jeugdhulpaanbieders bij het aangaan van 
de proces- en deelovereenkomsten. Binnen de 
jeugdhulpregio FoodValley vindt er eerst een controle 
plaats of een aanbieder mag toetreden tot het 
inkoopnetwerk. Als een jeugdhulpaanbieder kan 
toetreden tot het inkoopnetwerk 
(procesovereenkomst) dan dient voor het afsluiten van 

de deelovereenkomst nog gecontroleerd te worden 
welke jeugdhulp de betreffende aanbieder mag 
leveren. Hierna wordt eerst ingegaan op de eisen die 
gelden ten aanzien van de procesovereenkomsten en 
daarna op de eisen die van toepassing zijn op de 
deelovereenkomsten. In de tweede paragraaf wordt 
nog kort ingegaan op wijzigingen tijdens de deelname 
aan de proces- en deelovereenkomst. 

 
 
 
 
 
 
 

 
12 Kwaliteitskader Jeugd, versie 2.1 september 2016, p.21. 

13 Kwaliteitskader Jeugd, versie 2.1 september 2016, p.19. 

14 Kwaliteitskader Jeugd, versie 2.1 september 2016, p.19. 

15 Kwaliteitskader Jeugd, versie 2.1 september 2016, p.19. 
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3.1 Afwegingskader toetreding 
Algemeen 
Organisaties die jeugdhulp willen leveren voor 
jeugdigen komende uit de gemeenten van de 
Jeugdhulpregio FoodValley kunnen zich het gehele jaar 
door aanmelden voor toetreding. De aanmeldingen 
worden het gehele jaar door behandeld en zodra de 
gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley hebben 
geconstateerd dat een organisatie voldoet aan de 
gestelde eisen dan is toetreding ook het gehele jaar 
door mogelijk. 
 
Om toe te treden tot het inkoopnetwerk dient er eerst 
een procesovereenkomst afgesloten te worden met de 
gemeenten van de jeugdhulpregio FoodValley. In de 
procesovereenkomst staan onder andere de spelregels 
van het bestuurlijk aanbesteden en hoe partijen met 
elkaar om dienen te gaan. Daarnaast dient er een 
deelovereenkomst te worden afgesloten waarin de 
afspraken worden neergelegd ten aanzien van de 
producten die ze mogen leveren. Bij de 
deelovereenkomst wordt per organisatie in een 
zogenoemde kruislijst vastgelegd welke codes geleverd 
mag worden. Binnen de jeugdhulpregio FoodValley zijn 
er drie deelovereenkomsten:  

1. Deelovereenkomst Ambulant. 
2. Deelovereenkomst Verblijf. 
3. Deelovereenkomst Veiligheid. 

 
Vaktherapieën 
De gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley 
hebben besloten om de contractering en vergoeding 
van de vaktherapieën (clusterbenaming voor beroepen 
als Beeldende therapie, Danstherapie, Dramatherapie, 
Muziektherapie, Speltherapie en Psychomotorische 
(Kinder)Therapie) als zelfstandige therapie niet te 
organiseren middels de regionale overeenkomsten (de 
hiervoor beschreven proces- en deelovereenkomsten). 
Zoals in de deelovereenkomsten is opgenomen 
worden vaktherapieën enkel vergoed via de regionale 
overeenkomsten als ze onderdeel zijn van een breed 
specialistisch GGZ-traject en voor niet meer dan 40% 
van de behandeling. Daarnaast mag de vaktherapeut 
niet de regiebehandelaar zijn. 
De eventuele contractering en vergoeding van 
vaktherapie als zelfstandig ingezette therapie wordt 
door elke gemeente zelf georganiseerd.  
  
Procesovereenkomst 
Bij de procesovereenkomst wordt onderscheid 
gemaakt tussen organisaties waar sprake is van een 
mate van werkgeverschap dan wel ZZP’ers en wordt 
gekeken naar verschillende vereisten. 
 
