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De gemeente Den Haag te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lia Kroon, algemeen directeur dienst 
Onderwijs, Cultuur en Welzijn, daartoe aangewezen bij mandaatbesluit van d.d. 27-03-2018 namens de 
burgemeester van Den Haag krachtens artikel 171 Gemeentewet, hierna te noemen: “Opdrachtgever” 
 
en 
 
<Naam Jeugdhulpaanbieder>, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer <KvK nummer> te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <bevoegde functionaris>, <functie>, 
hierna te noemen “Opdrachtnemer” 
 
hierna gezamenlijk en ieder afzonderlijk te noemen: “Partijen” respectievelijk “Partij” 
 
 
Overwegende dat:  
 

A. Gemeenten in het kader van de Jeugdwet gehouden zijn jeugdhulp te bieden aan ingezetenen die 
daarvoor op grond van de Jeugdwet en daarop gebaseerde gemeentelijke regelgeving, opdracht en 
beleid in aanmerking komen; 

B. De gemeenten Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, 
Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer (hierna: “de H10-gemeenten”) in dit 
kader gezamenlijk een aanmeldingstraject middels een open house procedure hebben doorlopen; 

C. Met alle Partijen die zich hebben aangemeld en voldoen aan de in de Leidraad gestelde 
voorwaarden een Ontwikkelovereenkomst wordt gesloten;  

D. Opdrachtnemer een aanmelding heeft ingediend voor het leveren van jeugdhulp op basis waarvan 
met de Jeugdhulpaanbieder een Ontwikkelovereenkomst wordt gesloten; 

E. Partijen in deze Ontwikkelovereenkomst de voorwaarden vastleggen waaronder de gevraagde 
dienstverlening zal worden verricht; 

F. De Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de transformatie van de Jeugdwet-taken 
passend binnen de gemeentelijke regelgeving, opdracht en beleid; 

G. Opdrachtnemer onderschrijft de taakstelling genoemd onder (A). 
H. Opdrachtnemer beschikt per 1 januari 2021 voor de realisatie en uitvoering van de 

Ontwikkelovereenkomst over posities in de lokale en regionale sociale infrastructuur, integriteit, 
benodigd personeel, kennis van de lokale sociale kaart, contact met inwoners en benodigde 
deskundigheid en ervaring die voldoet aan de Jeugdwet. 

I. Partijen kennen, ook onderling, uiteenlopende belangen en doelstellingen, en onderschrijven de 
onder (A) genoemde taakstelling. Partijen kiezen voor een gezamenlijke geleidelijke invoering van 
resultaatgerichte sturing en doorontwikkeling van het zorglandschap; 

J. Partijen erkennen dat zowel voor nu als voor de toekomst verschillende onzekerheden bestaan met 
betrekking tot de uitvoering van de Jeugdwet en zullen hier in alle redelijkheid en billijkheid mee 
omgaan als de situatie daarom vraagt; 



3/15 

 

  

K. Partijen wensen vanwege de onzekerheden genoemd onder (J) vooraf vast te leggen hoe zij met 
elkaar omgaan in het geval van wijzigende omstandigheden die vragen om veranderingen in de 
Ontwikkelovereenkomst en andere gemaakte afspraken. Opdrachtgever verplicht zich tot het 
overleggen met Jeugdhulpaanbieders, alvorens zij besluit de Ontwikkelovereenkomst en/of  
hiermee samenhangende Resultaatovereenkomst te wijzigen of te beëindigen conform de 
procedure zoals beschreven in de Ontwikkelovereenkomst; 

L. Partijen gaan gezien de onzekerheden genoemd onder (J) een zo flexibel mogelijke werkrelatie met 
elkaar aan wat vraagt om een dynamische opbouw van schriftelijk te sluiten overeenkomsten, 
waaronder deze Ontwikkelovereenkomst en Resultaatovereenkomst; 

M. Partijen achten het gezien de gewenste flexibiliteit en dynamiek evenzo goed mogelijk dat 
Opdrachtnemer(s) gedurende de looptijd van de Ontwikkelovereenkomst niet langer willen 
deelnemen. Deze Opdrachtnemer(s) moeten de mogelijkheid hebben uit te treden, waarbij oog 
moet zijn voor de belangen van alle Partijen, hun personeel en cliënten. 

