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Om te kunnen transformeren, is inzicht in de sector nodig. Inzicht in deze verschillende segmenten helpt te bepalen 
welke expliciete eisen er wel dan niet gesteld moeten worden aan aanbieders om de vastgestelde beleidsdoelen te 
halen. De karakteristieken van Huishoudelijke Hulp zijn wezenlijk anders dan die van Gesloten Jeugdzorg bijvoorbeeld. 
Beleidsdoelen kunnen zowel domeinoverstijgend zijn (Jeugd en Wmo samen bijvoorbeeld), als toegespitst op één 
segment.

Marktsegmentatie in combinatie met de overwegingen en keuzes die er gemaakt worden op het gebied van 
toegangsmanagement, leveranciersmanagement, bekostiging en type contract geven inzicht in haalbare 
inkoopdoelstellingen. Zo kan er bij een integrale inkoop per perceel of bij losse inkoop per segment de meest passende 
keuze gemaakt worden. Kortom, Marktsegmentatie is een instrument om gemeenten te helpen hun visie- en 
beleidsdoelen te vertalen naar concrete inkoophandvatten en daarmee meer onderscheid te maken naar de specifieke 
kenmerken van iedere subsector.

Dit document bevat geen voorschrijvende methode. Het is een bron aan ervaringen opgehaald uit 20 ervaren 
Leergangen Jeugd en inzichten van een werkgroep bestaande uit zorgaanbieders en gemeenten waarna de opbrengst is 
gebundeld in deze presentatievorm.

Het document is geschikt voor gemeenten die:
A. Reflecteren op hun huidige inkoop en onderzoeken welke inkoopkeuzes er gemaakt kunnen worden 
B. Gemeenten die bezig zijn in het visie- en beleidsvormende proces voor de daadwerkelijke inkoop. Inkoop kan 

immers enkel succesvol zijn als er daadwerkelijk een afstemming is tussen visie, inkoop en uitvoering 

Voorwoord



Vanaf begin 2018 heeft de werkgroep Marktdossiers Jeugdwet en Wmo met daarin een vertegenwoordiging vanuit 
gemeenten, aanbieders en ministerie zich verdiept in huidige en toekomstige staat van het veld van Jeugdhulp en Wmo
2015. De doelen van de werkgroep waren om te komen tot een analyse van de verschillende zorg- en 
ondersteuningsvormen. En dit te combineren met succesverhalen en inzichten vanuit regio’s. Dit heeft ervoor gezorgd 
dat er een set met voorbeelden van segmenteringsstrategieën voorhanden is.

Dit document bevat een inkoopstrategie per segment. Het wordt ondersteund door een korte theoretische uitleg over 
de definitie van inkopen en segmenteren. Daarna volgt een uitwerking van een inkoopstrategie voor jeugdhulp en 
maatschappelijke ondersteuning per segment. Hiervoor is gekeken naar de ervaringen uit ruim 20 regio’s waar de 
leergang Jeugd van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd is toegepast. 

Voor ieder segment is een gangbare en samenhangende uitwerking van de vier inkoopinstrumenten (bekostiging, 
contract, toegang en leveranciersmanagement) zoals omschreven in de leergang Jeugd opgenomen. Verder is er voor 
ieder segment een korte beschrijving toegevoegd over waarom het een segment is, wat het doel van de beschreven 
inkoopstrategie is, wanneer het verstandig is om deze strategie toe te passen, op welke schaal deze strategie het best 
uitgevoerd kan worden en tot slot een aantal voorbeelden van regio’s die de inkoopstrategie min of meer op deze wijze 
hebben uitgevoerd of nu aan het uitvoeren zijn.

Voor inkopen geldt dat een gedegen proces belangrijk is. Hiervoor verwijzen we graag naar de zeven goede gewoonten 
van effectief inkopen van het sociaal domein: https://www.inkoopsociaaldomein.nl/2018/10/25/zeven-goede-
gewoonten/. 
Een belangrijke kanttekening die de werkgroep wil maken is dat de segmenten en de inkoopstrategieën illustratief en 
daarom ook niet voorschrijvend van aard zijn. Alle keuzes voor een inkoopstrategie kunnen anders gemaakt worden 
maar dienen wel in samenhang met de andere inkoopinstrumenten bekeken te worden. 

AANLEIDING EN INHOUD | De werkgroep marktdossiers heeft voorbeelden van een 
inkoopstrategie per segment voor de Jeugdwet en Wmo2015 opgeleverd. 



SEGMENTEREN | Inkopen is meer dan contracteren. Het gaat om de samenhang 
tussen het toegangs- en leveranciersmanagement, de bekostiging en het contract.