Een organisatie die in aanmerking wil komen tot 
toetreding dient in ieder geval aan te leveren: 

 
16 Indien de inschrijvende partij zich inschrijft voor de levering van 

jeugdbescherming en -reclassering dan dient de inschrijvende rechtspersoon 

• Eigen verklaring aanbestedende diensten,  

• Gedragsverklaring aanbesteden,  

• Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale 
verplichtingen (ZZP’ers zijn uitgesloten van 
deze eis),  

• Uittreksel handelsregister (KvK), 

• Contactgegevens (onder andere KvK-nummer, 
agb-code, of de organisatie is aangesloten op 
Vecozo (is een verplichting), IBAN-nummer, 
adres locatie aanbieder, contactpersonen en 
bestuurders), 

• SKJ en/of BIG registratienummers van de, 
namens de inschrijvende organisatie, 
uitvoerende jeugdhulpprofessional(s), 

• HKZ (of vergelijkbaar) certificaat (ZZP’ers zijn 
uitgesloten van deze eis). 

 
ZZP 
Zoals hiervoor te lezen valt zijn enkele vereiste stukken 
en of gegevens niet vereist voor ZZP’ers. Onder de 
term ZZP wordt door de gemeenten van de 
Jeugdhulpregio FoodValley verstaan: 
  

Zelfstandige Zonder Personeel. Een 
inschrijvende organisatie waarin één 
zelfstandig professional de dienstverlening 
uitvoert en op geen enkele wijze 
gebruikmaakt van een derde (zoals 
bijvoorbeeld door middel van een loondienst, 
payroll of inhuur constructie) voor de 
dienstverlening. 

 
Werkgever 
Werkgevers dienen altijd aan te tonen dat zij voldoen 
aan de norm van verantwoorde werktoedeling. Voor 
contractering binnen de jeugdhulpregio FoodValley, 
betekent dit: 
1. Dat er wordt gewerkt met geregistreerde en niet-

geregistreerde professionals, zoals beschreven in 
het vorige hoofdstuk. De werkgever moet dit 
aantonen bij de aanvraag door 
registratienummers (BIG en/of SKJ) te vermelden. 

2. De werkgever is in het bezit is van een HKZ-
certificaat of ander kwaliteitskeurmerk/certificaat. 
Een ander kwaliteitskeurmerk/certificaat dan HKZ 
wordt toegelaten als dit naar het oordeel van de 
jeugdhulpregio FoodValley afdoende is. Leidende 
vraag hierbij is of de kwaliteit van de 
jeugdhulpverlening periodiek wordt getoetst 
(vergelijkbaar met HKZ) en of de werkgever 
daarmee de kwaliteit in voldoende mate 
waarborgt.16 

 
 
 

in het bezit te zijn van een certificaat zoals bedoeld in artikel 3.4 van de 

Jeugdwet. 
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Professional 
De jeugdhulpregio FoodValley erkent alle professionals 
zoals opgenomen in hoofdstuk 2 die voldoen aan de 
daar gestelde eisen conform de Jeugdwet. De 
jeugdhulpregio FoodValley verwacht, voor toetreding 
tot het regionale inkoopnetwerk, de volgende 
documenten (welke van toepassing zijn) te ontvangen 
van de professional of hun werkgever: 

- Gegevens BIG-registratie. 
- Gegevens SKJ-registratie. 

 
Beoordeling FoodValley 
Om in aanmerking te komen voor een 
procesovereenkomst binnen de jeugdhulpregio 
FoodValley, beoordeelt de regio de aangeleverde 
informatie, waarbij zij de volgende stappen zet en 
werkzaamheden verricht: 
1. FoodValley beoordeelt de aangeleverde 

verklaringen (Eigen verklaring aanbestedende 
diensten, gedragsverklaring aanbesteden en 
verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale 
verplichtingen) op of ze niet zijn verouderd 
(verklaringen mogen niet ouder zijn dan 24 
maanden) en zijn afgegeven ten aanzien van de 
inschrijvende organisatie. Verder worden 
aangeleverde gegevens gecontroleerd 
(gecontroleerd worden onder andere de KvK-
nummer en AGB-code) en of deze toebehoren tot 
de inschrijvende organisatie. Mochten bij de 
aangeleverde verklaringen of gegevens 
onduidelijkheden of onjuistheden zijn dan zal dit 
worden teruggelegd bij de aanvragende 
organisatie. 

