
Uitleg dienstverleningsovereenkomst vrijgevestigden JGGZ 
 

 Alleen BIG geregistreerden kunnen deze dienstverleningsovereenkomst invullen; 
 

 Voor NIET BIG geregistreerden geldt het reguliere inkoopproces: http://www.sociaaldomein-
maastricht-heuvelland.nl/inkoop/ontwikkeltafels/ en dienen de 
samenwerkingsovereenkomst, de reguliere dvo en format 1B op te sturen naar InkoopSD-
MH@maastricht.nl. Ook voor de reguliere procedure is een invulinstructie opgesteld; 
 

 U kunt of als praktijk of als individuele vrijgevestigden JGGZ de dvo invullen, waarmee we 
dubbels willen voorkomen. Mocht u zowel in een praktijk werken als ook met een eigen 
entiteit, dan dient u dat in een begeleidend schrijven duidelijk aan te geven en met de dvo 
mee te sturen; 
 

 Print de DVO vrijgevestigden JGGZ uit en onderteken deze op pagina 14; plaats eventueel 
een bedrijfsstempel naast uw handtekening ondertekenen en liefst uiterlijk 28 november 
2014 retour zenden naar djz@maastricht.nl; 

 

 Bijlage 1 is niet van toepassing voor vrijgevestigden JGGZ; 
 

 Vul bijlage 2 (Kwaliteit) van de DVO in (pagina 16 t/m 21); 
 

 Onderteken deze bijlage op pagina 20 en plaats eventueel een bedrijfsstempel naast uw 
handtekening; 
 

 Vul zo nodig de ‘Motivatie voor afwijking van minimumeisen’ van deze bijlage in en 
onderteken deze op pagina 21. Plaats ook hier eventueel een bedrijfsstempel naast uw 
handtekening; 

 

 Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders moeten een verklaring omtrent gedrag (VOG) 
overleggen aan de gemeente met wie zij een contract sluiten. Via deze link vindt u de door 
de opdrachtgever ingevulde VOG waarmee u naar uw gemeente toe kunt gaan: 
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop/inkoop-vrijgevestigden-jeugd; 

 

 De VOG dient voor 1 januari 2015 in het bezit te zijn van de gemeente Maastricht. Deze 
verklaring dient u naar djz@maastricht.nl toe te zenden (*); 

 

 Bijlage 3 en 4 worden in een later stadium toegevoegd aan de overeenkomst omdat de 
ontwikkeltafel waarbij deze bijlagen vorm gegeven wordt nog niet afgerond is; 
 

 Als u de dvo inclusief bijlage 2 retour gezonden heeft, zal er een check door de gemeenten 
plaatsvinden of u aan de kwaliteitseisen voldoet. Als u voldoet, ontvangt u een door de 
gemeente ondertekent exemplaar retour. De geldigheid van de overeenkomst gaat in als 
voor 1 januari 2015 de VOG in ons bezit is; 
 

 Mocht u niet voldoen, dan ontvangt u hierover bericht. 
 

 Als u nog vragen heeft over het invullen, dan kunt u deze vraag sturen naar 
djz@maastricht.nl. 

 

mailto:InkoopSD-MH@maastricht.nl
mailto:InkoopSD-MH@maastricht.nl
mailto:djz@maastricht.nl
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop/inkoop-vrijgevestigden-jeugd
mailto:djz@maastricht.nl


(*) Op dit moment ligt er een vraag bij het Ondersteuningsteam van de VNG voor of de VOG ook 
na 1 januari 2015 opgestuurd mag worden. Als het antwoord er is, zal dat per mail aan u 
medegedeeld worden.  


