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Samenvatting
Vragen aan de ALV:
- Stemt u in met het voorstel dat de VNG de komende vijf jaar (vanaf 1 januari 2021) het mandaat
heeft landelijke raamcontracten jeugd af te sluiten volgens de in dit voorstel genoemde
randvoorwaarden?
- Stemt u in met het voorstel dat de VNG de komende vijf jaar (vanaf 1 januari 2021) het mandaat
heeft landelijke raamcontracten Wmo zintuigelijk gehandicapten af te sluiten volgens de in dit
voorstel genoemde randvoorwaarden?
Door de decentralisatie van de jeugdzorg en Wmo begeleiding bestaat het risico dat een aantal
voorzieningen en specialistische functies niet effectief gecontracteerd worden door gemeenten, omdat
de zorgvraag waar deze zorgfuncties voor zijn ingesteld zeer weinig voorkomt, c.q. niet ieder jaar, bij
een enkele gemeenten of jeugdregio. Om deze zorgfuncties niet te laten verdwijnen en er zeker van te
zijn dat er een contractbasis is voor aanbieders met uitzonderlijk aanbod, heeft de VNG haar leden via
de Algemene ledenvergadering (ALV) een mandaat gevraagd (in 2014 en in 2016), en gekregen, om
voor alle gemeenten raamovereenkomsten af te sluiten met jeugdhulpaanbieders voor deze
zorgfuncties. De VNG vraagt de ALV opnieuw een mandaat voor de periode van 5 jaar te laten zijn (van
2021 tot en met 2025). Een langere mandaatperiode geeft de mogelijkheid om langere contracten af te
sluiten, waarbij flexibiliteit georganiseerd kan worden door het werken met verlengingsopties binnen de
overeenkomst. Tevens geeft dit gemeenten en aanbieders de mogelijkheid om de transformatie in het
zorglandschap voor deze zorgfuncties zorgvuldig en stapsgewijs te ontwikkelen. Binnen de
mandaatperiode gaat de VNG verder ontwikkelen, contractvoorwaarden aanscherpen, aandacht
besteden aan innovaties en aansluiting verbeteren tussen landelijk ingekochte zorg en de rol van
gemeenten daarin.
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Mandaat landelijke inkoop jeugd en Wmo-zg vanaf 2021