2. FoodValley beoordeelt de aangeleverde 
kwaliteitskeurmerk/certificaat, zoals hierboven 
beschreven onder punt 2 onder werkgever, van de 
werkgever met betrekking tot de verantwoorde 
werktoedeling. Het is aan het oordeel van de 
gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley of 
een aangeleverd kwaliteitskeurmerk/certificaat 
wordt geaccepteerd. 

3. FoodValley controleert de opgegeven BIG- en SKJ-
registratie in de daarvoor bedoelde registratie. 
Controle vinden onder andere plaats op de 
volgende, niet-limitatieve, onderdelen: of de 
registratie nog van toepassing is, of er sprake is 
van beperkingen dan wel opgelegde maatregelen 
en voor welke functie de professional is 
geregistreerd en zijn werk uitvoert. 

 
Deelovereenkomst 
Wanneer de jeugdhulpaanbieder voldoet aan de eisen 
voor het afsluiten van de procesovereenkomst, dient 
voor het afsluiten van de deelovereenkomst nog 
worden overeengekomen welke jeugdhulp (producten) 
de aanbieder mag leveren. Bij het bepalen van welke 

jeugdhulp de aanbieder mag leveren zijn onder meer 
de kwaliteit en bekwaamheid van de betrokken 
professionals van belang. Binnen de jeugdhulpregio 
onderscheiden we verschillende vormen van 
jeugdhulp en hebben we deze ingekaderd in de 
deelovereenkomst Ambulant en Verblijf.17 De eisen en 
inkadering van de jeugdbescherming en -reclassering 
staat beschreven in de deelovereenkomst Veiligheid.18 

Het bepalen van de eisen en inkadering, en het 
bepalen welke professionals welke type hulp mogen 
leveren, zijn gebaseerd op de vereisten uit de 
Jeugdwet en de daaruit volgende norm van 
verantwoorde werktoedeling. 
 
Van een inschrijvende organisatie wordt gevraagd een 
korte beschrijving te geven van welke hulp de 
inschrijvende organisatie wil gaan leveren en welke 
professionals ze daarvoor willen inzetten.  
Door middel van de reeds aangeleverde BIG en/of SKJ-
registraties wordt gecontroleerd of de inschrijvende 
organisatie over de juiste professionals beschikt voor 
uitvoering van de verzochte hulp. Daarnaast wordt aan 
de hand van de beschrijving gecontroleerd of de te 
willen leveren hulp behoort binnen de Jeugdwet en 
vervolgens of dit behoort binnen de deelovereenkomst 
waarvoor ze zich hebben aangemeld. 
Het is aan het oordeel van de gemeenten van de 
Jeugdhulpregio FoodValley of een inschrijvende 
organisatie voldoet aan de gestelde eisen van 
producten zoals beschreven in bijlage 3 van de 
deelovereenkomsten Ambulant, Verblijf en Veiligheid. 
Indien de gemeenten van de Jeugdhulpregio 
FoodValley van oordeel zijn dat een inschrijvende 
organisatie voldoet aan de eisen die gesteld worden 
aan producten, dan worden de producten die geleverd 
mogen worden vastgelegd in de daarvoor bedoelde 
kruislijst. 
 
Vormen van hulp welke in ieder geval niet onder de 
Jeugdwet vallen en/of niet middels de regionale 
deelovereenkomsten worden gecontracteerd, zijn - 
waarbij onderstaande niet-limitatief is: 
- Huiswerkbegeleiding; 
- Didactische en pedagogische ondersteuning gericht 
op het behalen van onderwijsdoelen; 
- Vaktherapieën.  
 
Voor de deelovereenkomst Verblijf geldt dat deze niet 
voor alle producten openstaat voor toetreding van 
nieuwe organisaties. Alleen voor de producten 
logeeropvang en pleegzorg kan momenteel worden 
toegetreden tot de deelovereenkomst Verblijf, indien 
naar het oordeel van de gemeenten van de 
jeugdhulpregio FoodValley de inschrijvende 
organisatie voldoet aan de gestelde eisen.  