 
 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
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1. Voorwerp van deze overeenkomst 

   Deelname aan de Ontwikkelovereenkomst geeft geen recht op deelname aan een 
Resultaatovereenkomst, zoals genoemd in artikel 7 van deze Ontwikkelovereenkomst. 
Partijen moeten deze Resultaatovereenkomst (en) expliciet sluiten. Opdrachtnemer kan 
alleen jeugdhulp declareren op basis van een ondertekende Resultaatovereenkomst door 
Partijen. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om op basis van de Ontwikkelovereenkomst 
jeugdhulp te declareren. Ten slotte is het niet mogelijk deel te nemen aan een 
Resultaatovereenkomst zonder ook deel te nemen aan de Ontwikkelovereenkomst. 

   Opdrachtnemer kan na 1 januari 2021 alleen jeugdhulp leveren aan Opdrachtgever mits de 
Ontwikkel- en de Resultaatovereenkomst door Partijen zijn ondertekend. 

   De navolgende documenten vormen integraal de Ontwikkelovereenkomst. In geval van 
strijdigheid tussen deze documenten prevaleren de eerdergenoemde documenten boven de 
later genoemde documenten. Indien er een wijziging optreedt in één van de bijlagen, zal de 
nieuwe bijlage in de plaats komen van de direct daaraan voorafgaande bijlage: 

a. De Ontwikkelovereenkomst; 
b. De bijlagen: 

Bijlage 1   Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA); 
Bijlage 2   De minimum geschiktheidseisen als genoemd in de Inkoopleidraad. 

 
 
2. Inwerkingtreding en duur Ontwikkelovereenkomst 

2.1   De Ontwikkelovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2021 en loopt tot en met 31 
december 2022. 

2.2         De Ontwikkelovereenkomst wordt stilzwijgend viermaal met een (1) jaar verlengd. De   
Ontwikkelovereenkomst eindigt in dat geval van rechtswege op 31 december 2026. 

2.3          De Opdrachtgever heeft eenzijdig het recht de Ontwikkelovereenkomst te beëindigen per 31 
december 2022 respectievelijk na afloop van de looptijd genoemd in artikel 2.2 van de 
Ontwikkelovereenkomst. Als de Opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik wil maken, 
deelt hij dit schriftelijk mee aan Opdrachtnemer uiterlijk 1 juli 2022 of in geval van verlenging 
uiterlijk zes maanden vóór het einde van het betreffende kalenderjaar. 
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3. Uitgangspunten voor samenwerking 

3.1  Partijen zullen bij hun samenwerking op basis van de Ontwikkelovereenkomst en de 
Resultaatovereenkomst steeds de volgende uitgangspunten in acht nemen:  

a) Vertrouwen: Het handelen van Partijen onder de Ontwikkelovereenkomst zal zijn 
gebaseerd op wederzijds vertrouwen; 

b) Transparantie: De werkwijze van Partijen onder de Ontwikkelovereenkomst en de 
resultaten van de samenwerking zijn openbaar, tenzij wet- en regelgeving – zoals 
bijvoorbeeld de Wet openbaarheid van bestuur en de Algemene verordening 
gegevensbescherming – zich daartegen verzet. Concurrentiegevoelige informatie is in 
beginsel niet openbaar; 

c) Exclusiviteit: Partijen staan open voor toetreders, één en ander met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 4 van de Ontwikkelovereenkomst; 

d) Professionaliteit: Opdrachtnemer zal vanuit de eigen bekwaamheden en vakkennis de 
werkzaamheden die voortvloeien uit de Ontwikkelovereenkomst en de 
Resultaatovereenkomst uitvoeren en tegelijkertijd de kosten te beheersen en hierbij de 
hoogste standaarden van vakkennis en beroepsbekwaamheid in acht nemen die voor 
Ondernemer geldt. Onder vakkennis en bekwaamheden wordt bedoeld de geldende 
gedrags- en beroepsregels voor Opdrachtnemer; 

e) Verantwoordelijkheid: Partijen zijn zich ervan bewust dat informatie waarover een Partij 
beschikt, voor de andere Partij essentieel kan zijn. Partijen zullen steeds zodanig tijdig die 
informatie aan elkaar ter beschikking stellen, dat de nodige acties kunnen worden 
ondernomen met de privacywetgeving in acht nemend; 