Geacht college en gemeenteraad,

1. Voorstel Jeugd
1.1.Inleiding
Gemeenten zijn sinds de decentralisatie in 2015 zelf verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdhulp. De
Jeugdwet bepaalt dat gemeenten samen dienen te werken indien dat voor een doeltreffende en
doelmatige uitvoering nodig is. Voor een klein deel, zeer specialistische jeugdhulp, is destijds
vastgesteld dat zelfs op bovenregionaal niveau inkopen te kwetsbaar is. Door de decentralisatie bestond
het risico dat een aantal voorzieningen en specialistische functies (hierna: zorgfuncties) niet effectief
gecontracteerd worden door gemeenten, omdat de zorgvraag waar deze zorgfuncties voor zijn ingesteld
zeer weinig voorkomt, c.q. niet ieder jaar, bij een enkele gemeente of jeugdregio. Denk hierbij aan
academische en universitaire kinder- en jeugd psychiatrie, klinische forensische jeugdpsychiatrie,
eergerelateerd geweld en loverboy en mensenhandel, jeugd GGZ voor doven en slechthorenden en
blinden, etc.
Om deze zorgfuncties niet te laten verdwijnen en er zeker van te zijn dat er een contractbasis is voor
aanbieders met uitzonderlijk aanbod, heeft de VNG haar leden via de Algemene ledenvergadering
(ALV) een mandaat gevraagd (in 2014 en in 2016) en gekregen, om voor alle gemeenten
raamovereenkomsten af te sluiten met jeugdhulpaanbieders voor deze zorgfuncties. Op basis van een
derdenbeding kan vervolgens in voorkomende gevallen een raamovereenkomst ontstaan tussen een
specifieke jeugdhulpaanbieder en een gemeente. De herkomst van jeugdigen die gebruik maken van
deze zorgfuncties kennen een landelijke spreiding. Het gaat om kleine (of soms enkele) aantallen
jeugdigen per gemeente. Regionaal zijn geen alternatieve zorgfuncties voor deze jeugdigen voor
handen.
De VNG vraagt de ALV een mandaat voor het afsluiten van raamovereenkomsten voor een nieuwe
periode vanaf 1 januari 2021. Het huidige mandaat loopt tot 1 januari 2021. Het betreft dus geen nieuwe
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activiteit, maar de voortzetting van een lopende activiteit. In dit voorstel licht de VNG toe: waarom zij een
besluit vraagt, wat de duur van de mandaatperiode is en onder welke randvoorwaarden de VNG dit
besluit vraagt. Ter voorbereiding van dit voorstel heeft de VNG haar leden bevraagd via een enquête
(februari 2019), individuele gesprekken gevoerd met gemeenten, gebruik gemaakt van beschikbare
beleidsinformatie, en landelijke bijeenkomsten georganiseerd met gemeenten en aanbieders
gezamenlijk.
1.2. Duur van de mandaatperiode
Uit de voorbereiding van dit voorstel blijkt dat er behoefte is aan landelijke raamcontracten voor
specialistische functies. Dit komt, omdat (boven) regionale beschikbare en gecontracteerde jeugdhulp in
een aantal gevallen onvoldoende toegerust is om passende jeugdhulp te bieden voor specifieke
zorgvragen. In verband met het landelijke verzorgingsgebied van de aanbieders, het lage volume van de
vraag per regio/gemeente en de administratieve consequenties die dit met zich meebrengt is er veel
draagvlak onder gemeenten voor landelijke inkoop met bijbehorende raamovereenkomsten. Enkele
gemeenten geven aan, dat zij voor specifieke zorgfuncties inmiddels regionaal substitutie kunnen
organiseren en dat de landelijke raamovereenkomst hen ook de ruimte biedt om substituut in te zetten.
Alleen als er geen regionale alternatieven zijn, en voor dezelfde zorgfunctie bij de aanbieder geen
(boven) regionale contracten afgesproken worden, wordt er naar het LTA verwezen. Ook geven
gemeenten en aanbieders aan dat er nog diverse aandachts- en verbeterpunten zijn die nadere invulling
behoeven. Deze verbeterpunten zijn als randvoorwaarden in dit voorstel geformuleerd.
Het voorstel is om de nieuwe mandaatperiode 5 jaar te laten zijn (van 2021 tot en met 2025). Een
nieuwe mandaatperiode vraagt enerzijds om langjarig commitment, en anderzijds de mogelijkheid om bij
te sturen. De noodzaak voor de landelijke inkoop staat voor alle partijen buiten kijf.
Een langere mandaatperiode geeft de mogelijkheid om langere contracten af te sluiten, waarbij
flexibiliteit georganiseerd kan worden door het werken met verlengingsopties binnen de overeenkomst.
Wij zien bij gemeenten steeds meer de trend dat zij langjarige overeenkomsten aangaan met
aanbieders. Een belangrijke randvoorwaarde voor transformatie is het vertrouwen hebben in partijen die
het moeten doen. Een langere periode geeft gemeenten en aanbieders de mogelijkheid om de
transformatie in het zorglandschap voor deze zorgfuncties zorgvuldig en stapsgewijs te ontwikkelen.
Hierbij wordt voor waarborgen gezorgd dat waar nodig de contractering aangepast kan worden op de
veranderende context. Binnen de mandaatperiode gaat de VNG verder ontwikkelen,
contractvoorwaarden aanscherpen, aandacht aan innovaties besteden en aansluiting verbeteren tussen
landelijk ingekochte zorg en de rol van gemeenten daarin. De VNG onderzoekt ook of het nodig is om
het huidige juridisch construct aan te scherpen. Tot slot geven gemeenten aan meer inhoudelijk te willen
sturen op landelijke aanbieders om het netwerk beter te laten functioneren en de juiste zorg op de juiste
plek te kunnen borgen. De mandaatperiode biedt de mogelijkheid om de focus op deze ontwikkeling te
houden en resultaat te boeken.
1.3. Randvoorwaarden
Het voorstel voor een nieuw mandaat gaat samen met de invulling van een aantal randvoorwaarden.