 

 
17 Zie bijlage 3 van de deelovereenkomst Ambulant en Verblijf. 18 Zie bijlage 3 van de deelovereenkomst Veiligheid. 
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3.2 Wijzigingen gedurende deelname aan de proces- en 

deelovereenkomst 
 
Indien een organisatie is toegetreden tot de proces- en 
deelovereenkomst geldt dat deze ten allen tijden dient 
te blijven voldoen aan de gestelde eisen in de proces- 
en deelovereenkomst. Het is mogelijk dat er in de 
organisatie van de jeugdhulpaanbieder wijzigingen 
plaatsvinden waarvan de gemeenten van de 
Jeugdhulpregio FoodValley - mogelijk vooraf al - op de 
hoogte dienen te worden gesteld. Daarnaast kan het 
zijn dat de jeugdhulpaanbieder gedurende de looptijd 
meer of juist minder productcodes wil of kan leveren. 
Of is er sprake van een situatie die gemeld dient te 
worden.19  
 
Onderstaande beschreven situaties is geen limitatieve 
opsomming. Mochten er onduidelijkheden, vragen of 
twijfel zijn of een situatie gemeld dient te worden dan 
kan er altijd gemaild worden naar 
contractmanagement@jeugdfv.nl. 
 
Calamiteiten 
Indien er sprake is van een calamiteit dient dit gemeld 
te worden bij de gemeenten. Voor nadere informatie 
over wat wordt verstaan onder calamiteiten en hoe en 
op welke wijze de gemeenten te informeren is na te 
lezen in het Protocol Calamiteiten zoals gepubliceerd 
op de website. 
 
Organisatie kan niet meer voldoen aan de geldende 
vakbekwaamheids- en certificeringseisen 
Indien bij een ingeschreven organisatie dusdanige 
wijzigingen plaatsvinden dat niet meer kan worden 
voldaan aan de geldende vakbekwaamheids- en 
certificeringseisen dan dient dit onverwijld gemeld te 
worden. Dit kan middels 
contractmanagement@jeugdfv.nl. Bij het niet meer 
kunnen voldoen aan de geldende vakbekwaamheids- 
en certificeringseisen kan worden gedacht aan de 
situaties dat de certificering van de organisatie niet 
wordt verlengd dan wel wordt ingetrokken of dat de 
organisatie niet meer kan beschikken van de vereiste 
SKJ of BIG geregistreerde professionals. 
 
Wijziging eerder opgegeven bedrijfsgegevens 
Indien er wijzigingen zijn in de eerder opgegeven 
bedrijfsgegevens (bijvoorbeeld naam, agb-code IBAN-
nummer) van de organisatie dan dient dit, schriftelijk 
en ondertekend door de tekengemachtigde, met 
vermelding van reden te worden gecommuniceerd via 
contractmanagement@jeugdfv.nl. Afhankelijk van de 
wijzigingen en de reden is het mogelijk dat er 

 
19 Gecontracteerde aanbieders (Jeugdhulpaanbieders en GI’s) hebben, op 

basis van artikel 4 sub e, f en g van de procesovereenkomst een 

informatieplicht jegens de gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley. 

Daarnaast is zowel in de procesovereenkomsten als in de 

vervolgstappen nodig zijn alvorens de wijziging kan 
worden doorgevoerd. 
Wijziging van contactpersonen en bestuurders zijn 
door te geven via contractmanagement@jeugdfv.nl.  
 
Vervreemding of wijziging zeggenschap over 
organisatie 
Conform artikel 14 lid 4 van de Procesovereenkomst is 
de aanbieder (Jeugdhulpaanbieder of GI) verplicht om 
de gemeenten tijdig in kennis te stellen van een 
voornemen tot vervreemding of overdracht van de 
onderneming, ongeacht de vorm waarin die 
vervreemding gestalte krijgt. Daarnaast is de 
aanbieder verplicht de gemeenten tijdig in kennis te 
stellen van een voornemen om op aanmerkelijke wijze 
de zeggenschap over de onderneming te wijzigen. Bij 
beide voorgaande dient de aanbieder de mogelijke 
effecten van de wijziging aan te gegeven. Voorgaande 
kan worden gemeld via 
contractmanagement@jeugdfv.nl. 
 