Inkopen is meer dan bijvoorbeeld alleen het proces van aanbesteden of het sluiten van contracten. Het maken van een 
bestek (contractvorm), selecteren en contracteren van aanbieders is één van de zaken die van belang zijn als het gaat om 
inkopen. Even belangrijk zijn de keuzes voor het bekostigingssysteem, de wijze waarop de gemeenten de toegang 
aansturen en de wijze waarop gemeenten met de aanbieders (voor, tijdens en na de aanbesteding) om willen gaan 
(contract- en leveranciersmanagement). Het in samenhang inzetten van al deze instrumenten bepaalt in hoge mate de 
effectiviteit van gemeenten bij de inkoop van Jeugdhulp en Wmo. In de bijlage staat een theoretische uitwerking van de 
invulling van de verschillende inkoopinstrumenten. 

Aan een goede inkoopstrategie liggen strategische doelstellingen of transformatiedoelstellingen ten grondslag. De 
voorgestelde inkoopstrategie is een middel om de strategische beleidsdoelen te kunnen realiseren. Om een passende 
vertaling te maken naar een inkoop-
strategie is het belangrijk om te beginnen
met een marktanalyse. Ook is het belang-
rijk om te kijken naar de concrete doel-
stellingen (ontwikkelpotentieel, zie bijlage 
voor een aantal voorbeelden) die de regio 
in de komende jaren wil gaan bereiken. 
De strategische doelen, de analyse en 
het ontwikkelpotentieel bepalen hoe de 
eerdergenoemde keuzes binnen de vier 
inkoopinstrumenten eruit zien voor de 
komende contractperiode.
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Terminologie

Gebruikt begrip

Marktanalyse Cijfermatige analyse van het zorglandschap door de inkopende regio. Denk aan aantallen 
inwoners, soorten indicaties, maar ook de aanwezige aanbieders. Daarnaast wordt er gekeken 
welke aanbieders nu geen Jeugdhulp en/of Wmo leveren en onderzocht op welke 
voorwaarden zij dit wel zouden willen. 

Leveranciersmanagement Leveranciersmanagement is in essentie het programmamanagement van de transformatie. Er 
worden kwartaalgesprekken gevoerd, maar ook het nader formuleren van 
veranderopdrachten voor bepaalde aanbieders, het laten samenwerken van aanbieders en het 
uitzetten van projecten, onderzoeken en pilots om de Jeugdhulp te verbeteren of te 
innoveren. 

Bekostiging Er zijn drie vastgestelde uitvoeringsvarianten voor de bekostiging van de geleverde zorg en 
ondersteuning. Te weten inspanningsgerichte bekostiging (PxQ), Outputgerichte bekostiging 
(resultaat) en Taakgerichte bekostiging (lump sum). Exacte standaarden zijn voorgeschreven 
door het ketenbureau van VNG. 

Kwaliteit Kwaliteit kent vele facetten. Er wordt in deze handreiking vooral gedoeld op de door de 
gemeente te stellen eisen aan uitvoering van de opdracht en/of aanbieder. 

Beheersen Er vindt sturing vanuit de opdrachtgever plaats. Er is een sterke beleidsfocus om ervoor te 
zorgen dat er geen groei dan wel zelfs daling plaatsvindt in dit segment. Denk aan lagere 
instroom, hogere uitstroom of verminderen uren inzet.

Strategisch partner Partij waar de focus op samenwerking ligt. Er is wederzijdse afhankelijkheid, een open dialoog 
en ruimte om te leren. Er wordt tevens gedeeld in kosten en opbrengsten. 



Jeugdhulp
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# Segment Omschrijving Gebruikelijk aanbod

1 Hoog specialistisch / 
weinig voorkomend

Jeugdigen met zeer zware (complexe) problematiek die op meerdere 
domeinen van hun leven problemen ervaren (gezin, school, welzijn, 
etc.). Het gaat hier vaak om dure en langdurige trajecten zoals 
intramurale behandelingen en intensieve ambulante substituten voor 
verblijf.

Driemilieuvoorzieningen, zware intramurale 
GGZ behandelingen, Jeugdzorgplus en 
intensieve ambulante substituten zoals 
MST, IHT, jeugdFACT.
CBS-indeling o.a. Gesloten Plaatsing, Verblijf 
anders dan Pleegzorg en gezingericht.

2 Wonen
Wanneer de thuissituatie geen veilige of passende woonomgeving 
voor een kind/jongere vormt, moet er een alternatieve passende 
woonvorm gevonden worden die zo lang als nodig als thuis fungeert.

Pleegzorg, gespecialiseerde pleeggezinnen, 
gezinshuizen, woongroepen, kamertraining
CBS-indeling o.a. Verblijf gezinsgericht, 
Pleegzorg en Verblijf anders dan pleegzorg 
en gezinsgericht zijnde kamertraining.

3 Dagbesteding / 
Dagbehandeling 

Jeugdigen die gebruik maken van dagbesteding of dagbehandeling 
kunnen niet mee in het gewone of bijzondere onderwijssysteem, of 
kunnen gedurende de dag niet thuis blijven. Ze worden overdag of 
tijdens dagdelen opgevangen in gespecialiseerde voorzieningen.

Dagbehandeling, dagbesteding, KDC’s, MKD
CBS-indeling: Daghulp op locatie van de 
aanbieder.