Tijdens de voorbereiding van dit voorstel zijn een aantal randvoorwaarden genoemd en uitgewerkt die er
voor moeten zorgen dat de decentrale verantwoordelijkheid van gemeenten goed samengaat met de
landelijke raamcontracten voor specialistische zorgfuncties. Het gaat om de volgende randvoorwaarden:
1. Herijken van criteria voor de selectie van zorgfuncties voor de landelijke raamcontracten
In de landelijke raamcontracten zijn verschillende zorgfuncties opgenomen. Uit de voorbereiding van dit
voorstel blijkt dat voor de meeste van de huidige functies in de raamcontracten een landelijk
raamcontract noodzakelijk is. Zorgfuncties worden uitsluitend opgenomen in de landelijke
raamovereenkomst als zij voldoen aan de drie volgende criteria:
• Jeugdigen komen uit een groot deel van het land,
• Kleine aantallen jeugdigen per gemeente en/of jeugdregio maken gebruik van de zorgfunctie,
• Er zijn geen (boven) regionale alternatieven voor deze zorgfunctie.
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Tijdens de voorbereiding op de nieuw af te sluiten raamovereenkomsten scherpt de VNG de definitie
van specialistische zorgfuncties verder aan en onderzoekt of bepaalde functies van de lijst worden
afgehaald dan wel of het nodig is om bepaalde functies toe te voegen. Toevoeging van nieuwe functies
aan landelijke raamcontracten dient te voldoen aan de hiervoor genoemde criteria, geldende wetgeving
op het gebied van inkoop en gebeurt alleen na raadpleging van de gemeentelijke klankbordgroep en
instemming door VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. Deze raadpleging vindt ook plaats als het
gaat om het afhalen van functies van de lijst.
2. Verbeteren van de voortrekkersrol van aanbieders in vernieuwing jeugdhulp
De aanbieders waarmee een landelijke raamovereenkomst is gesloten, spelen een voortrekkersrol in
expertiseontwikkeling binnen het specialisme waarvoor ze jeugdhulp leveren voor heel Nederland.
Aanbieders zijn verplicht om deze expertise te delen, een bijdrage te leveren aan de transformatie en ter
beschikking stellen aan andere jeugdhulpaanbieders en aan de door de gemeente georganiseerde wijk-,
gebieds-, of jeugdteams. In de nieuwe mandaatperiode zal de VNG daar samen met gemeenten en
aanbieders scherper op toezien.
3. Versterken rol van gemeenten in toegang en regie
Gemeenten kunnen hun regierol goed invullen als duidelijk is welke zorg regionaal is ingekocht, welke
zorg onderdeel uitmaakt van de landelijke raamovereenkomst, en wat het verschil is. Voor een aantal
zorgfuncties (percelen) dient dit te worden aangescherpt. Daarnaast moeten gemeenten ook regie
kunnen voeren op cliënten uit hun gemeente voor opvolgende of gelijktijdige regionale of lokale zorg
indien deze nodig is. De VNG gaat afspraken maken met aanbieders over wanneer een jeugdige in hulp
is, de aanbieder zich committeert dat er gedurende de hulp en aan het einde inhoudelijk contact is met
de gemeente om te zorgen voor een zorgvuldige overdracht. Gemeenten verplichten zich daarmee aan
te geven met welke functionaris/contactpersoon een aanbieder uit de landelijke raamovereenkomst
contact op kan nemen voor het maken van deze afspraken. Het komt nu nog regelmatig voor dat
jongeren langer dan noodzakelijk vanuit het LTA zorg ontvangen. Het gezamenlijk door VNG,
gemeenten en aanbieders sturen op het gebruik van de landelijke raamovereenkomst is belangrijk om te
voorkomen dat bijvoorbeeld deze overeenkomst te gemakkelijk wordt gezien als substituut voor de inzet
van zorg die regionaal juist wordt afgebouwd. In de aanloop van en tijdens de nieuwe mandaatperiode
gaat de VNG hier samen met gemeenten en aanbieders meer aandacht aan besteden.
4. Handhaven thuisregio’s
Tijdens de lopende mandaatperiode heeft de VNG de zogenaamde ‘thuisregio’ geïntroduceerd. De
thuisregio houdt in dat aanbieders met een landelijk specialisme met in een bepaalde regio een
substantieel volume ten opzichte van het volume in andere regio’s, zelfstandig met deze aanbieder
contracten sluit voor de zorgfunctie die ook in de landelijke raamovereenkomst valt. Dit komt
bijvoorbeeld voor bij aanbieders die in bepaalde gemeenten of regio’s voor verschillende (brede)
zorgfuncties zijn gevestigd. Ook voor de komende periode blijft dit concept gehandhaafd en vindt er een
jaarlijkse herijking plaats in overleg met gemeenten voor welke zorgfuncties en regio’s dit aan de orde
kan zijn.
5. Verdere implementatie administratieprotocol
De raamcontracten dragen bij aan het beperken van administratieve lasten. Per 1 januari 2019 is dit
verder bekrachtigd middels het landelijke administratieprotocol. Dit protocol is onderdeel van de
raamovereenkomst. Nog niet alle gemeenten gebruiken het landelijk afgesproken administratieprotocol.
In aanloop van en tijdens de nieuwe mandaatperiode implementeert de VNG het vastgestelde landelijke
administratieprotocol en vraagt aandacht voor het beperken van administratieve lasten. Het protocol
wordt elk jaar afgestemd met het Zorginstituut.
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6. Intensivering contractmanagement, informatievoorziening en sturing door VNG
De VNG sluit de landelijke raamovereenkomsten en voert twee keer per jaar overleg met iedere
aanbieder en verzorgt enkele sessies met een gemeentelijke klankbordgroep. Voor het invullen van de