Hoofd- en onderaannemerschap 
Indien een construct van hoofd- en 
onderaannemerschap aangegaan wil worden dan dient 
dit vooraf gemeld te worden bij de gemeenten en is 
daar een goedkeuring van de gemeenten voor vereist. 
Meer over hoofd- en onderaannemerschap vindt u 
hier. 
 
Wijziging te leveren jeugdhulp 
Bij het aangaan van de deelovereenkomst wordt 
overeengekomen welke jeugdhulp onder welke 
productcode wordt geleverd. De productcodes worden 
vastgelegd in de zogenoemde kruislijst. 
Gedurende de looptijd kan de wens ontstaan om meer 
of juist minder codes te leveren. Indien een 
jeugdhulpaanbieder meer codes wenst te leveren, kan 
dit worden aangevraagd via het daarvoor beschikbaar 
gestelde format op de website. De aanvraag wordt 
weer getoetst aan de eisen van de gewenste 
producten. Zodra de gemeenten van de 
Jeugdhulpregio FoodValley van oordeel zijn dat de 
jeugdhulpaanbieder voldoet aan de eisen voor de 
extra te leveren jeugdhulp, zal dit leiden tot een 
wijziging van de kruislijst. Indien de wens is om minder 
productcodes te leveren of indien niet meer kan 
worden voldaan aan de reeds overeengekomen te 
leveren productcodes dan dient dit gemeld te worden 
via contractmanagement@jeugdfv.nl. 
 
 

deelovereenkomsten in meerder artikelen gericht op specifieke situaties een 

informatieplicht en zelfs een goedkeuringsvereiste vastgelegd. 

mailto:contractmanagement@jeugdfv.nl
https://www.jeugdfv.nl/fileadmin/jeugd_foodvalley/20210730_Procesbeschrijving_melden_calamiteiten_jeugdhulpregio_FoodValley.pdf
mailto:contractmanagement@jeugdfv.nl
mailto:contractmanagement@jeugdfv.nl
mailto:contractmanagement@jeugdfv.nl
mailto:contractmanagement@jeugdfv.nl
https://www.jeugdfv.nl/fileadmin/jeugd_foodvalley/202106_Hoofd-_en_onderaannemerschap_Jeugdhulpregio_FoodValley_2021.01.pdf
https://www.jeugdfv.nl/aanbieders/inkoop
mailto:contractmanagement@jeugdfv.nl
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ZZP 
Indien bij het aangaan van de proces- en 
deelovereenkomst de inschrijvende organisatie zich 
heeft aangemeld als ZZP (zie definitie in vorige 
paragraaf) kan het voorkomen dat gedurende de 
looptijd er op een gegeven moment geen sprake meer 
is van een ZZP. Daar waar geen sprake meer is van een 
ZZP dient dit gemeld te worden bij de gemeenten van 
de Jeugdhulpregio FoodValley. Dit kan via 
contractmanagement@jeugdfv.nl. 

De betreffende aanbieder dient, wanneer deze geen 
ZZP’er meer is, dan ook te gaan voldoen aan de eisen 
waar deze eerst van was uitgezonderd, wetende het in 
het bezit zijn van een geldig HKZ of vergelijkbaar 
certificaat en het aanleveren van een Verklaring 
betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen. 
Indien de betreffende aanbieders niet tijdig kan 
aantonen alsnog te voldoen aan de geldende eisen, 
dan kan de betreffende aanbieder niet meer 
deelnemen aan de procesovereenkomst en daarmee 
ook niet meer aan de deelovereenkomst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contractmanagement@jeugdfv.nl
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Bijlage 1: Checklist te doorlopen stappen en benodigde stukken 

en informatie bij verzoek tot toetreding inkoopnetwerk 
 

 Aanmelden via de website www.jeugdfv.nl 
Voor aanmelden via de website, dient u de volgende stukken en gegevens gereed te hebben om te kunnen 
uploaden. Het aanmeldproces op de website begeleidt u door de te nemen stappen voor het doen van een 
aanmelding. 

