
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDENDUM 
Bij de overeenkomst: “Overeenkomst open systeem van afspraken jeugdwet 

individuele voorzieningen 2022 – 2025“ 

 

 

  



 

 

Partijen 

 

____________________________, gevestigd te _____________, kantoorhoudende aan de 

_____________________ te ________________________ te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door________________________________________________ in de functie van 

________________________________________  

hierna te noemen “Aanbieder” 

 

 

en 

 

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Montfoort;    

2.  De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Oudewater; 

3.  De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente De Ronde Venen; 

4.  De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Woerden; 

allen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder te __________________, de 

heer/mevrouw ______________________, 

1 t/m 4 hierna te noemen: “Gemeenten” 

 

Hierna gezamenlijk ook aan te duiden als “Partijen” 

 

 

Overwegende dat: 

 

I. Partijen de overeenkomst: “open systeem van afspraken jeugdwet individuele voorzieningen 

2022 – 2025“ (hierna: de overeenkomst) voor o.a. de producten HS-GGZ en S-GGZ Crisis 

behandeling met elkaar hebben gesloten, waarvan de voorwaarden onverkort op dit addendum 

van toepassing zijn; 

II. Partijen constateren dat er bij deze producten veel indirecte cliëntgebonden tijd per traject wordt 

besteed; 

III. Partijen met elkaar het doel stellen om het aantal bestede indirecte uren per traject te verlagen 

om het tarief te kunnen verlagen; 

IV. Partijen wensen afspraken over voornoemde vast te leggen in dit addendum. 

 

 

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 

 

1.  Partijen stellen het percentage indirecte tijd op 1 januari 2022 vast op 57% voor HS-GGZ en 53% 

voor S-GGZ Crisis behandeling); 

2.  Partijen verstaan onder indirecte cliëntgebonden tijd: 

De uren die de hulpverlener besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct 

cliëntgebonden tijd), maar waarbij de jeugdige, ouder, verzorger, familie of directe omgeving zelf 

niet aanwezig zijn zoals:  

• administratie, verslaglegging, rapportage  

• overleg over de jeugdige (dus ook de tijd die anderen dan de directe behandelaar hieraan 

besteden)  

• analysetijd (bijvoorbeeld ten behoeve van diagnostiek)  

• reistijd (van en naar de jeugdige)  

• voorbereiding  

• coördinatie met andere hulpverleners in het gezin (wanneer nodig)  



 

 

De indirect cliëntgebonden tijd is gericht op de hulpverlener en geeft handvatten voor de 

hulpverlener om de behandeling / begeleiding beter te doen. 

3.  Aanbieder en gemeenten spannen zich gezamenlijk in om de indirect cliëntgebonden bestede tijd 

per jeugdige te verlagen. Dit proces zullen partijen jaarlijks op de volgende manier uitvoeren:  

Aanbieder registreert vanaf 1 januari 2022 per jeugdige de aan een jeugdige bestede directe- en 

indirecte tijd. Vier weken na afloop van het kwartaal ontvangen gemeenten op cliëntniveau een 

overzicht van de bestede directe- en indirecte tijd. Gemeenten kunnen ten aanzien van het 

percentage direct- en indirect cliëntgebonden tijd aanvullende informatie van Aanbieder 

verzoeken. 

4. Na afloop van een contractjaar stellen partijen het daadwerkelijk gerealiseerde percentage 

directe- en indirecte tijd vast. Alleen indien partijen vaststellen dat de gemiddelde indirect 

cliëntgebonden tijd per jeugdige is verlaagd, dan wordt deze ontwikkeling meegenomen in de 

bijstelling van het tarief voor 2023. 

5. Declaratie van de diensten geschiedt op de wijze als beschreven in de overeenkomst.  

 

 

Aldus overeengekomen in tweevoud; 

 

 

Naam:        Naam: 

      

Handtekening:       Handtekening: 

 

 

 

 

 

Plaats: …………………………………     Plaats: ………………………………… 

Datum: …………………………………     Datum: ………………………………… 