randvoorwaarden is het nodig dat de VNG haar activiteiten intensiveert waarbij zij de voortgang op de
transformatieopgave bewaakt en waar nodig bijstuurt. Dit vraagt meer inhoudelijk gedreven
accountmanagement. Naast de lopende activiteiten zorgt de VNG voor een verbeterde betrokkenheid
van gemeenten in haar rol. Het gaat hierbij om de aanwezigheid van gemeenten bij
ontwikkelgesprekken met aanbieders, een jaarlijkse sessies over inhoudelijke ontwikkelingen en het
verbetering van het gebruik van het administratieprotocol. Daarnaast intensiveert de VNG de
informatievoorziening in de driehoek VNG, gemeente en aanbieder door het verzamelen en efficiënt
beschikbaar stellen van informatie over gebruik, inhoudelijke ontwikkelingen en praktische informatie ter
versterking van het netwerk. Hiervoor bekijkt de VNG de mogelijkheid voor een besloten omgeving om
informatie beschikbaar te stellen en betere analyses te realiseren.
1.4. Financieel
De activiteiten van de VNG worden bekostigd uit Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).
Randvoorwaarde is wel dat er ruimte is in het GGU om deze activiteiten bij de VNG te intensiveren. De
bekostiging en de verdere onderbouwing is opgenomen in het voorstel GGU onder prioriteit 06 Realisatie en beheer - Landelijke Coördinatie raamcontracten Sociaal domein. De besluitvorming over
de financiering hiervan maakt integraal onderdeel uit van de GGU2020 en wordt na advies van het
college voor dienstverlening voorgelegd aan de ALV. Dit voorstel betreft het inhoudelijke deel.
1.5. Vervolg
Bij een positief besluit op de ALV over de nieuwe mandaatperiode van 5 jaar start de VNG met de
voorbereiding op de nieuwe periode, de uitwerking van de hiervoor genoemde randvoorwaarden, en het
voorbereiden van de (inkoopprocedure voor) landelijke raamovereenkomsten in de nieuwe periode. De
VNG werkt samen met een ambtelijke klankbordgroep een voorstel uit en agendeert deze in het najaar
van 2019 in de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs.
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2. Voorstel Wmo zintuigelijk gehandicapten
2.1. Inleiding
Bij de totstandkoming van de Wmo 2015, de decentralisatie van onder andere de functie begeleiding, is
onderzocht voor welke doelgroepen er een ‘landelijk kader’ moest blijven. In 2014 is door het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de VNG besloten dat alleen voor de doelgroep zintuigelijk
gehandicapten (ZG) landelijke raamcontracten moesten komen en dan alleen voor de functie
‘specialistische begeleiding’.
Product en prijs zijn landelijk bepaald (het product in samenwerking met de aanbieders en met de
prijsstelling is rekening gehouden met de taakstelling die gemeenten moesten realiseren). Het ging in
2014 om acht aanbieders met Nederland als werkgebied. Per 1 januari 2019 gaat het om zeven
aanbieders.
Vanwege verschillende redenen is voor deze doelgroep een landelijk kader behouden:
• Kleine doelgroep, het gaat om ongeveer 2.000 cliënten in 2015, gemiddeld 5 cliënten per
gemeente.
• Specialistische kennis is vereist om de begeleiding en ondersteuning effectief te laten zijn. De
inzet van deze specialistische ondersteuning is erop gericht dat mensen (met ook hulp uit hun
eigen omgeving) met een blijvende zintuigelijk beperking en die kampen met complexe
bijkomende problematiek, hun zelfredzaamheid en eigen regie op alle levensterreinen zoveel
als mogelijk behouden of vergroten. En om mensen zo goed mogelijke zelfstandig te laten
blijven wonen en kunnen blijven meedoen in de samenleving.
• Communicatie met cliënten vereist specifieke vaardigheden.
• De zeven aanbieders zijn landelijk georganiseerd en werken zowel vanuit de
zorgverzekeringswet als de Wmo (en een deel ook Jeugdwet). Het is ondoenlijk voor
aanbieders om met alle gemeenten aparte overeenkomsten te sluiten.
• De functie specialistische begeleiding, geleverd door de ZG aanbieders, is vaak onderdeel van
een traject met ook behandeling (Zvw).
• In stand houden van landelijke expertise bij de aanbieders is nodig om de kwaliteit van de
begeleiding te kunnen garanderen.
2.2. Duur van de mandaatperiode
In gesprekken met individuele gemeenten, de enquête die in februari 2019 is uitgezet, en de landelijke
bijeenkomsten die in maart 2019 zijn georganiseerd, is gebleken dat er behoefte is aan landelijke inkoop
voor de Wmo zintuigelijk gehandicapten. Er is draagvlak voor landelijke raamovereenkomsten, omdat
cliënten die deze vorm van ondersteuning nodig hebben landelijk verspreid zijn. Wel zijn door
aanbieders en gemeenten nog diverse aandachtpunten benoemd die nadere invulling behoeven. Een
nieuw mandaat vraagt enerzijds langjarig commitment, anderzijds mogelijkheid om bij te sturen. De
noodzaak voor de landelijke inkoop voor ondersteuning voor de doelgroep zintuigelijk gehandicapten
staat voor alle partijen buiten kijf.
Het voorstel is om de nieuwe mandaatperiode 5 jaar te laten zijn (2021 - 2025). Met deze periode tonen
we enerzijds het commitment om langjarige afspraken te maken met gemeenten en aanbieders. Binnen
de mandaatperiode heeft de VNG de mogelijkheid om verder te ontwikkelen, contractvoorwaarden aan
te scherpen en aansluiting te verbeteren tussen landelijk ingekochte ondersteuning en de rol van
gemeenten. De mandaatperiode biedt de mogelijkheid om de focus op deze ontwikkeling te houden en
resultaat te boeken.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