4 Specialistisch / veel 
voorkomend

Veel voorkomende / specialistische zorg voor jeugdigen met 
enkelvoudige of kortdurende problematiek. Het gaat om ambulante 
en/of poliklinische hulp. Vaak ligt de focus op het verbeteren van of 
ondersteunen bij problematische opvoedingssituaties.

Individuele begeleiding, enkelvoudige 
behandelingen, dyslexiebehandeling, 
poliklinische behandeling.
CBS-indeling: Ambulante Jeugdhulp op 
locatie van de aanbieder, Jeugdhulp in het 
netwerk van de jeugdige.

5 Crisis Alle jeugdigen die te maken krijgen met een urgente crisissituatie. 
Crisis is per definitie kortdurend.

Crisisopvang, verblijf, ambulante 
crisisvoorzieningen en crisis pleegzorg.

JEUGDHULP | De Jeugdhulp bestaat uit vijf hoofdsegmenten: 

NB: deze segmentatie is niet uitputtend. De 5 hoofdsegmenten worden weergegeven. Daarmee wordt een richting gegeven om na te denken over 
segmentatie. Natuurlijk is hier altijd meer nuance in mogelijk en zijn ook subsegmenten te onderkennen. 



JEUGDHULP | Doorgaans worden de segmenten in de Jeugdhulp op deze wijze
in de Kraljic matrix geplot. Dit vormt een inkooplogica

voor de invulling van de inkoopstrategie. 
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SEGMENT 1 JEUGDHULP | Hoogspecialistisch, weinig voorkomend
Samenwerking tussen partijen die rondom jeugdigen met meervoudige

problematiek werken, is noodzakelijk om de kosten te beheersen.

Thema Toelichting

Waarom is dit een 
segment?

- Rondom deze dure complexe doelgroep is een meervoud van aanbieders en gemeentelijke instanties actief.
- Om goed in te kunnen spelen op de zorgbehoefte van de jeugdige is samenwerking tussen aanbieders en tussen 

aanbieders en gemeente een vereiste.
- Er zijn structuren en bijbehorende processen nodig om jeugdigen met (zeer) zware meervoudige problematiek integraal 

te kunnen helpen.

Inkoopdoelen 
segment

- (Gezamenlijk) Sturen op integrale kosten per jeugdige.
- Meer samenwerking, hoge kwaliteitseisen.
- Kostenbeheersing.

Wanneer strategie 
toe te passen

- Om samenwerking tussen aanbieders voor de zwaarste vormen van zorg te organiseren.
- Om kinderen of gezinnen met complexe meervoudige problematiek integraal te helpen.
- Om een eenduidige procesgang en werkwijze voor jeugdigen te ontwikkelen.
- Om ambulante alternatieven te stimuleren.

Regio om contact 
mee op te nemen

Friesland, Flevoland, Twente, West Brabant West, Midden Limburg Oost, Zeeland, Amsterdam, Zuidoost Brabant 
(Helmond, Peelgemeenten, Dommelvallei+).



SEGMENT 1 JEUGDHULP | Hoogspecialistisch, weinig voorkomend
Samenwerking tussen partijen die rondom jeugdigen met meervoudige

problematiek werken, is noodzakelijk om de kosten te beheersen.

Instrument Strategie 

Leveranciers-
management

De regio moet met de belangrijkste aanbieders van hoogspecialistische jeugdhulp overeenstemming bereiken over de 
uitgangspunten voor dit segment. Deze richtinggevende langetermijnafspraken dienen stapsgewijs te worden 
geformaliseerd in een hoofdlijnenakkoord (bijvoorbeeld een convenant of een afdwingbaar contract) tussen de regio en 
aanbieders. In het akkoord worden ook bindende afspraken gemaakt over het beheersbaar maken van de gemiddelde 
kosten per jeugdige. De regio en aanbieders stellen een niet vrijblijvend plan op om de komende jaren te innoveren op 
bijvoorbeeld het inzetten van ambulante alternatieven voor intramurale behandelingen en om voor dit segment integraal 
te gaan werken. Dit proces komt na het vaststellen van de inkoopstrategie in een marktconsultatie met aanbieders op 
gang. 

Toegang 

Voor dit segment wordt een eenduidig proces ontwikkeld dat in alle gemeenten en Gecertificeerde Instellingen op 
dezelfde wijze wordt uitgevoerd samen met de aanbieders. Dit betreft de werkwijze voor de aanmelding, triage, 
diagnostiek, het opstellen van een perspectiefplan en de wijze waarop de toegang en andere gemeentelijke instanties 
betrokken blijven bij een casus. Om voor de toegang duidelijkheid te krijgen welke jeugdigen onder dit segment vallen, is 
het belangrijk dat er in de regio een eenduidige definitie van de doelgroep gehanteerd wordt.