f) Eerlijkheid: Partijen zullen elkaar steeds eerlijk en naar waarheid op de hoogte stellen van 
alle feiten die van belang zijn voor een goede uitvoering van de samenwerking onder de 
Ontwikkelovereenkomst en de Resultaatovereenkomst; 

g) Oplossingsgericht: Partijen committeren zich aan het direct en wederzijds oplossen van 
conflicten en geschillen binnen het raamwerk dat deze Ontwikkelovereenkomst instelt; 

h) Betrouwbaarheid: Partijen gedragen zich als betrouwbare partners en komen de door hen 
gedane toezeggingen steeds na. 

i) Integriteit: Partijen hebben respect voor alle betrokken belangen, met name die van de 
partijen die een belang hebben of zouden kunnen hebben bij de uitvoering van de 
Resultaatovereenkomst; 

j) Belang van de cliënt: Partijen zullen ieder potentieel conflicterend belang aan elkaar 
melden; het belang van de cliënt gaat boven het individuele belang; 

k)  Commitment: Partijen committeren zich aan deze samenwerking. 
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                  4. Toelaten Opdrachtnemer  

4.1   Vervallen  

4.2 Opdrachtnemer waarop de uitsluitingsgronden van toepassing zijn, komt niet (langer) in 
aanmerking voor deze Ontwikkelovereenkomst. De verplichte en de facultatieve 
uitsluitingsgronden staan op het “Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)”, opgenomen 
als bijlage 1 van de Ontwikkelovereenkomst. 

4.3 Opdrachtnemer die niet kan voldoen aan de geldende minimum geschiktheidseisen zoals 
opgenomen in bijlage 2 van de Ontwikkelovereenkomst, komt niet (langer) in aanmerking voor 
deze Ontwikkelovereenkomst.  

   4.4 Voor wat betreft artikel 4.2 van de Ontwikkelovereenkomst dient Opdrachtnemer aan te kunnen 
tonen dat de hierin genoemde uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn. Voor wat 
betreft artikel 4.3 van de Ontwikkelovereenkomst dient Opdrachtnemer aan te kunnen tonen dat 
hij voldoet aan deze minimum geschiktheidseisen zoals gesteld in de Inkoopleidraad. 
Opdrachtgever houdt zich het recht voor om:  

a) voor zij een Ontwikkelovereenkomst met de Opdrachtnemer tekent en/of 
 b) eenmaal per kalenderjaar gedurende de looptijd van de Ontwikkelovereenkomst, te 

controleren of genoemde uitsluitingsgronden daadwerkelijk niet op Opdrachtnemer van 
toepassing zijn en of Opdrachtnemer nog voldoet aan de minimum geschiktheidseisen evenals 
mogelijke certificeringseisen en bewijsstukken zoals opgenomen in bijlagen 1 en 2 van de 
Ontwikkelovereenkomst. De Opdrachtnemer is verplicht dit bewijs uiterlijk maximaal 14 
kalenderdagen na dagtekening van het schriftelijk verzoek van Opdrachtgever aan deze te 
overleggen. 

4.5  Gedurende de looptijd van de Ontwikkelovereenkomst kan een nieuwe Opdrachtnemer zich   
aanmelden dan wel kan een gecontracteerde Opdrachtnemer zijn dienstverlening verzoeken uit 
te breiden met producten waar Opdrachtnemer nog niet voor gecontracteerd is.  

4.6  Na ontvangst van een aanmelding of een verzoek tot uitbreiding met producten waar 
Opdrachtnemer nog niet voor gecontracteerd is, zal Opdrachtgever de gedane aanmelding van 
Opdrachtnemer beoordelen. Indien Opdrachtgever heeft vastgesteld dat er geen belemmeringen 
zijn om Opdrachtnemer toe te laten treden wordt de Ontwikkelovereenkomst aangegaan.    
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5. Leer- en ontwikkeltafels 

5.1  Opdrachtgever organiseert tenminste één keer per kwartaal leer- en ontwikkeltafels voor 
Opdrachtnemers en relevante partners en kennisinstituten. Deelname aan de leer-en 
ontwikkeltafels is verplicht indien de Opdrachtnemer hiervoor uitgenodigd is. Opdrachtnemer zal 
niet verplicht worden deel te nemen aan alle leer- en ontwikkeltafels, noch aan leer- en 
ontwikkeltafels die naar oordeel van Opdrachtgever niet relevant zijn voor Opdrachtnemer.  

