
  

  

  

  

  

  

  

  

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

individuele voorzieningen 2022 – 2025“  

  
Ambulante Intensieve Gezinsbehandeling 

  

  

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 Ronde Venen, de heer C. van Uden,   

 

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. het product “Product: Intensieve 

Ambulante Gezinsbehandeling” 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 wensen afspraken over voornoemde vast te leggen in dit addendum.  

   

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:  



  

1. Partijen verstaan onder declarabele tijd:  

 

i. Direct cliëntgebonden tijd. Dit betreft de contacttijd die een professional aan een cliënt 

besteedt bij een activiteit: face to face contacttijd, telefonische contacttijd (ear to ear), 

elektronische contacttijd (bit-to-bit); 

 

ii. Indirect cliëntgebonden tijd: indirecte tijd die samenhangt met het uitvoeren van een direct 

cliëntgebonden activiteit, zoals een behandel-, begeleidings of verplegingsactiviteit. (Denk 

hierbij aan: het voorbereiden van een activiteit, verslaglegging en administratie in het kader van 

de activiteit, het opruimen van de speelkamer bij een behandelcontact met kleine kinderen, 

hersteltijd na een intensieve behandelsessie, reistijd (van cliënt naar cliënt). 

 

Definitie wel gewerkte, niet-declarabele activiteiten:  

 

i. Hieronder vallen onder andere het lezen van vakliteratuur, algemene  

vergaderingen en intervisiebijeenkomsten.  

 

ii. Tevens vallen hier de no-shows onder. Alleen daadwerkelijk ingezette  

uren/dagdelen mogen in rekening worden gebracht. Hier is rekening mee  

gehouden bij de totstandkoming van de tarieven. In geval van een no-show  

mag u deze kosten niet in rekening brengen.  

 

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: …………………………………  


