Overzicht aan te kondigen wijzigingen Open House per 1 januari 2021
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1

Bijlage 8. Overeenkomst
Open House

Er is geen huidge bepaling.

Artikel 12. Exitplan
Betreft een beschrijving van de exitprocedure. Deze stond
12.1 In alle gevallen van beëindiging van de Overeenkomst zal het exitplan door Partijen conform hetgeen in niet als zodanig in de Overeenkomst beschreven. Zodoende
dit artikel is opgenomen worden uitgevoerd.
weten de Partijen wat van hen verwacht wordt.
12.2 Indien de Overeenkomst is beëindigd, dan dient Opdrachtnemer volledig mee te werken aan een
kosteloze transitie naar de nieuwe Overeenkomstpartner(s) indien Opdrachtgever dit wenst. Deze kosteloze
transitie geldt alleen voor lopende dossiers.
12.3 Voor overdracht van dossiers verwacht Opdrachtgever dat Opdrachtnemer hiervoor afstemt met en
toestemming vraagt van cliënt.
12.4 Opdrachtnemer levert de door Opdrachtgever opgevraagde informatie binnen twee weken aan, in het
format door Opdrachtgever aangeleverd, na schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zodat Opdrachtgever in
staat wordt gesteld om keuzes te maken over lopende dossiers en afspraken kan maken met Opdrachtnemer
over:
a) betwiste facturen;
b) onbetwiste facturen;
c) verwachte facturen;
d) lopende klachten;
e) lopende dossiers;
f) overdracht van lopende cliëntdossiers in geval van migratie naar andere Aanbieder;
g) financiële afwikkeling van bevoorschotting (indien maatwerkafspraak)
12.5 Vanaf de datum waarop Opdrachtgever de (verlengde) Overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd, zal
Opdrachtnemer nieuwe aanvragen terugleggen bij Opdrachtgever. Pas na uitdrukkelijk verzoek van
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de aanvraag in behandeling nemen.
12.6 De afspraken worden schriftelijk bevestigd door vertegenwoordigingsbevoegde personen.

2

Bijlage 5. Productenboek
voor aanbieders - Pag. 55

Dit product heeft betrekking op de zorginhoudelijke diagnostiek en behandeling van
enkelvoudige, ernstige dyslexie bij kinderen die basisonderwijs volgen. De behandeling
wordt uitgevoerd conform het “Protocol Dyslexie, diagnostiek en behandeling” (Blomert
2006).

Dit product heeft betrekking op de zorginhoudelijke diagnostiek en behandeling van enkelvoudige, ernstige
dyslexie bij kinderen die basisonderwijs volgen. De behandeling wordt uitgevoerd conform het “Protocol
Dyslexie, diagnostiek en behandeling” (Blomert 2013).

3

Bijlage 8. Overeenkomst
Open House

Er is geen huidge bepaling.

24.2
Aanbieder gaat er mee akkoord dat organisatie- en contactgegevens door aanbieder actueel worden
gehouden in het supplierportal van VendorLink (het Contractmanagementsysteem dat wordt gebruikt door
de RIGG).

4

Bijlage 8. Overeenkomst
Open House - Pag. 5

Artikel 4.2
Partijen kunnen de Overeenkomst steeds verlengen met een periode van 12 maanden.
Partijen maken dit schriftelijk aan elkaar kenbaar uiterlijk zes kalendermaanden voor het
einde van de looptijd.

5

Bijlage 8. Overeenkomst
Open House - Pag. 7

Artikel 10.1
Artikel 10.1
Opdrachtgever toetst de aanmelding van Opdrachtnemer op de in artikel 5.3 sub B. en C. van Opdrachtgever toetst de aanmelding van Opdrachtnemer op de in artikel 5.3 sub C. van het
het Aanmeldingsdocument voorgeschreven wijze.
Aanmeldingsdocument voorgeschreven wijze.

In de productbeschrijving EED (product 52G14) wordt
verwezen naar het protocol dyslexie, diagnostiek en
behandeling van Blomert 2006. Er is een versie 2013. Dit is
aangepast in de productomschrijving.