Bekostiging

Aanbieders worden gestuurd op de gemiddelde kosten per jeugdige. In een hoofdlijnenakkoord worden afspraken 
gemaakt over het stapsgewijs terugbrengen van de gemiddelde kosten. Aanbieders ontvangen een reëel tarief voor het 
leveren van jeugdhulp in dit segment. Om de kosten onder controle te houden, kunnen er in het hoofdlijnenakkoord 
afspraken gemaakt worden over het niet mogen stijgen van de gemiddelde kosten per jeugdige.* 

Contract

Het realiseren van de uitgangspunten zoals op de vorige slide verwoord, vraagt om intensieve samenwerking tussen 
aanbieders en tussen gemeenten (inkoop en toegang) en de aanbieders. Om complexiteit in de samenwerking te 
minimaliseren is dit alleen te realiseren door een beperkt aantal aanbieders voor dit segment samen te contracteren. Bij 
de selectie van aanbieders is het van belang dat alle vormen van hoogspecialistische jeugdhulp gecontracteerd worden. 
Een contractduur van 5 jaar of meer wordt geadviseerd, zo ook bovenregionale inkoop. 

*Bij een gelijkblijvend volume, vaststelling van de doelgroepdefinitie en een 
vaststelling van de gemiddelde kosten per jeugdige gaat het feitelijk gezien om 
taakgerichte bekostiging



Thema Toelichting

Waarom is dit een 
segment?

- In de Jeugdhulp zijn er meer passende woonvormen nodig waar kinderen, wanneer noodzakelijk, langdurig in een 
situatie kunnen blijven wonen die zoveel mogelijk op een thuis lijkt.

- Er is meer flexibele wooncapaciteit nodig om uitstroom uit het eerste segment te bevorderen. 
- In tegenstelling tot veel jeugdhulpproducten is het bij wonen belangrijk dat het (zolang de thuissituatie dat niet toelaat) 

langdurig ingezet kan worden.

Inkoopdoelen 
segment

- In één keer goed plaatsen.
- Stimuleren van differentiatie in het woonaanbod.
- Een evenwichtige spreiding van het aanbod.
- Behouden wat goed is, stimuleren waar meer van nodig is. 
- Ontwikkelen van flexibele capaciteit.
- Scheiden van wonen en zorg mogelijk maken.

Wanneer strategie 
toe te passen

- Om voldoende woonaanbod in de regio te realiseren.
- Om aanbieders te stimuleren te innoveren om gewenste groei van noodzakelijk aanbod te realiseren.
- Om pleegouders voldoende ambulante ondersteuning te geven.

Regio om contact 
mee op te nemen (voormalig) Zuidoost Brabant (Helmond, Peelgemeenten, Dommelvallei+), Ijsselland.

SEGMENT 2 JEUGDHULP | Wonen
Ook voor wonen is het succes van de inkoop niet alleen afhankelijk van een 

inkoopprocedure en goede contracten.



Instrument Strategie 

Leveranciers-
management

Met aanbieders in dit segment wordt verkend wat de huidige en toekomstige wooncapaciteit van de verschillende 
woonvormen in de regio is. Met strategische partners worden afspraken gemaakt over de diversiteit in het aanbod, over 
groei richting de gewenste toekomstige capaciteit, over het volume en over de snelheid waarmee een jeugdige een 
passende woonvoorziening kan krijgen. Deze afspraken worden in een hoofdlijnenakkoord en een meerjarig plan tussen 
aanbieders in dit segment en de regio vastgelegd.

Toegang 

De toegang ziet er op toe dat er voor dit type aanbod zorgvuldige diagnostiek plaatsvindt zodat een jeugdige in één keer 
goed geplaatst wordt. De toegang heeft zicht op de verschillende intensiteiten van woonvormen bij het plaatsen en gaat 
op zoek naar de lichtste, meest passende woonvorm voor de jeugdige. Ook zal de toegang een belangrijke rol spelen 
wanneer er een woonvorm gevonden moet worden voor een jeugdige die uitbehandeld is in het eerste segment en die 
een vervolgplek om te wonen nodig heeft. 

Bekostiging
Inspanningsgericht of taakgericht. Bekostiging in dit segment gaat uitsluitend over de bekostiging van de woonvorm in het 
geval een jeugdige niet meer thuis kan wonen. De gemeente kan het beloningsinstrument gebruiken om aanbieders te 
sturen om meer in te zetten op een licht(er) aanbod.

Contract
Een mix van langdurige contracten (strategische partners, vaste capaciteit) en kortere contracten (om tegemoet te komen 
aan de huidige capaciteitsvraag). De strategische partners kunnen worden ingekocht met een gesloten model (5 jaar of 
meer). De rest kan via een model met tussentijdse toetreding worden ingekocht.

SEGMENT 2 JEUGDHULP | Wonen
Ook voor wonen is het succes van de inkoop niet alleen afhankelijk van een 

inkoopprocedure en goede contracten.



Thema Toelichting

Waarom is dit een 
segment?