 
  5.2  Bij de uitnodiging van een leer- en ontwikkeltafel zal duidelijk zijn aangegeven over welke kennis 

een afgevaardigde van Opdrachtnemer moet beschikken. Hierdoor is Opdrachtnemer in staat om 
een juiste afvaardiging te sturen naar een leer- en ontwikkeltafel waardoor Opdrachtnemer actief 
kan deelnemen aan desbetreffende leer- en ontwikkeltafel.   

5.3  Voorbeelden van thema’s voor leer- en ontwikkeltafels, niet limitatief, zijn:  

 Aantrekkelijk werkgeverschap in samenwerking met het onderwijsveld;  
 Acties voortkomend uit landelijke programma’s zoals ‘Zorg voor de Jeugd’ en ‘De best 

passende zorg voor kwetsbare jongeren’ hieronder vallen ook regionale activiteiten vanuit 
het Transformatiefonds, zoals bijvoorbeeld Zorglogistiek alsmede de “leercirkel’ waar op 
basis van het primair proces er leereffecten zijn vanuit cliënten, professionals, processen en 
(wetenschappelijke) kennis; 

 Administratief werkproces, waaronder verlichten administratieve lasten; 
 Forensische jeugdhulp (ontwikkeltafel is reeds in 2020 gestart met een aantal 

gecontracteerde jeugdhulpaanbieders onder het bestaande contract)  
 Hoofd- en onderaannemerschap (aansluiten bij landelijke ontwikkelingen)  
 Innovatie, kostenbeheersing,  
 Kosten en kostprijzen;  
 Leren van elkaar (best practices delen); 
 Ontwikkelen stelsel;  
 Operationaliseren systematiek; 
 Privacy;  
 Regie en coördinatie inzet van meerdere jeugdhulpaanbieders; 
 Resultaatgerichte sturing; 
 Samenwerking; 
 Samenwerkingsverbanden sluiten met kinderopvangorganisaties opdat de kosten voor 

reguliere dagbesteding en/of na-/voorschoolse opvang niet ten laste komen van het 
jeugdhulpstelsel. 

 Afbakening voorliggend veld: bijvoorbeeld inkoop van integrale ambulante 
gezinsarrangementen op het snijvlak van Wmo en jeugdhulp of Onderwijs-
jeugdhulparrangementen 
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5.4  Zodra de planning van leer- en ontwikkeltafels bekend is, wordt deze met een redelijke termijn 
van tevoren aangekondigd door Opdrachtgever. 

 
6. Herzieningsclausule 

  6.1  Partijen hebben het recht om herzieningsvoorstellen op de leer- en ontwikkeltafels in te brengen.  

  6.2  Opdrachtgever zal een voorgenomen herziening aan de leer- en ontwikkeltafels bespreken, 
alsmede de periode die redelijkerwijs nodig is voor implementatie van de betreffende herziening. 
Hierbij wordt ook besproken of het gaat om een “wezenlijke” of “niet-wezenlijke herziening”. 

6.3  Opdrachtgever moet, als deze in verband met een spoedeisend belang een herziening wil 
aanbrengen in een Ontwikkel- en/of Resultaatovereenkomst, binnen drie werkdagen, een spoed-
leer- en ontwikkeltafel bijeenroepen. De betreffende herzieningen worden aan de eerstvolgende 
reguliere leer- en ontwikkeltafel waar het onderwerp toe behoord, maar uiterlijk binnen drie tot 
zes maanden na de bekendmaking van de herziening geëvalueerd. 