6/7

o

Randvoorwaarden

1. Bekendheid ondersteuning aanbieders Wmo-zg vergroten
Door het kleine aantal cliënten zijn veel gemeenten en andere eerstelijns hulpverleners onbekend met
de Wmo-zg ondersteuning. Het signaleren en vervolgens doorverwijzen van deze doelgroep maakt dit
ingewikkeld. De aanbieders die deze doelgroep ondersteunen zien een daling in het aantal cliënten,
terwijl deze doelgroep al jaren gelijk is. Een landelijke kennispunt zou een uitkomst kunnen zijn om
kennis te centreren en de informatievoorziening richting gemeenten en andere eerstelijns hulpverleners
te versterken. De VNG kan hier een rol in spelen door informatie over deze dienstverlening op de VNGwebsite te plaatsen. Naast een centrale informatievoorziening kunnen de gecontracteerde aanbieders
hier ook aan bijdragen door hun zichtbaarheid richting gemeenten te vergroten.
2. Optimaliseren van administratieve randvoorwaarden
In het contract zijn al diverse administratieve afspraken opgenomen. Aanbieders merken echter nog
steeds dat deze afspraken niet altijd nageleefd worden. Gemeenten gebruiken bijvoorbeeld niet de
productcodes die zijn afgesproken in het contract. Het is belangrijk dat aanbieder en gemeenten laten
weten aan de VNG wanneer de afspraken niet worden nageleefd, zodat de VNG de partijen kan
aanspreken.
Gemeenten hebben voor de administratie van de Wmo-zg een aantal vrijheden wat betreft hun
administratie. Voorbeelden zijn de keuze tussen declareren en factureren, vier wekelijkse facturatie en
maandelijkse facturatie, etc. De VNG gaat de keuzes die gemeenten hebben gemaakt inzichtelijk
maken, zodat voor de aanbieders duidelijk is hoe ze de administratie moeten aanleveren.
Sommige afspraken moeten nog verder aangescherpt worden. Denk aan het vervoer bij de
dagbesteding. Dit vervoer zit nu niet in het contract, waardoor dagbesteding niet wordt geïndiceerd,
omdat gemeenten vervoer niet zelf kunnen organiseren.
Tot slot is het belangrijk dat er een up-to-date contactenlijst van gemeenten en aanbieders op de
website van de VNG staat, zodat gemeenten en aanbieders elkaar weten te vinden.
2.4. Vervolg
Na het ALV-besluit over de nieuwe mandaatperiode van 5 jaar start de VNG met de voorbereiding op de
nieuwe mandaatperiode, de uitwerking van de hiervoor genoemde randvoorwaarden, de herijking van
eventueel nieuwe criteria voor de zorgfunctie die landelijke ingekocht dienen te worden en het
voorbereiden van de (inkoop) landelijke raamovereenkomsten in de nieuwe periode. De VNG werkt
samen met een ambtelijke klankbordgroep een voorstel uit en agendeert deze in het najaar van 2019 in
de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr J.H.C. van Zanen
Voorzitter
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Bijlage A - Achterliggende informatie
1. Historie raamovereenkomsten jeugd en Wmo zintuigelijk gehandicapten
Eind 2012 zijn al de eerste ideeën ontstaan in een werkgroep met gemeenten, waarin verschillende
landelijke zorgfuncties zijn geïdentificeerd. Deze zorgfuncties werden geïdentificeerd, omdat deze
specialismen zouden verdwijnen als die niet centraal georganiseerd worden. Zorgfuncties is een
kernbegrip, een aantal regionaal of bovenregionale aanbieders hebben specifieke voorziening met
landelijk werkingsgebied. Dat geeft hen geen ticket tot landelijke raamovereenkomsten voor een hele
instelling.
Dit werd in de jaren erna verder uitgewerkt naar een landelijke inkoop in een LTA (Landelijk Transitie
Arrangement). Aanbieders die in aanmerking wilden komen voor het LTA moeten voldoen aan de
volgende criteria: a. cliënten uit een groot deel van het land, b. kleine aantallen per gemeente, c. geen
regionale alternatieven
1.1. Mandaat ALV
De ALV (algemene ledenvergadering) van 2014 heeft de VNG gemandateerd voor de periode van 2015
tot en met 2017. In 2016 is opnieuw een mandaat voor periode 2018 tot en met 2020 afgegeven. Het
mandaat gaat zowel over de randvoorwaarden waaronder de VNG de raamovereenkomsten afsluit, als
het feit dat de VNG het contractmanagement uitvoert. Het mandaat is niet hetzelfde als de
raamovereenkomst, maar geeft aan hoe lang het mandaat van de leden is richting de VNG om de
contracten te sluiten en het contractmanagement uit te voeren. De contracten die de VNG sluit, kunnen
uiteraard niet langer duren dan het mandaat dat de leden hebben gegeven.
Gezien het aflopen van het mandaat per 1 januari 2021, komt het VNG bureau nu met een nieuw
voorstel voor een mandaat. Wanneer we dit volgend jaar zouden doen, dan hebben we geen tijd meer
om eventueel een nieuwe aanbesteding uit te schrijven of functies anders te beleggen.
1.2. Invulling contractmanagement door VNG bureau
De VNG ontvangt van de leden op dit moment € 209.000 euro per jaar uit het fonds Gezamenlijke
Gemeentelijke Uitvoering (GGU) voor het uitvoeren van het contractmanagement. De zorg- of
ondersteuningsuitgaven specifiek voor een cliënt die vallen onder de raamovereenkomsten betalen
gemeenten naar gebruik rechtstreeks aan gecontracteerde aanbieders. De VNG beheert de
raamcontracten en heeft daarvoor een vraagbaakfunctie voor de gecontracteerde aanbieders en voor
gemeenten ingericht. Twee keer per jaar ontvangt de VNG beleidsinformatie van elke aanbieder. De
beleidsinformatie is de basis voor een ontwikkelgesprek dat twee keer per jaar per aanbieder
plaatsvindt. Dagelijks ontvangen we op het daarvoor apart aangemaakte e-mailadres vele vragen van
zowel aanbieders als gemeenten met signalen, knelpunten of vragen.
1.3. Voornaamste wijzigingen vanaf 2015 tot nu
1.3.1. Invoeren Thuisregio’s
Per 1 januari 2018 is het mogelijk voor een jeugdregio een thuisregio te worden voor een specifieke
zorgfunctie van een aanbieder. De academische centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie hadden al
eerder thuisregio’s. Dit mag onder de volgende voorwaarden:
- Minimaal 15% van de omzet van die aanbieder voor de desbetreffende functie wordt in die regio
gerealiseerd (uitgaand van omzet 2015);
- Minimaal 10 cliënten hebben in die regio bij die aanbieder van de desbetreffende functie gebruik
gemaakt;
- De omzet van die aanbieder voor de desbetreffende functie in die regio was meer dan 100.000
euro in 2017.