- De kosten en het volume in dit segment nemen landelijk toe.
- Er zijn veel nieuwe, ondernemende aanbieders actief in dit segment.
- Het aanbod in dit segment is verwant aan een vorm van onderwijs. 
- In dit segment is een onderscheid te maken tussen lichte en zware vormen van dagbehandeling/ dagbesteding.

Inkoopdoelen 
segment

- Beheersen van het volume van dagbehandeling/dagbesteding licht.
- Beheersen van de behandelduur van dagbehandeling/dagbesteding licht.
- Harmoniseren van de indicatie voor dagbehandeling/dagbesteding zwaar.
- Organiseren van uitstroom naar (passend) onderwijs. 

Wanneer strategie 
toe te passen

- Wanneer er behoefte is om regionaal grip te krijgen op de kosten en het volume binnen dit segment. 
- Wanneer er sprake is van naschoolse dagbesteding die veel weg heeft van kinderopvang.
- Om een regionaal indicatieprotocol te ontwikkelen richting dagbehandeling en dagbesteding.

Regio om contact 
mee op te nemen - -

SEGMENT 3 JEUGDHULP | Dagbehandeling / Dagbesteding
Het dagbehandeling en dagbestedingssegment is landelijk het snelst groeiende 

segment. De strategie focust zich op beheersmogelijkheden.



SEGMENT 3 JEUGDHULP | Dagbehandeling / Dagbesteding
In dit segment is een onderscheid te maken tussen twee hoofdcategorieën: licht en 

zwaar. Beiden vragen om een andere inkoopstrategie. 

Dit betreft kinderen of jeugdigen die tijdelijk niet in staat zijn om regulier of passend onderwijs te volgen en/of kinderen die gespecialiseerde 
(naschoolse) opvang nodig hebben. Ook dagbehandeling/dagbesteding (vaak in groepsverband) ter vervanging van een reguliere vorm van 
onderwijs ter bevordering van het functioneren in een groep valt hieronder. Vaak GGZ problematiek (eetstoornis, angststoornis, ADHD, 
depressie, autisme) en voor meerdere dagen of dagdelen per week. Veelal betreft het een schoolvervangend traject van een aantal maanden 
tot ongeveer een jaar. Daarnaast valt de naschoolse begeleiding ook onder dit segment. Daar waar mogelijk worden deze vormen van
Jeugdhulp zo dicht mogelijk bij en in samenspraak met het onderwijs georganiseerd. 

Dagbehandeling/dagbesteding licht

De zware doelgroep bestaat uit jeugdigen met zware ontwikkelingsstoornissen. Het gaat om ernstige gevallen waarbij weinig tot geen 
perspectief is op een ‘normaal’ bestaan (normaal onderwijs of normale arbeidsomstandigheden). De hulp die voor deze jeugdigen geboden 
wordt, is in de meeste gevallen intensief, langdurig en zeer specialistisch van aard met als doel om basisvaardigheden zoals lopen of praten 
aan te leren. In een jeugdhulpregio zijn er vaak maar een aantal gespecialiseerde aanbieders die dit type aanbod kunnen leveren. Het aantal 
jeugdigen in dit subsegment is voorspelbaar; er is geen reden om aan te nemen dat dergelijke (aangeboren) ontwikkelingsstoornissen in 
hoeveelheid gaan groeien. Gezien het kleine volume gaat het om aanbieders die regionaal actief zijn.

Dagbehandeling/dagbesteding zwaar



Instrument Strategie 

Leveranciers-
management

De Jeugdhulp wordt zo dicht mogelijk bij een vorm van onderwijs georganiseerd. Aanbieders worden gestuurd op de 
gemiddelde behandelduur. Aanbieders delen deze informatie met de regio in een periodieke spiegelrapportage over de 
daadwerkelijke behandelduur. 

Toegang 

Om het volume onder controle te krijgen, hanteert de toegang een regionale richtlijn wanneer dit type aanbod ingezet 
wordt. Om te voorkomen dat een jeugdige te lang in behandeling zit, worden er op voorhand afspraken gemaakt over het 
behandeldoel en de duur van een traject. Wanneer een aanbieder na het verlopen van deze duur door wil 
behandelen/begeleiden, kijkt de toegang kritisch mee voordat er een herindicatie vergeven wordt. 

Bekostiging

Inspanningsgerichte bekostiging (beheersing door sturen op gemiddelde behandelduur) of outputgericht. Daar waar het 
gaat om dagbesteding die veel weg heeft van kinderopvang, wordt er onderzocht of dit wel vanuit de Jeugdwet 
gefinancierd dient te worden. Dit kan resulteren in een bijdrage van de ouders voor het opvanggedeelte en bekostiging 
van de begeleiding vanuit de Jeugdwet.

Contract Leent zich voor een inkoopmodel met tussentijdse toetreding, met een middellange looptijd om stappen in het onderwijs 
en de Jeugdhulp beter op elkaar te laten sluiten. Er wordt een looptijd van tenminste 3 jaar geadviseerd.

SEGMENT 3 JEUGDHULP | Dagbehandeling / Dagbesteding
Door te sturen op de gemiddelde behandelduur en de toegang goed te organiseren, is 

dagbehandeling/dagbesteding licht beheersbaar te maken.