6.4  Opdrachtgever is met inbegrip van artikel 6.2 van de Ontwikkelovereenkomst gerechtigd 
maximaal éénmaal per zes maanden niet-wezenlijke herzieningen door te voeren in een 
overeenkomst. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte en vermeldt 
hierbij de datum van ingang van de herziening. Niet–wezenlijke herzieningen hebben betrekking 
op (verdere) uitwerking of beperkte aanpassing van de procesbeschrijving voor de toewijzing en 
declaratie van jeugdhulp en overige administratie- of rapportageverplichtingen, praktische 
aanpassing in het Administratieprotocol etc., tenzij deze wijzigingen leiden tot een aanmerkelijke 
verzwaring van administratieve lasten of verhoging van kosten voor Jeugdhulpaanbieders.  

   6.5  Opdrachtgever is met inbegrip van artikel 6.3 van de Ontwikkelovereenkomst gerechtigd éénmaal 
per jaar wezenlijke herzieningen door te voeren in een overeenkomst. 

  Wezenlijke herzieningen zijn herzieningen die: 
a) Mogelijkerwijs leiden tot een verandering van de kring van gegadigden; óf 
b) Betrekking hebben op de tarieven of de tariefstructuur; óf 
c) Aanmerkelijke effecten hebben op de werkwijze of de bedrijfsvoering van 

Jeugdhulpaanbieders.  
 

6.6  In geval van wezenlijke herzieningen zal Opdrachtgever de volgende procedure doorlopen: 

1. Alle gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders ontvangen indien sprake is van voorgenomen 
herzieningen een overzicht met daarin een nauwgezette omschrijving van alle voorgenomen 
herzieningen; 



9/15 

 

  

2. Alle gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders krijgen drie weken de tijd om schriftelijk hun reactie 
te geven op de voorgenomen herzieningen; 

3. De inbreng van de Jeugdhulpaanbieders wordt door de H10-gemeenten zorgvuldig afgewogen;  
4. De H10-gemeenten besluiten welke herzieningen worden doorgevoerd en maken dit bekend 

aan de gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders door publicatie op Negometrix; 
5. De H10-gemeenten maken bij publicatie een vervaltermijn bekend van 20 dagen, waarbinnen 

Jeugdhulpaanbieders door middel van het aanhangig maken van een kort geding bij de 
rechtbank Den Haag bezwaar kunnen maken tegen de voorgenomen herzieningen; 

6. Als een kort geding aanhangig wordt gemaakt binnen de vervaltermijn dan wachten de H10-
gemeenten de uitspraak in eerste aanleg af; 

7. Als geen bezwaar wordt gemaakt binnen voornoemde vervaltermijn of in geval dat een 
bezwaar van Jeugdhulpaanbieders in kort geding ongegrond wordt bevonden stellen de H10-
gemeenten de herzieningen definitief vast door middel van publicatie van de definitieve 
herzieningen. 

8. Potentiële (nieuwe) Jeugdhulpaanbieders worden opgeroepen zich aan te melden.  
 

6.7 Opdrachtnemer is na publicatie van de definitieve wezenlijke herzieningen gerechtigd een 
Ontwikkelovereenkomst geheel, binnen 31 kalenderdagen na voormelde publicatie (stap 7) 
schriftelijk op te zeggen per ingangsdatum herziening.6.8 . Indien geen sprake is van opzegging als 
bedoeld in het vorige lid, wordt Opdrachtnemer geacht te hebben ingestemd met definitieve 
wezenlijke herzieningen en blijft Opdrachtnemer onverkort gebonden aan de 
Ontwikkelovereenkomst en de onderliggende Resultaatovereenkomst. 

 
7 Resultaatovereenkomst  

7.1  Als Opdrachtgever met Opdrachtnemer op basis van deze Ontwikkelovereenkomst tot 
overeenstemming komt over de inhoud van de dienstverlening, sluiten zij daarvoor een 
afzonderlijke Resultaatovereenkomst. Opdrachtgever neemt binnen 31 dagen na ondertekening 
van de Ontwikkelovereenkomst contact op met Opdrachtnemer voor bespreking van de 
Resultaatovereenkomst.  

 

8 Voortijdige beëindiging van de Ontwikkelovereenkomst  

8.1  In het geval één der Partijen, ook na verzending van een ingebrekestelling door de wederpartij 
waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor nakoming, niet of niet tijdig voldoet aan zijn 
verplichtingen uit hoofde van deze Ontwikkelovereenkomst, is de wederpartij gerechtigd deze 
overeenkomst per de in de ingebrekestelling vermelde datum, geheel of gedeeltelijk te 
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ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze 
ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. 