De bepaling wordt toegevoegd onder artikel 24, als artikel
24.2. Het bestaande artikel 24 wordt aangepast naar artikel
24.1. Het artikel wordt toegevoegd in verband met de
ingebruikname van een Contractmanagementsysteem.
Hierover worden Jeugdhulpaanbieders nader
geïnformeerd.
Artikel 4.2
Verduidelijking van het moment waarop de overeenkomst
Partijen kunnende Overeenkomst na afloop van de in artikel 4.1 genoemde termijn steeds verlengen met een verlengd kan worden.
periode van 12 maanden. Partijen maken dit schriftelijk aan elkaar kenbaar uiterlijk zes kalendermaanden
voor het einde van de looptijd.

Bij uitbreiding van het aantal producten wordt niet
nogmaals om bewijsmiddelen (zoals een Eigen verklaring
etc.) gevraagd die de geschiktheid van de onderneming
aantonen. Sub B wordt daarom verwijderd uit dit artikel.
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Aanmeldingsdocument Pag. 25

5.4.1. Klacht
Indien de Jeugdhulpaanbieder het niet eens is met een beslissing van de Opdrachtgever, dan
kan de jeugdhulpaanbieder zijn klacht binnen 10 werkdagen kenbaar maken in een
gemotiveerde, aangetekende brief.
De Opdrachtgever zal deze klacht in behandeling nemen en de beslissing in heroverweging
nemen, dit kan leiden tot een herziening van de beslissing.
De beslissing die door de Opdrachtgever in reactie op de klacht wordt genomen geldt als
definitieve beslissing.

5.4.1. Klacht
Verduidelijking klachtenprocedure
Indien de Jeugdhulpaanbieder het niet eens is met een beslissing van de Opdrachtgever, dan kan de
jeugdhulpaanbieder zijn klacht binnen 10 werkdagen kenbaar maken in een gemotiveerde, aangetekende
brief, en in kopie per e-mail naar rigg.inkoop@groningen.nl.
De Opdrachtgever zal deze klacht in behandeling nemen en de beslissing in heroverweging nemen, dit kan
leiden tot een herziening van de beslissing. Opdrachtgever reageert binnen de termijn van 10 werkdagen op
een ingediende klacht. De beslissing die door de Opdrachtgever in reactie op de klacht wordt genomen geldt
als definitieve beslissing.

7.

Bijlage 5. Productenboek

Product code 43B19
Verblijfstraject extra zwaar: wonen met behandelen en bescherming en 3 milieu als kern: €
357,75 per etmaal (voor de duur van het traject inclusief het na-traject van 4 weken).

Product code 43B19
Verblijfstraject extra zwaar: wonen met behandelen en bescherming en 3 milieu als kern: € 383,00 per
etmaal (voor de duur van het traject inclusief het na-traject van 4 weken).

Product 43B19 Verblijf extra zwaar was voorheen een
BOPZ product. Voor het uitvoeren van de beschermings- en
veiligheidsmaatregelen heeft de jeugdhulpaanbieder een
aanmerking in het kader van de Wet Verplichte geestelijke
gezondheidszorg (Wvggz) of Wet zorg en dwang (Wzd)
nodig, zie ook de aangekondigde wijzigingen in de Open
House overeenkomst per 1 januari 2020.
Het vervangen van de Wet Bopz door de beide wetten
brengt aantoonbaar meer kosten met zich mee, onder
andere omdat de rechtspositie van de cliënt en diens
familieleden is veranderd en dit extra inzet van de
jeugdhulpaanbieder vraagt. Daarom is het maximale tarief
voor dit product verhoogd.

8.

Bijlage 5. Productenboek

Productcode 43G02
Verblijf gezinspsychiatrie

Product 43G02 vervalt per 1 januari 2021.