SEGMENT 3 JEUGDHULP | Dagbehandeling / Dagbesteding
Voor dagbehandeling/dagbesteding zwaar zijn beheersing 

van de kwaliteit en het aanbod cruciaal. 

Instrument Strategie 

Leveranciers-
management

Omdat er maar een klein aantal gespecialiseerde aanbieders zijn die de kennis en expertise in huis hebben om deze 
complexe doelgroep te behandelen en te begeleiden worden er voor dit type aanbod een beperkt aantal gespecialiseerde 
aanbieders gecontracteerd.

Toegang In de regio wordt door de toegang een eenduidig indicatie-instrument (indicatiegrens) gebruikt wanneer het gaat om een 
verwijzing naar een aanbieder die Jeugdhulp in dit subsegment levert.

Bekostiging
Inspanningsgerichte of taakgerichte bekostiging. Wanneer er sprake is van een eenduidig indicatieprotocol is het volume 
binnen dit segment stabiel en dus voorspelbaar. Het is niet te verwachten dat het aantal jeugdigen met een spectrum of 
ontwikkelingsstoornissen zal stijgen.

Contract Contracteren middels een gesloten inkoopmodel. De contracten zijn langdurig (tenminste 4 jaar) van aard. Pas als de 
capaciteit van de gecontracteerde aanbieders overschreden wordt, kunnen er nieuwe aanbieders toetreden.



Thema Toelichting

Waarom is dit een 
segment?

- In de meeste gevallen gaat het om veel voorkomende, enkelvoudige problematiek. 
- In dit segment is een onderscheid te maken tussen behandel- en begeleidingsaanbod.

Inkoopdoelen 
segment

- Beheersen van het volume van behandelingen.
- Beheersen van de behandelduur. 
- Reduceren van de wachtlijsten voor behandeling.
- Beheersing van de kosten voor begeleiding.

Wanneer strategie 
toe te passen

- Om kosten en volume in dit segment te beheersen.
- Om wachtlijsten te helpen reduceren.
- Om meer controle op inzet van begeleiding te realiseren.

Regio om contact 
mee op te nemen Flevoland.

SEGMENT 4 JEUGDHULP | Specialistisch, veel voorkomend
In het veel voorkomende, specialistische segment ligt 

een beheersvraagstuk rondom kosten en volume.



SEGMENT 4 JEUGDHULP | Specialistisch, veelkomend
In het specialistische/veel voorkomende segment is een onderscheid te maken tussen 

behandelingsproducten en begeleidingsproducten.

Een behandeling is op herstel gericht en is per definitie tijdelijk en dus eindig. Het aanbod van aanbieders is bij voorkeur gebaseerd op 
evidence based methodieken, of is een best practice waar evidence based kennis wordt toegepast. Het grootste deel van de instroom (GGZ) 
in dit subsegment komt via de huisarts. Om te zorgen dat de verwijzing vanuit de huisarts beter aansluit op de specialistische hulp kan 
worden gedacht aan het inzetten van een praktijkondersteuner huisarts voor jeugd (POH-er Jeugd). De POH-er ondersteunt de huisarts 
wanneer het gaat om een verwijzing naar de GGZ of Jeugd- en Opvoedhulp en onderhoudt daarnaast ook contact met de wijkteams. 

Behandeling

In tegenstelling tot behandelingen is begeleiding vaak minder tijdelijk. Het gaat om jeugdigen die niet zelfstandig of zonder hulp kunnen 
functioneren. De doelgroep bestaat in de meeste gevallen uit kinderen met een licht verstandelijke beperking. Het volume is stabiel. Het 
doel van de begeleiding is het aanleren van bepaalde vaardigheden ter bevordering van het functioneren in de maatschappij. In de 
producten binnen dit segment wordt er op basis van zwaarte gedifferentieerd. Iedere intensiteit heeft een eigen tarief en een eigen 
frequentie. De toegang spreekt met de aanbieder doelstellingen voor de begeleiding af. De inzet van de frequentie van de begeleiding is het 
sturingsinstrument dat de toegang in handen heeft om de kosten onder controle te krijgen. 

Begeleiding



Instrument Strategie 

Leveranciers-
management

Vanuit de jeugdhulpregio worden er afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar over de continuïteit van GGZ behandeling 
voor de doelgroep 18-23 jaar. Leveranciersmanagement richting aanbieders lijkt gezien het volume van het aantal 
aanbieders niet het instrument om hier grip op de kosten of het volume te krijgen. 

Toegang 

Om meer grip op het volume in dit segment te krijgen kan de gemeente per huisarts een POH-er jeugd aanstellen. De 
POH-er ondersteunt de huisarts door contact te onderhouden met het wijkteam en met aanbieders. Verder denkt de POH 
inhoudelijk mee als het gaat om een verwijzing naar tweedelijns Jeugdhulp. De gemeente financiert de POH-ers die in het 
land worden ingezet. Om eenduidigheid in de producten in dit segment na te streven, maken verwijzers gebruik van een 
heldere, bestaande en beproefde productenlijst (bijvoorbeeld de DSM5). 