Bij opzegging van de Ontwikkelovereenkomst wordt ook automatisch de Resultaatovereenkomst 
ontbonden.  

 
8.2  In het geval dat de Ontwikkelovereenkomst conform het gestelde onder artikel 8.1 van de 

Ontwikkelovereenkomst wordt ontbonden, is de Partij die tot ontbinding is overgegaan, geen 
enkele schadevergoeding aan de andere Partij verschuldigd. 

  8.3  Onverlet het bepaalde in artikel 8.1 van de Ontwikkelovereenkomst kan Opdrachtgever de 
overeenkomst, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang buiten 
rechte door middel van een aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbinden dan wel de 
(verdere) uitvoering van de diensten op schorten, indien:  

a. Opdrachtnemer (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance 
van betaling wordt verleend; 

b. Opdrachtnemer faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of de 
onderneming van Opdrachtnemer wordt geliquideerd; 

c. Opdrachtnemer zijn onderneming staakt; 
d. Op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtnemer beslag wordt gelegd; 
e. De onderneming van Opdrachtnemer wordt overgenomen; 
f. De aandelen in Opdrachtnemer worden overgedragen;  
g. Opdrachtnemer een fusie of splitsing aangaat of wordt ontbonden;  
h. Opdrachtnemer (anderszins) niet langer bereid of in staat moet worden geacht de 

verplichtingen uit de Ontwikkel- en of Resultaatovereenkomst na te komen; 
i. Sprake is van fraude door Opdrachtnemer;  
j. Gedurende de looptijd van de Ontwikkelovereenkomst één van de in het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument verplichte uitsluitingsgronden en/of één van de daarin 
aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden alsnog van toepassing wordt op 
Opdrachtnemer en/of dat bewijzen/verklaringen/toezeggingen n.a.v. de aanmelding 
Opdrachtnemer achteraf onjuistheden bevatten; 

k. Gedurende de looptijd van de Ontwikkelovereenkomst Opdrachtnemer niet langer voldoet 
of geacht moet worden niet langer te kunnen voldoen aan de in de Leidraad beschreven 
minimum geschiktheidseisen en/of dat bewijzen/verklaringen/toezeggingen n.a.v. de 
Aanmelding Opdrachtnemer achteraf onjuistheden bevatten; 

l. Opdrachtnemer - indien van toepassing - de gevraagde documenten in artikel 4.4 van de 
Ontwikkelovereenkomst niet binnen de in dit artikel genoemde termijn heeft overgelegd, 
met dien verstande dat Opdrachtgever eerst na het schriftelijk stellen van een nadere 
termijn van zes weken, waarin Opdrachtnemer alsnog de gevraagde documenten kan 
aanleveren, over zal gaan tot ontbinding. 
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m. Onrechtmatig gedrag van Opdrachtnemer waarbij deze Opdrachtnemer in de uitoefening 
van zijn dienstverlening niet voldoet aan de professionele- en morele standaarden die op de 
betrokken casuïstiek van toepassing is conform het klacht- en tuchtrecht van beroepsgroep 
waar Opdrachtnemer onder valt.  
 

8.4  Indien Opdrachtnemer zich in één van de onder artikel 8.3 van de Ontwikkelovereenkomst 
genoemde omstandigheden dreigt te bevinden, dient hij dit Opdrachtgever zo spoedig mogelijk 
schriftelijk mede te delen. 

  8.5  In geval de Ontwikkelovereenkomst en/of de Resultaatovereenkomst niet ongewijzigd in stand 
kan blijven als gevolg van een gerechtelijke uitspraak, wijziging van toepasselijke wet- en 
regelgeving, kan naar uitsluitende keuze van Opdrachtgever, hetzij de Ontwikkelovereenkomst 
en/of de Resultaatovereenkomst in overleg met Opdrachtnemer worden aangepast voor zover 
het geldende juridische kader daaraan niet in de weg staat conform artikel 6 van de 
Ontwikkelovereenkomst, hetzij worden overgegaan tot tussentijdse beëindiging van de 
Ontwikkelovereenkomst en/of Resultaatovereenkomst door middel van schriftelijke opzegging. In 
dat laatste geval kan Opdrachtnemer geen aanspraak maken op enige vergoeding of 
schadeloosstelling van welke aard dan ook of in verband met deze opzegging. 