De Producten, Trajecten en Pakketten zoals omschreven in
het Productenboek (bijlage 5 van het
Aanmeldingsdocument Open House), worden periodiek
geëvalueerd en nieuwe producten worden ontwikkeld
zodat opdrachtgevende gemeenten beschikken over een
toereikend aanbod van jeugdhulp op grond van de
Jeugdwet. In dit kader zijn een tweetal producten
ontwikkeld, die passend zijn voor het leveren van zorg ten
aanzien van een voorkomende zorgvraag.
Deze producten zijn per 01-07-2020 toegevoegd aan het
Productenboek. Het betreft de producten:
- 45A48 Ouderschapsbeoordeling: ambulant, en
- 43A08 Ouderschapsbeoordeling met opname.
Deze beide producten zijn toegevoegd in plaats van het
product Verblijf Gezinspsychiatrie.

9.

Aanmeldingsdocument Pag. 11

2.2.2. laatste bullit:
"Opdrachtnemer kan een wijziging in de tariefstelling schriftelijk bekend maken volgens de
door Opdrachtgever gehanteerde planning. Deze planning wordt via algemene
communicatie aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt voor elke Toetredingsronde van 1
januari of 1 juli van enig kalenderjaar. Bij een tariefverlaging kan Opdrachtnemer aangeven
dat deze met terugwerkende kracht (per datum) kan worden doorgevoerd.

2.2.2. laatste bullit:
Wijzigingen in de tariefsstelling kunnen vanaf
"Opdrachtnemer kan een wijziging in de tariefstelling schriftelijk bekend maken volgens de door
1 januari 2021, één keer per jaar worden doorgevoerd.
Opdrachtgever gehanteerde planning. Deze planning wordt via algemene communicatie aan Opdrachtnemer
kenbaar gemaakt voor elke Toetredingsronde van 1 januari van enig kalenderjaar. Bij een tariefverlaging kan
Opdrachtnemer aangeven dat deze met terugwerkende kracht (per datum) kan worden doorgevoerd.

Pagina 2 van 3

Overzicht aan te kondigen wijzigingen Open House per 1 januari 2021
Nr.

Document

Huidige bepaling

Per 1 jan 2021

Toelichting

10.

Aanmeldingsdocument Pag. 9

Toelatingsronden
Opdrachtgever hanteert toelatingsronden met een frequentie van zes maanden, waarbij nog
niet gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zich kunnen aanmelden voor het leveren van
diensten (zie 4.3.3 Termijn ontvangst aanmeldingen en beoordeling). Zoals overwogen wil
Opdrachtgever bereiken dat zij over voldoende Opdrachtnemers beschikt om de diensten te
kunnen aanbieden aan jeugdigen en /of hun opvoeders die daarvoor in aanmerking komen.
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan iedere Toetredingsronde,
nader te specificeren voor welke diensten gecontracteerde en nog niet gecontracteerde
Jeugdhulpaanbieders zich kunnen aanmelden.

Toelatingsronden
Opdrachtgever hanteert toelatingsronden met een frequentie van twaalf maanden, waarbij nog niet
gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zich kunnen aanmelden voor het leveren van diensten (zie 4.3.3
Termijn ontvangst aanmeldingen en beoordeling) en reeds gecontracteerde aanbieders hun aanbod kunnen
uitbreiden. Zoals overwogen wil Opdrachtgever bereiken dat zij over voldoende Opdrachtnemers beschikt
om de diensten te kunnen aanbieden aan jeugdigen en /of hun opvoeders die daarvoor in aanmerking
komen. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om, voorafgaand aan iedere Toetredingsronde nader te
specificeren voor welke diensten gecontracteerde en nog niet gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zich
kunnen aanmelden.

Opdrachtgever past het aantal toetredingsronden aan van
twee, naar één keer per jaar. Toetredingsronden vinden
alleen plaats op 1 januari van ieder jaar. Dit betreft zowel
bestaande als nieuwe aanbieders.

11.