Bekostiging

Inspanningsgerichte bekostiging, per productgroep/indicatiegebied onderzoeken of het zich leent voor outputgerichte 
bekostiging. Vanuit regionale data worden de grootste product- of doelgroepen in dit segment gedefinieerd. Per product 
of doelgroep wordt er een inventarisatie gemaakt of het zich leent voor outputgerichte bekostiging. Normen en 
beroepsstandaarden bieden hier handvatten voor. Dit is een meerjarentraject waarbij gemeenten en aanbieders dit 
gezamenlijk stapsgewijs gaan invoeren.

Contract
Kwaliteitseisen voor dit segment komen voort uit landelijke beroepsstandaarden (GGZ Nederland, beroepsverenigingen). 
Door te werken met overeenkomsten met tussentijdse toetreding kan er zeker gesteld worden dat er afdoende aanbieders 
beschikbaar zijn voor dit segment. 

SEGMENT 4 JEUGDHULP | Specialistisch, veelvoorkomend
Om de ambulante behandelingen beheersbaar te maken, is een goeie indicatiestelling 

en toewerken naar outputgerichte bekostiging cruciaal.



Instrument Strategie 

Leveranciers-
management

Het aantal aanbieders en het aanbod staan de kwaliteit en de beheersbaarheid van de kosten in dit segment niet in de 
weg. De rol van leveranciersmanagement is voor dit segment beperkt.

Toegang Regionaal worden er duidelijke richtlijnen voor de omvang van de inzet van zorg en de maximale duur van zorg 
gehanteerd.

Bekostiging Resultaatgerichte bekostiging. Sturen op zo effectief mogelijke begeleiding. Gezien de stabiliteit van het volume kan er 
worden gedacht aan een budget voor de toegang voor deze doelgroep. 

Contract Er worden scherpe kwaliteitseisen gesteld aan alle aanbieders die actief zijn in dit subsegment om zo te kunnen 
selecteren. Inkoop via een overeenkomst met tussentijdse toetreding.

SEGMENT 4 JEUGDHULP | Specialistisch, veelvoorkomend
Als het gaat om begeleiding kan er worden uitgegaan van een beschikbaar financieel 

kader wat jaarlijks door de toegang uitgegeven mag worden. 



Thema Toelichting

Waarom is dit een 
segment?

- Gezien de aard van de aanleiding van een crisis is het belangrijk dat hulp uit dit segment zo snel mogelijk beschikbaar is
- Crisishulp is per definitie een kortdurende interventie die tijdelijk van aard is 

Inkoopdoelen 
segment

- Garanderen van de snelle beschikbaarheid van een crisisplek
- Vereenvoudigen van de toeleiding naar crisisopvang/crisisverblijf
- Reduceren van de gemiddelde crisisduur
- Spreiding van beschikbare plaatsen 

Wanneer strategie 
toe te passen

- Om uitstroom van de crisis naar huis dan wel een andere zorgvorm te stimuleren
- Om jongeren zo kort mogelijk in crisisverblijf te laten verblijven
- Om een infrastructuur voor toeleiding naar crisisopvang/crisisverblijf te realiseren

Regio om contact 
mee op te nemen Friesland, Groningen, Zuidoost Brabant 

SEGMENT 5 JEUGDHULP | Crisis
Het doel van de inkoopstrategie crisis is om de toeleiding naar crisisopvang/
crisisverblijf te harmoniseren en om de gemiddelde crisisduur te reduceren.



Instrument Strategie 

Leveranciers-
management

Met aanbieders worden ontwikkelafspraken gemaakt over het reduceren van de duur van een crisisopname door 
bijvoorbeeld het organiseren van uitstroom naar passende woonvormen of over het reduceren van het aantal crisissen. 
Met aanbieders worden afspraken gemaakt over de verdeling van het aantal crisissen tussen de partijen. Met aanbieders 
wordt besproken of dit een wenselijke ontwikkeling is ten opzichte van de huidige regionale werkwijze.

Toegang
Er is één gezamenlijke crisisvoordeur. Hier is bekostiging vanuit de gemeente voor nodig. Onderling worden er afspraken 
gemaakt over wie wanneer beschikbaar of bereikbaar is voor crisisplaatsingen. De toegang verdeelt het volume over de 
gecontracteerde aanbieders op basis van afspraken met aanbieders .

Bekostiging Inspanningsgerichte of taakgerichte bekostiging.

Contract
Om deze ontwikkelafspraken te realiseren is het wenselijk om afspraken te maken met een klein aantal aanbieders die 
(boven)regionaal dekking voor crisishulp kunnen bieden (aanbesteding met een beperkt aantal partijen) met een looptijd 
van tenminste 4 jaar. Voorkeur bovenregionale inkoop. 