 
9 Vervallen    

 

10. Natuurlijke selectie op kwaliteit 

10.1  Opdrachtgever ontwikkelt vanaf 2021 met een aantal gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders 
kwaliteitseisen en – normen die de cycli meten-oordeelsvorming-leren & verbeteren 
ondersteunen zoals beschreven in bijlage 10 van de Resultaatovereenkomst. Opdrachtgever 
beschouwt het slechts in beperkte mate doen van een beroep op dienstverlening van 
Opdrachtnemer ook als een potentieel signaal in termen van kwaliteit, c.q. behoefte aan de 
dienstverlening door Opdrachtnemer. Hetgeen zich vertaalt in artikelen 10.2 van de 
Ontwikkelovereenkomst.  

10.2  Indien Opdrachtnemer voor een duur van tenminste twaalf kalendermaanden na het sluiten van 
de Resultaatovereenkomst geen toewijzingsbericht (JW301-bericht) heeft ontvangen voor de 
levering van een specifiek product zoals opgenomen in bijlage 4 van de Resultaatovereenkomst, 
dan kan Opdrachtgever de Ontwikkelovereenkomst met Opdrachtnemer gedeeltelijk opzeggen 
voor dat betreffende product met een opzegtermijn van drie kalendermaanden. Indien 
Opdrachtnemer voor geen van de producten zoals opgenomen in bijlage 4 van de 
Resultaatovereenkomst een toewijzingsbericht (JW301-bericht) heeft ontvangen, dan kan 
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opdrachtgever de gehele Ontwikkelovereenkomst opzeggen met een opzegtermijn van drie 
kalendermaanden. Opdrachtgever is in dat geval geen enkele schadevergoeding aan de 
Opdrachtnemer verschuldigd. 

 
11 Slotbepalingen 

11.1   Op de Ontwikkelovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
 

11.2   Geschillen over de Ontwikkelovereenkomst en de uitvoering ervan worden bij uitsluiting berecht 
door de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.  

 
11.3   Indien één of meer bepalingen van de Ontwikkelovereenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig 

worden verklaard, blijven de overige bepalingen van de Ontwikkelovereenkomst van kracht. 
Partijen plegen over de bepalingen die nietig zijn of niet rechtsgeldig zijn verklaard, overleg 
teneinde een vervangende regeling te treffen, zodanig dat in zijn geheel de strekking van de 
Ontwikkelovereenkomst behouden blijft.  
 

11.4   Bepalingen van de Ontwikkelovereenkomst die materieel van betekenis blijven nadat de  
 Ontwikkelovereenkomst is geëindigd, behouden hun betekenis. Partijen kunnen van die   
 bepalingen naleving verlangen. 

 
11.5 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming       

van Opdrachtgever rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Ontwikkelovereenkomst over 
te dragen.  

 
11.6  Partijen houden zich in het kader van deze Ontwikkelovereenkomst en Resultaatovereenkomst   

aan relevante en toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen, de 
Jeugdwet, de Mededingingswet, de Algemene verordening gegevensbescherming en de daarop 
gebaseerde regelgeving. 
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Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend op <DATUM>. 
 
Opdrachtgever,       
Namens deze,     
 
………………………….. 
 
 
<Naam>,       
directeur … Gemeente Den Haag    
 
  
 
 
 
<Naam Opdrachtnemer>, 
Namens deze, 
 
 
………………………….. 
 
<Naam> 
<functie> 
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Bijlage 1: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) 
 
Deze is in bezit van en bekend bij partijen.   
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Bijlage 2: Geschiktheidseisen 
 
Op de website van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden kunt u deze bijlage terugvinden. Deze bijlage 
is daar voorzien van de naam: OOH9 B2 Geschiktheidseisen V1 20200615 20210101 (document waar de 
bijlage bij behoort, bijlage nummer, naam, versie nummer, datum inkoopleidraad en datum 
inwerkingtreding overeenkomst).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