Aan alle jeugdregio’s, die een thuisregio zouden zijn volgens de criteria, is de vraag voorgelegd of zij
thuisregio willen zijn. Dit betekent dat de regio zelf een contract sluit voor de functie. De landelijke
raamovereenkomst geldt dan niet voor die regio. Hieronder een overzicht van jeugdregio’s die nu een
thuisregio zijn:
1.3.2. Invoeren administratieprotocol
In 2018 heeft de VNG een landelijk administratieprotocol opgesteld. Het doel van het
administratieprotocol is duidelijkheid te geven in de administratieve afhandeling van zorg volgend uit de
landelijke raamovereenkomsten. Hiermee stroomlijnen we de administratieve afhandeling van deze
zorg, zodat deze bij elke gemeente en vrijwel elke LTA-aanbieder op dezelfde manier plaats vindt.
Daarnaast geeft het administratieprotocol een antwoord op de veel gestelde vragen die bij gemeenten
en aanbieders over dit onderwerp leven. Het protocol is afgestemd met de gecontracteerde aanbieders
en gemeenten en met het Zorginstituut Nederland.
1.3.3. Van DBC bekostiging naar inspanningsgerichte bekostiging
Tot 1 januari 2018 kenden de landelijk gecontracteerde J-GGZ instellingen een DBC bekostiging. Dit
was een ingewikkelde en voor gemeenten niet overzichtelijke bekostiging. Per 1 januari 2018 zijn alle
gecontracteerde GGZ instellingen overgegaan op inspanningsgerichte bekostiging. Hierbij is de
financiële vergoeding voor de aanbieder een vermenigvuldiging van de prijs voor een product of dienst
met het aantal eenheden (bijvoorbeeld etmalen of minuten) dat dit geleverd wordt.
2. Informatie over landelijke gecontracteerde partijen jeugd
De landelijke raamcontracten zijn voor het eerst in 2014 gesloten, omdat er tot dan toe in de transitie
geen adequaat antwoord van gemeenten was op hoe relatief kleine voorzieningen met landelijke schaal
in een gedecentraliseerd stelsel beschikbaar konden blijven, terwijl wel de overtuiging was dat dit soort
voorzieningen nodig bleven. Per aanbieder die voldeed aan de selectiecriteria (combinatie van
landelijke schaal, kleine cliënt aantallen per gemeente en specialistische zorg), is een
raamovereenkomst gesloten tussen de VNG en deze aanbieder, voor een specifieke functie (dus niet
met de totale organisatie). Aanbieders konden zich melden bij de VNG wanneer ze meenden voor een
raamcontract in aanmerking te komen. Veel aanbieders zijn op voorhand afgevallen omdat ze veel
meer bovenregionaal dan landelijk werk(t)en.
De contracten die in 2014 zijn afgesloten, liepen in 2017 af. In 2017 is toen besloten om de contracten,
na het mislukken van een aanbesteding, te verlengen voor een jaar tot 1 januari 2019. In 2017 is
opnieuw een aanbesteding uitgeschreven. Deze aanbesteding bestond uit 19 percelen. Aanbieders die
voldoen aan de algemene voorwaarden (combinatie van landelijke schaal, kleine cliënt aantallen per
gemeente en specialistische zorg) en aan de omschrijving van een perceel, konden zich inschrijven op
de aanbesteding.
2.1. Overzicht gecontracteerde aanbieders en zorgfuncties
In onderstaande lijst vindt u een overzicht van jeugdaanbieders en bijbehorende functies 1-1-2019 tot
1-1-2021. Kijk voor de meest recente lijst en meer informatie op de website van de VNG,
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/functies-zorgaanbieders-2019-2020
JEUGD
Zorgfunctie
Jeugdzorg Plus tienermoeders
Jeugdzorg Plus observatie en stabilisatie (ZIKOS)
Jeugd GGZ autisme

