Bijlage B Memo OT toelichting wijzigingen bijlage 2 kwaliteitseisen en overige
randvoorwaarden.

Toelichting op de wijzigingen in bijlage 2, kwaliteitseisen en overige randvoorwaarden
N.a.v. de besprekingen in de overlegtafel zijn een aantal eisen in bijlage 2 aangepast.
Aanpassingen in het algemene deel
A8: Toegevoegd: gedurende de looptijd van deze overeenkomst
A9: gehele artikel vervangen. Eis verzekering beroepsaansprakelijkheid laten we varen. Het is aan de
aanbieder om risico’s in te schatten en te bepalen of hij / zij deze wil verzekeren of op een andere
wijze invulling geeft aan het afdekken van potentiële risico’s
A10: verwijzing naar landelijke richtlijnen voor privacy rondom gegevnsuitwisseling
A11/A12: samengebracht in één aangepaste eis A11
B2: de eis ten aanzien van aantoonbaarheid van de ontwikkeling naar mensgerichte oriëntatie in het
kwaliteitsbeleid in de externe audit laten we vallen
C2: in overeenstemming gebracht met de wetgeving: niet ouder dan 3 maanden ipv 3 jaren
C4: vervallen
C5: is nu C4
D: op verzoek is een gebruikelijke definitie voor onderaanneming als voetnoot toegevoegd
E4: passage aangepast. Er wordt nu gevraagd om het spiegelrapport van het CBS aan te leveren
E6: vervalt (dubbeling eis met E4)
E7: is nu E6
F7: is gespecificeerd voor de jeugdhulp en begeleiding jeugd en daarmee verplaatst naar het specifieke
deel (G) van bijlage 2 (zowel bij Jeugd als bij Wmo)
Aanpassingen in het specifieke deel
• Begeleiding Jeugd:
o G13: Resultaatssturing: De implementatieperiode van het gevalideerde meetinstrument
is verruimd naar 2020. In relatie tot de uit te voeren pilot (start in 2019) wordt het
uitvragen van de indicatoren voor probleemafname wel als optie in het contract
opgenomen.
o G14: nieuwe eis, in navolging van het morele appel aan alle organisaties om kinderen
vanuit crisis zo snel als mogelijk uit de crisisvoorziening toe te leiden naar de juiste plek
en de juiste zorg.
o G15: Verplaatste passage F7
• Jeugdhulp:
o Idem als voor Begeleiding Jeugd

