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Thema van vandaag:
Hoe kunnen we Jeugdwet en Wmo
betaalbaar én bereikbaar houden?



Inventarisatie…

Bent u bekend met:

• De visie op (inkoop van) de jeugdhulp en Wmo in uw

regio?

• Plannen rond standaardisering?

• Contractstandaarden?



Aanleiding: Waarom Standaardiseren? 

• Decentralisaties 2015.

• Beleidsruimte werd omarmd als groot goed en leidde langzaamaan

(en leidt) deze ruimte tot een enorme diversiteit in contracten en administratie.

• Lang enkel standaardisatie op ‘niet-beleidsmatige’ zaken (iStandaarden (techniek).

Kleine 2 jaar geleden idee om ‘contracten’ te standaardiseren.



De huidige praktijk geschetst

Voorbeeld van ‘regio’ van 6 gemeenten:

• Voor aantal producten inkoop met 6 G.,

soms met 4 G. en soms met 2 G.

• 11 aanbestedingen in de afgelopen 2

jaar, in totaal 20 aanbestedingen.

• 270 aanbieders gecontracteerd.

• Contracten kunnen verschillen op

inhoud, looptijd en vorm.

• In potentie meer dan 1.500

verschillende contracten.

• Enorme diversiteit in omgang met

budgetplafonds. Landelijke

aanbieders kennen soms voor één

product ruim 100 verschillende

budgetplafonds.

• ‘Onnodige’ kosten en lasten

kostprijsonderzoeken: Gemiddeld

kostprijsonderzoek kost tussen de

€ 80.000 – € 120.000.



Contractstandaarden Jeugd
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Aanleiding & doel Contractstandaarden

Ontwikkelen inkoopdocument en een contractstandaard met 

keuzemogelijkheden en daarmee beleidsruimte voor regionale 

contractering van jeugdhulp voor alle drie de uitvoeringsvarianten: 

inspannings-, output- en taakgericht.

Minder administratieve lasten, meer tijd en ruimte voor 

visievorming, beleidsontwikkeling en uitvoering in partnerschap.

En meer tijd voor daadwerkelijk zorg en ondersteuning.





De gestandaardiseerde bepalingen:

Bepalingen over:

• Wachttijden

• Continuïteit van jeugdhulp

• Wijziging van de hulp

• Onder aanneming

• Indexatie tarieven

• Informatievoorziening (techniek)

• Archivering

• Fraude

Niet standaardiseren:

• Productcodes

• Productdefinities

• Vaste inkoopmethode en/of uitvoeringsvariant.



Toepassen budgetplafonds

Toelichting:
Onderwerpen die hiernaast worden genoemd, liggen nu als 
voorstel voor. 

Niet standaardiseren: 
• Productcodes 
• Productdefinities
• Vaste inkoopmethode en/of uitvoeringsvariant. 

Definitieve besluitvorming over welke bepalingen in de 
contractstandaard komen, volgt a.d.h.v. bevindingen 
consultatierondes en overleg begeleidingsgroep 20 juni

Deel 2:

• Opties zijn 

gestandaardiseerd. Alleen als 

gemeente gebruik maakt van 

de opties, dan moet zij ook 

de standaardbepaling 

gebruiken. Verder hier veel 

ruimte voor keuzes van 

partijen zelf.

Onderdeel deel 2 overeenkomst, voorwaarden waaronder

bestedingsruimte/budgetplafond kan worden toegepast bv:

• Maximale en minimale bekostingsruimte.

• Variabele helder in de aanbestedingsprocedure.

• Wijziging van de bestedingsruimte.

• Substitutie van de bestedingsruimtes.

• Regels cliëntenstop bij uitputting.



Toepassen Standaard Indexatie

Toelichting:
Onderwerpen die hiernaast worden genoemd, liggen nu als 
voorstel voor. 

Niet standaardiseren: 
• Productcodes 
• Productdefinities
• Vaste inkoopmethode en/of uitvoeringsvariant.

Definitieve besluitvorming over welke bepalingen in de 
contractstandaard komen, volgt a.d.h.v. bevindingen 
consultatierondes en overleg begeleidingsgroep 20 juni

Deel 2:

• Opties zijn

gestandaardiseerd. Alleen als 

gemeente gebruik maakt van 

de opties, dan moet zij ook 

de standaardbepaling 

gebruiken. Verder hier veel 

ruimte voor keuzes van 

partijen zelf.

Indexatie tarieven is kostprijselement

Handreiking ‘Inzicht in Tarieven’

• Uitgangspunt OVA 90%, PPC 10%.

• Tarieven volgen loonstijgingen in Cao’s.

• Ontleend aan Vereniging Nederlandse

gemeenten, geraadpleegd:

Øhttps://vng.nl/artikelen/indexatie-bij-inkoop-jeugdhulp-en-

wmo-ondersteuning

https://vng.nl/artikelen/indexatie-bij-inkoop-jeugdhulp-en-wmo-ondersteuning
https://vng.nl/artikelen/indexatie-bij-inkoop-jeugdhulp-en-wmo-ondersteuning


Toepassen afspraken wachttijden

Toelichting:
Onderwerpen die hiernaast worden genoemd, liggen nu als 
voorstel voor. 

Niet standaardiseren: 
• Productcodes 
• Productdefinities
• Vaste inkoopmethode en/of uitvoeringsvariant. 

Definitieve besluitvorming over welke bepalingen in de 
contractstandaard komen, volgt a.d.h.v. bevindingen 
consultatierondes en overleg begeleidingsgroep 20 juni

Deel 2:

• Opties zijn 

gestandaardiseerd. Alleen als 

gemeente gebruik maakt van 

de opties, dan moet zij ook 

de standaardbepaling 

gebruiken. Verder hier veel 

ruimte voor keuzes van 

partijen zelf.

Normen voor wachttijden

• De Treeknormen zijn van toepassing. Als de

Jeugdhulpaanbieder niet binnen een specifieke branche 

valt, dan zijn op hem de Treeknormen Gehandicaptenzorg 

van toepassing.

• Gemeente proactief informeren.

• Cliëntenstop ná toestemming gemeente.

• Actieve medewerking Jeugdhulpaanbieder aan vinden 

van een alternatieve aanbieder.



Implementatie 

• 2 dec Contractstandaarden Jeugd op ALV van de VNG.

• Start implementatie bij alle nieuwe aanbestedingen per 2023.

• Beheer en doorontwikkeling: jaarlijkse bijstelling, 

in 2023 twee evaluatiemomenten.

• Voor de Wmo gaat eenzelfde proces lopen.



Vragen / opmerkingen uit de chat



Community 
Contractstandaarden

www.i-sociaaldomein.nl/contractstandaarden

• Blogs
• Praktijkervaringen
• Vragen stellen
• Data bijeenkomsten
• Documenten, zoals:

• Conceptovereenkomst en 
concept-inkoopstandaard

• Wijzingingsclausule + 
stroomschema

• Routekaart; planning op 
hoofdlijnen 

http://www.i-sociaaldomein.nl/contractstandaarden
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www.i-sociaaldomein.nl/contractstandaarden

Samen werken we aan een krachtige
en toekomstbestendige uitvoering
van de Wmo en Jeugdwet

http://www.i-sociaaldomein.nl/contractstandaarden