1. Eigen verklaring 
Let op dat de reeds ingevulde punten 3, 5.2 en 5.3 ingevuld blijven 
Let op ondertekening bij punt 9. 
De eigen verklaring is te vinden op www.jeugdfv.nl onder het tabblad Aanbieders en vervolgens bij de 
Inkoopdocumenten. 
 

2. Gedragsverklaring aanbesteding (is niet hetzelfde als een Verklaring Omtrent Gedrag) 
Verklaring is op te vragen bij de Dienst Justis. 
Verklaring mag niet ouder zijn dan 24 maanden. 
 

3. Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen 
Deze geldt niet voor ZZP’ers. 
Op te vragen bij uw belastingkantoor. 
Verklaring mag niet ouder zijn dan 24 maanden. 
 

4. Registratie professionals 
Via het daarvoor beschikbaar gestelde format op de website worden de registratienummers van de 
uitvoerende professionals opgegeven. 
 

5. Certificering organisatie 
Verzocht wordt om aan te leveren een geldend HKZ-certificaat of vergelijkbaar 
De eis van het in het bezit zijn van een HKZ (of vergelijkbaar) certificaat geldt niet voor ZZP’ers. 
 

6. Uittreksel handelsregister 
Verzocht wordt om aan te leveren een actueel uittreksel van het handelsregister (KvK) van de organisatie die 
zich aanmeldt.  
Het uittreksel mag in ieder geval niet ouder zijn dan 24 maanden. 
 

7. Procesovereenkomst 
Verzocht wordt in de aanmelding of u de procesovereenkomst rechtsgeldig ondertekend gereed heeft staan 
om te uploaden. 
De procesovereenkomst dient rechtsgeldig te zijn ondertekend conform inschrijving in het Handelsregister van 
de Kamer van Koophandel. 
De procesovereenkomst is te vinden op www.jeugdfv.nl onder het tabblad Aanbieders en vervolgens onder de 
tegel Inkoop. 
Neem voordat u de procesovereenkomst ondertekend en upload de procesovereenkomst door zodat u op de 
hoogte bent van de inhoud. 
 
Gedurende het doorlopen van de aanvraag via de website wordt verzocht om akkoord te gaan met de 
algemene voorwaarden van de Gemeente Veenendaal. Neem voordat u akkoord gaat met de algemene 
voorwaarden deze eerst door zodat u op de hoogte bent van de inhoud. 
 

8. Gegevens organisatie 
Verzocht wordt om in te vullen: 
- Inschrijfnummer KvK 
- AGB-code (u kunt slecht één AGB-code opgeven en alleen de AGB-code van de instelling dan wel praktijk. 
Zonder AGB-code kan niet worden gedeclareerd.) 
- Of de organisatie is aangesloten op Vecozo (zonder aansluiting is toetreding inkoopnetwerk niet mogelijk) 
- IBAN-nummer 

https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/ede/ZAAK_aanmelden_aanbieders_jeugdhulp_regiofoodvalley/new
https://www.jeugdfv.nl/fileadmin/jeugd_foodvalley/Documenten_en_downloads/Bijlage_eigen-verklaring-Jeugdhulp1.pdf
https://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/index.aspx
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verklaring_betalingsgedrag_nakoming_fiscale_verplichtingen
https://www.jeugdfv.nl/aanbieders/inkoop
https://www.jeugdfv.nl/aanbieders/inkoop
https://www.jeugdfv.nl/fileadmin/jeugd_foodvalley/Overige_inkoopdocumenten/20210506_Procesovereenkomst_Jeugd_Foodvalley_01.pdf
https://www.jeugdfv.nl/fileadmin/jeugd_foodvalley/Documenten_en_downloads/Inkoopvoorwaarden.pdf
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- Contactgegevens bestuurder, tekenbevoegde, inkoper, financiën en zorginhoudelijk 
 

9. Keuze te leveren producten 
Gedurende het invullen van uw aanvraag via de website wordt verzocht aan te geven welke jeugdhulp 
(product(en)) u wilt gaan leveren. 
 