Aanbieder
Intermetzo (Pluryn)
Horizon
OG Heldring
dr. Leo Kannerhuis/Parnassia
Yulius

Jeugd GGZ eetstoornissen
Jeugd GGZ persoonlijkheidsstoornissen
Jeugd GGZ voor doven en slechthorenden
Jeugd GGZ voor blinden en slechtzienden
Academische kinder- en jeugd psychiatrie

Universitaire kinder- en jeugd psychiatrie

Jeugd GGZ voor X Chromosomale syndromen
Jeugd GGZ bij chronisch vermoeidheid
Klinische forensische jeugdpsychiatrie
JSLVG

DOEP LVB
Eergerelateerd geweld en loverboy en
Mensenhandel
Voedselweigering of onzindelijkheid
FASD
Derdelijns psychotrauma
Jeugdhulp en (mede)verblijf kinderen van verslaafde
ouders

Rivierduinen
Altrecht
De Viersprong
GGMD
Bartiméus
Karakter
Curium
Accare
De Bacule
AMC
Erasmus MC
UMC Utrecht
Maastricht UMC
Ambulatorium
Vincent van Gogh
NKCV
Catamaran (GGzE)
Pluryn
s Heerenloo (Groot Emaus)
Ambiq
Amarant
Koraal Groep - de la Salle
De Hondsberg (Koraal Groep)
Horizon
Fier
Sterk Huis
SeysCentra (Pluryn)
Gelre ziekenhuizen
Centrum '45
VNN

2.2. Inhoud en werking van de raamcontracten
In de raamcontracten is de prestatie en het tarief bepaald, en zijn bepalingen afgesproken over het
leveren van beleidsinformatie. Onderdeel van de raamcontracten is een programma van eisen met een
inhoudelijke beschrijving per aanbieder van de functie. Het geeft onder meer aan wat de toegevoegde
waarde is van dat aanbod en wat de eisen zijn waar professionals aan moeten voldoen.
Ook is met iedere aanbieder een ontwikkelagenda afgesproken die beschrijft wat de transformatie
voor de functie is waarmee de aanbieder aan de slag is en moet gaan. Dit is voor iedereen
toegankelijk en te vinden op www.vng.nl/landelijkeaanbieders. De tarieven zijn niet openbaar, omdat ze
verschillen per aanbieder. Als de door de gemeente georganiseerde toegang of een door de Jeugdwet
toegestane verwijzer, verwijst naar aanbod waarvoor een landelijk raamcontract is afgesloten, wordt het
raamcontract door de aanbieder ingeroepen. De aanbieder stuurt een verzoek tot toewijzing conform
de daarvoor geldende berichtenstandaarden naar de gemeente die op grond van het
woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is. Vervolgens wordt de geleverde jeugdhulp in rekening gebracht,
vaak maandelijks of na afloop van het traject. Door de gekozen wijze van cliëntvolgende bekostiging
hebben aanbieders geen budgetgarantie en geen budgetplafond. Wel hanteert de VNG een
totaalbudget van het totale jeugdbudget voor deze raamcontracten. Hier stuurt de VNG op. Hieronder

een overzicht van de gerealiseerde omzet 2015 – 2018. In dit overzicht zijn een aantal aanbieders niet
meegenomen (dit geldt voor alle jaren), omdat de omzet niet duidelijk was.
Totale landelijke omzet LTA - Jeugd
2015