Aanmeldingsdocument Pag. 10

2.2.2. vierde bullit:
Deze planning wordt via algemene communicatie aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt voor
elke toetredingsronde van 1 januari of 1 juli van enig kalenderjaar. Dergelijke aanmeldingen
dienen gepaard te gaan van een ingevuld bewijsmiddelenformulier en de daarbij behorende
bewijsstukken, één en ander als bedoeld in Bijlage 6.1. van het Aanmeldingsdocument.
Opdrachtgever toetst de aanmelding van Opdrachtnemer op de in artikel 5.3 sub B. en C. van
het Aanmeldingsdocument voorgeschreven wijze.

2.2.2. vierde bullit:
Deze planning wordt via algemene communicatie aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt voor elke
toetredingsronde van 1 januari van enig kalenderjaar. Dergelijke aanmeldingen dienen gepaard te gaan van
een ingevuld bewijsmiddelenformulier en de daarbij behorende bewijsstukken, één en ander als bedoeld in
Bijlage 6.1. van het Aanmeldingsdocument. Opdrachtgever toetst de aanmelding van Opdrachtnemer op de
in artikel 5.3 sub B. en C. van het Aanmeldingsdocument voorgeschreven wijze.

Zie toelichting bij wijziging 10.

12.

Bijlage 8. Overeenkomst
Open House

ARTIKEL 10 WIJZIGINGEN DOOR OPDRACHTNEMER - 10.3
De Opdrachtnemer heeft twee mogelijkheden per kalenderjaar (1 januari of 1 juli) om de
tariefstelling te wijzigen, mits deze niet het gestelde maximumtarief overschrijdt.
Opdrachtnemer kan een wijziging in de tariefstelling schriftelijk bekend maken volgens de
door Opdrachtgever gehanteerde planning. Deze planning wordt via algemene
communicatie aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt voor elke toetredingsronde van 1
januari of 1 juli van enig kalenderjaar. Bij een tariefverlaging kan Opdrachtnemer aangeven
dat deze met terugwerkende kracht (per datum) kan worden doorgevoerd

ARTIKEL 10 WIJZIGINGEN DOOR OPDRACHTNEMER - 10.3
Wijzigingen in de tariefsstelling kunnen vanaf
De Opdrachtnemer kan ieder kalenderjaar (1 januari) de tariefstelling te wijzigen, mits deze niet het gestelde 1 januari 2021, één keer per jaar worden doorgevoerd.
maximumtarief overschrijdt. Opdrachtnemer kan een wijziging in de tariefstelling schriftelijk bekend maken
volgens de door Opdrachtgever gehanteerde planning. Deze planning wordt via algemene communicatie aan
Opdrachtnemer kenbaar gemaakt voor elke toetredingsronde van 1 januari van enig kalenderjaar. Bij een
tariefverlaging kan Opdrachtnemer aangeven dat deze met terugwerkende kracht (per datum) kan worden
doorgevoerd

13.

Bijlage 6. Aanmeldformulier N.v.t.

Op grond van artikel 4.4.1. van het Aanmeldingsdocument Uitvoering diensten ‘Open House’ Jeugdhulp
Groningen (bijlage 4 bij de Overeenkomst), past de RIGG loonprijsbijstelling toe van 2,96% op de gestelde
maximumtarieven per product. In de bijlage bij deze aangekondigde wijzigingen treft u het overzicht van het
prijspeil per product voor 2021.

Jeugdhulpaanbieders ontvangen net als in 2019 uiterlijk 17
juli 2020 een brief met bijlage, waarop aangegeven kan
worden of de tarieven (per 1-1-2021) geïndexeerd dienen
te worden (naar prijspeil 2020).

De loonprijsbijstelling is als volgt berekend: 0,8*OVA(3,28%)+0,2*CPI(1,7%) = 2,96%. Waarbij OVA is bepaald In deze brief worden jeugdhulpaanbieders tevens gevraagd
door het CPB en CPI is bepaald door CBS.
aan te geven of zij in aanmerking willen komen voor de
loonprijsbijstelling over 2020 (toelage).
Het percentage OVA wordt gepubliceerd op:
https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten
Het CPI indexcijfer wordt gepubliceerd in de meicirculaire:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2020/05/29/meicirculaire-gemeentefonds-2020
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