De aanmelding via de website is enkel voor Jeugdhulpaanbieders voor de procesovereenkomst, de 
deelovereenkomst Ambulant en voor het niet gesloten deel van de deelovereenkomst Verblijf (de producten 
logeren en pleegzorg). Voor een deel van de producten behorende tot de deelovereenkomst Verblijf is het dus 
niet mogelijk om toe te treden, deze producten staan dan ook niet tussen de te selecteren mogelijkheden in 
de aanmelding. 
 
Neem voordat u de keuze aangeeft in de aanmeldingsprocedure de eisen door zoals deze zijn opgesteld in de 
deelovereenkomst Ambulant en Verblijf (logeren en pleegzorg). 
Na indienen van de aanvraag wordt aan de hand van de vakbekwaamheid (registratie en opleidingsniveau) en 
beschrijving hulp door de Jeugdhulpregio FoodValley getoetst of de aanbieder de gewenste hulp mag leveren. 
 

 Vervolg na aanmelding via de website 

10. Na digitale aanmelding wordt de aanmelding door de gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley in 
behandeling genomen. Voor de beoordeling van de aanmelding wordt nog per mail informatie en eventuele 
onduidelijkheden uitgevraagd bij de inschrijvende organisatie. 
 
Indien een organisatie zich inschrijft voor Logeren en Pleegzorg zal er sowieso een gesprek gepland worden 
om de aanvraag te bespreken. 
 

11. Indien en voor zover de gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley van oordeel zijn dat de inschrijvende 
organisatie voldoet aan alle gestelde eisen dan worden de procesovereenkomst, deelovereenkomsten en 
bijbehorende kruislijst afgesloten. 
 

 Na toetreding inkoopnetwerk 

12. Pas na ondertekening overeenkomsten en kruislijst door zowel de organisatie als door de gemeenten van de 
Jeugdhulpregio FoodValley, treedt de organisatie toe tot het inkoopnetwerk. 
 

13. Toegetreden organisatie wordt ingericht in het productenboek. Dit productenboek is openbaar en wordt 
gebruikt door jeugdigen/ouder en lokale teams om in te zien welke organisaties zijn gecontracteerd voor de 
gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley. Tussen toetreding inkoopnetwerk en inrichting in het 
productenboek kan enige tijd zitten (maximaal één maand). 
 

14. Na toetreding inkoopnetwerk door de organisatie krijgt de betreffende organisatie toegang tot: 
- VendorLink (contractmanagementsysteem Jeugdhulpregio FoodValley) 
- JeugdNed (applicatie welke gebruikt wordt voor facturatie). Voor het verkrijgen van een inlogaccount dient 
er gemaild te worden naar bedrijfsvoering@jeugdfv.nl)  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jeugdfv.nl/aanbieders/inkoop
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWM4ODQwNjYtMDA3Mi00NDU5LTgzMGEtMzEwN2FlYzQ3YjAzIiwidCI6ImVhMzI4OTg5LWYwNDAtNDJmYS1iMjQxLWY1NGRhMDJmODhkYiIsImMiOjh9&pageName=ReportSection63afa92a994b6f051ac0
mailto:bedrijfsvoering@jeugdfv.nl
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Bronnen 
 

Rapport 
 

• Kwaliteitskader Jeugd 2016 
Kwaliteitskader Jeugd, Toepassen van de norm van de verantwoorde werktoedeling in de praktijk, Versie 2.1 
september 2016, Utrecht: Programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming 2016. 

 

Wet- en regelgeving 
 

• Jeugdwet 
 

• Besluit Jeugdwet 
 

Overige 
 

• Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Veenendaal  
 

• Procesovereenkomst jeugdhulpregio FoodValley 
 

• Deelovereenkomsten (Ambulant, Verblijf en Veiligheid) jeugdhulpregio FoodValley 
 
 


