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Overwegingen 

De maatregelen van de overheid om besmetting met het Coronavirus zo veel mogelijk te 

beperken en het opvolgen van het advies om persoonlijke contacten zo veel mogelijk te 

vermijden hebben directe gevolgen voor de Jeugdhulp. Het uitgangspunt blijft dat de 

continuïteit en de kwaliteit van de Jeugdhulp gegarandeerd blijven. 

Dit addendum is opgesteld om te voorkomen dat jeugdhulpaanbieders, bij hun 

inspanningen om de overeengekomen jeugdhulp ook in deze uitzonderlijke 

omstandigheden te blijven verlenen, onnodig worden belemmerd bij het zo nodig 

toepassen van afwijkende werkwijzen. 

Dit addendum is niet primair bedoeld om inkomstenderving te compenseren en heeft 

geen betrekking op situaties die al op een andere wijze zijn geregeld, hetzij regulier, 

hetzij in verband met de Coronacrisis. 

Behoudens de afwijkingen in dit addendum blijft het Administratieprotocol Jeugdhulp 

2019 onverkort van toepassing, waaronder de bepalingen over de wijze van declareren, 

het controleproces en de betaling. 

1. Duur 

Dit addendum is van toepassing  in de periode  van 12 maart 2020 tot en met 1 

juni 2020 en kan worden verlengd, zolang aanvullende bepalingen noodzakelijk zijn 

in verband met de Coronacrisis. Informatie over verlenging wordt geplaatst op de 

website van H10 Inkoopbureau. De Jeugdhulpaanbieder krijgt hiervan bericht. 

   

2. Afwijkingen overeengekomen werkwijze 

Alleen Jeugdhulp die werkelijk is geleverd kan worden gedeclareerd en zal worden 

betaald. Jeugdhulpaanbieder kan afwijken van de overeengekomen werkwijze of de 

in de toewijzing overeengekomen Jeugdhulp mits dit noodzakelijk is om de kwaliteit 

en de continuïteit van de Jeugdhulp te waarborgen. Afwijkingen kunnen onder meer 

betreffen: 

a. Werkwijze van de toegewezen Jeugdhulp 

Als ‘face to face’-contact een te groot risico is in verband met de kans op 

besmetting kan de Jeugdhulpaanbieder kiezen voor hulp op afstand. De 

Jeugdhulpaanbieder declareert de werkelijk bestede tijd.  

 

b. Alternatieve dienstverlening, anders dan toegewezen en wél gecontracteerd. Hier 

zijn twee varianten: 

Als de Jeugdhulpaanbieder in verband met de gevolgen van de Coronacrisis tijdelijk 

aan (een) Jeugdige(n) een alternatieve vorm van Jeugdhulp wil verlenen, die niet is 
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opgenomen in de toewijzing (JW301), maar wél is opgenomen in de 

Raamovereenkomst met de betreffende Jeugdhulpaanbieder, is het volgende van 

toepassing: 

b1. De alternatieve dienstverlening blijft in kosten vergelijkbaar met de 

toegewezen dienstverlening 

Indien de alternatieve dienstverlening in kosten vergelijkbaar blijft met de 

oorspronkelijk toegewezen dienstverlening, declareert de 

Jeugdhulpverlener de alternatieve Jeugdhulp alsof de door de gemeente 

toegewezen Jeugdhulp is verleend, dus op toegewezen productcode. De 

Jeugdhulpaanbieder kan indien gewenst hiertoe afstemmen met 

contractmanagement (contractbeheer@h10inkoop.nl) van het H10 

Inkoopbureau. 

 

b2. De alternatieve dienstverlening levert ruim hogere kosten op ten 

opzichte van de toegewezen dienstverlening 

Indien de alternatieve dienstverlening ruim hogere kosten oplevert neemt 

de Jeugdhulpaanbieder contact op met de lokale toegang van de 

verantwoordelijke gemeente. Als de gemeente akkoord gaat met het 

voorstel van de Jeugdhulpaanbieder wijst deze de Jeugdhulp toe (JW301) 

met vermelding van een speciale code (CORON). De Jeugdhulpaanbieder 

kan de verleende Jeugdhulp vervolgens op de reguliere wijze declareren. 

 

c. Alternatieve dienstverlening, niet gecontracteerd: 

Als de Jeugdhulpaanbieder in verband met de gevolgen van de Coronacrisis tijdelijk 

aan (een) Jeugdige(n) een alternatieve vorm van Jeugdhulp wil verlenen, die niet is 

opgenomen in de Raamovereenkomst met de betreffende Jeugdhulpaanbieder, dan 

bestaat gelegenheid om dit product aan te vragen. Jeugdhulpaanbieder dient 

hiertoe contact op te nemen met contractmanagement 

(contractbeheer@h10inkoop.nl) van het H10 Inkoopbureau.   

3. Registratie en contractmanagement 

De Jeugdhulpaanbieder registreert per Jeugdige afwijkingen van de 

overeengekomen werkwijze of Jeugdhulp en vermeldt daarbij waarom deze aan de 

Coronacrisis zijn toe te rekenen. Als de Jeugdhulpaanbieder declaraties indient op 

code CORON voegt Jeugdhulpaanbieder een korte beschrijving van de verleende 

Jeugdhulp toe. H10 Inkoopbureau stelt hiervoor een eenvoudig format beschikbaar. 

De Jeugdhulpaanbieder zendt het ingevulde format via beveiligde mail naar 

declaraties@h10inkoop.nl. De afdeling declaraties voegt de bestanden samen tot 

een groot geheel en stelt het geanonimiseerde en geaggregeerde bestand 

beschikbaar aan de gemeenten. 

De Jeugdhulpaanbieder bespreekt bovengenoemde afwijkingen mede ter verificatie 

op juiste toepassing van dit addendum in het volgende contractmanagement 

gesprek met Opdrachtgever. De verificatie kan leiden tot een herberekening van de 

afwijking. 
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4. Afwijkende afspraken met Jeugdhulpaanbieders 

Ingeval Jeugdhulpaanbieder verplichtingen, die voortvloeien uit de 

Raamovereenkomst Jeugdhulp Regio Haaglanden (H10) 2018 en de daarbij 

behorende Overbruggingsovereenkomst ten behoeve van zorgcontinuïteit, in 

verband met de Coronacrisis ook in aangepaste vorm niet of niet volledig kan 

nakomen neemt deze contact op met H10 Inkoopbureau zodat in overleg kan 

worden gezocht naar een passende oplossing.  