2016

2017

2018

€ 92.506.150

€ 102.527.258

€ 110.463.287

€ 109.017.060

3. Informatie over landelijke gecontracteerde partijen Wmo-zg
Voor de Wmo zintuigelijk gehandicapten zijn de contracten voor het eerste afgesloten per 1 januari
2015. De contractduur liep tegelijk met die van jeugd, dus eerste een overeenkomst voor 2 jaar (tot 1
januari 2018) met een verlenging van een jaar tot 1 januari 2019. In 2017 is er een aanbesteding
geweest en per 1 januari 2019 zijn nieuwe raamovereenkomst ingegaan, die tot 1 januari 2021 gelden.
De aanbesteding in 2017 is opgedeeld in zeven percelen. Per perceel worden zoveel
raamovereenkomsten afgesloten als het aantal deelnemers op het desbetreffende perceel dat voldoet
aan de gestelde eisen.
3.1. Overzicht gecontracteerde aanbieders en zorgfuncties
In onderstaande lijst vindt u een overzicht van aanbieders Wmo-zg en bijbehorende functies 1-1-2019
tot 1-1-2021.
Functie

Aanbieder

Analyse ondersteuningsbehoefte, maatschappelijk werk
en
ambulante ondersteuning volwassenen met
vroegdoofheid

GGMD

Dagbesteding volwassenen met vroegdoofheid
Begeleidersvoorziening volwassenen met doofblindheid

Analyse ondersteuningsbehoefte, maatschappelijk werk
en
ambulante ondersteuning volwassen burgers met
doofblindheid

Dagbesteding volwassenen met doofblindheid
Ambulante ondersteuning aan volwassenen met
een visuele beperking

Kentalis
De Noorderbrug
De Noorderbrug
Kalorama
Kentalis
De Noorderbrug
Bartiméus

Kalorama
GGMD
Kentalis
Kalorama
Kentalis
Bartiméus
Robert Coppes Stichting
Visio

Dagbesteding aan volwassenen (waaronder ouderen)
met een visuele beperking óf om mensen met een
visuele
én verstandelijke beperking en/of psychiatrische
problematiek

Bartiméus

Robert Coppes Stichting
Visio
3.2. Gemeenten zijn en blijven aan zet:
Bij de Wmo-zg zijn gemeenten niet verplicht om voor de functie specialistische begeleiding zaken te
doen met de zeven ZG aanbieders die de VNG heeft gecontracteerd, maar koopt een gemeente deze
functie in bij een van de aanbieders waarmee het raamcontract is afgesloten, dan gelden de landelijke
afspraken. Gemeenten mogen deze ondersteuning dus ook inkopen bij andere aanbieders. Wel is het
van belang dat er een passend aanbod (specialistische begeleiding) ingekocht wordt voor de cliënten
uit de ZG doelgroep. De landelijke raamcontracten dragen daar aan bij. Gemeenten waren en blijven
verantwoordelijk voor de toegang. Gemeenten kunnen hierbij de expertise van de ZG aanbieder
inkopen (product ‘toeleiding’). De ZG aanbieders begeleiden maar een klein deel van de totale groep
mensen met een zintuigelijke beperking. De meeste mensen hebben een vorm van specialistisch
begeleiding niet nodig.
Ook zijn er een aantal (vooral grotere gemeenten) die de Wmo-zg zelf hebben ingekocht. Een
voorbeeld is de gemeente Amsterdam. Zij hebben de functies die landelijke zijn ingekocht, zelf
ingekocht.
3.2. Inhoud en werking van de raamcontracten
In de raamcontracten is de prestatie en het tarief bepaald, en zijn bepalingen afgesproken over het
leveren van beleidsinformatie (deze verschillen ten opzichte van jeugd). Onderdeel van de
raamcontracten is een programma van eisen met een inhoudelijke beschrijving per aanbieder van de
voorziening. Alle raamovereenkomsten vinden op www.vng.nl/landelijkeinkoop. De tarieven zijn niet
openbaar, omdat ze verschillen per aanbieder.
Als de door de gemeente georganiseerde toegang verwijst naar het aanbod waarvoor een landelijk
raamcontract is afgesloten, wordt het raamcontract door de aanbieder ingeroepen. De aanbieder stuurt
een verzoek tot toewijzing conform de daarvoor geldende berichtenstandaarden naar de gemeente.
Vervolgens wordt de geleverde Wmo-zg ondersteuning in rekening gebracht, vaak maandelijks of na
afloop van het traject. Door de gekozen wijze van cliëntvolgende bekostiging hebben aanbieders geen
budgetgarantie en geen budgetplafond. Hieronder een overzicht van de gerealiseerde omzet 2015 en
2018. In dit overzicht zijn een aantal aanbieders (dit geldt voor beide jaren) niet meegenomen, omdat
de omzet niet duidelijk was.
Totaal landelijke omzet LTA – Wmo-zg
2015
2018
€ 7.791.527
€ 8.814.493