SEGMENT 5 JEUGDHULP | Crisis
Het doel inkoopstrategie crisis is om de toeleiding naar crisis te harmoniseren en om 

de gemiddelde crisisduur te reduceren. 



Thema Toelichting

Waarom is dit een 
segment?

Een gecertificeerde instelling is een wettelijke verwijzer en wordt daarom gezien als deel van de toegang. Voor het slagen 
van de inkoopstrategieën voor segment 1 en 2 is het noodzakelijk dat de GI’s die in een regio actief zijn, betrokken worden 
bij de werkwijze voor deze segmenten. De afspraken met de GI’s liggen in het verlengde van de inkoopstrategie voor deze 
segmenten.

Raakvlak segment 
1

De GI werkt voor de hoogspecialistische doelgroep net als de andere aanbieders in segment 1 volgens een vaste 
procedure en werkt intensief samen met de bestaande toegang evenals met de aanbieders. Er wordt gestuurd op de 
gemiddelde kosten per jeugdige. Daarbij is het belangrijk dat de GI’s aangestuurd worden op het verlagen van de 
gemiddelde kosten per jeugdige en door het in één keer goed plaatsen van jeugdigen. Er wordt in principe enkel verwezen 
naar door de regio gecontracteerd aanbod. Afwijking hiervan kan enkel na afstemming met de gemeentelijke toegang.

Raakvlak segment 
2

Het raakvlak met segment 2 gaat over het in één keer goed plaatsen van kinderen en over de kwaliteit van de plaatsing. 
De huidige praktijk is dat GI’s worden ingekocht op basis van uurtarieven/producten (inspanningsgericht). Het effect 
hiervan is dat bij een te laag tarief er te veel onervaren mensen met een te grote caseload op pad worden gestuurd. Het is 
wenselijk om de GI te sturen op basis van de kosten die ze veroorzaken als verwijzer en om afspraken te maken over het 
reduceren van deze kosten (een vorm van outputgerichte bekostiging).

Gecertificeerde Instellingen | 
De GI is een onderdeel van de toegang en heeft raakvlakken met de inkoop 

van het hoogspecialistische, weinig voorkomende segment en het woonsegment.
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Wmo

Volwassenen

3: Gecontroleerde 
achteruitgang

2: Stabilisatie

1: Perspectief 
zelfstandigheid Zelfstandigheid

Wlz, …

Zvw, Wlz, …

Hoofdsegmenten Wmo Uitstroom

WMO | De Wmo is in drie hoofdsegmenten op te delen. In het Wmo beleid staat het 
perspectief op zelfstandigheid centraal.



WMO | De Wmo bestaat uit drie hoofdsegmenten: 

# Segment Omschrijving Type aanbod dat doorgaans ingezet wordt

1a
Volwassenen, perspectief 
zelfstandigheid (complex 
en meervoudig)

Volwassenen die niet meer zelfstandig kunnen wonen door 
(complexe) psychische of psychosociale problematiek en die 
op meerdere domeinen van hun leven problemen ervaren, 
waarbij sprake is van een perspectief op zelfstandigheid.

Beschermd wonen, maatschappelijke 
opvang ambulante substituten 
(dagbesteding en begeleiding) voor deze 
verblijfsvormen. 

1b
Volwassenen, perspectief 
zelfstandigheid 
(enkelvoudig) 

Enkelvoudige problematiek. Dagbesteding ter bevordering 
van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en re-integratie op de 
arbeidsmarkt met als doel (een vorm van) zelfstandigheid.

Begeleiding, dagbesteding.

2 Volwassenen, stabilisatie

Volwassenen die door de aard van hun beperking of 
vraagstukken niet kunnen deelnemen aan gewoon of 
begeleid werk en/of geen gebruik kunnen maken van 
dagbesteding die toegankelijk is voor iedereen (sociale 
basis). 

Begeleiding, dagbesteding.

3 Gecontroleerde 
achteruitgang

Alle hulp die vanuit de Wmo voor de doelgroep ouderen 
georganiseerd wordt.

Hulp bij huishouden, hulpmiddelen, 
dagbesteding, begeleiding.

NB: deze segmentatie is niet uitputtend. De 5 hoofdsegmenten worden weergegeven. Daarmee wordt een richting gegeven om na te denken 
over segmentatie. Natuurlijk is hier altijd meer nuance in mogelijk en zijn ook subsegmenten te onderkennen. 



SEGMENTEREN | Doorgaans worden de segmenten in de Wmo op deze wijze in de 
Kraljic matrix geplot. Dit vormt een basis voor de invulling van de inkoopstrategie. 

Hefboom producten Strategische producten

Routine producten Knelpunt producten
Groter toeleveringsrisico
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1b

Volwassenen, perspectief 
zelfstandigheid (BW, MO, 
complexe problemen en 

problematiek op meerdere 
leefgebieden)

Volwassenen, Stabilisatie

Volwassenen, perspectief 
zelfstandigheid (enkelvoudig)

Gecontroleerde 
achteruitgang

2

1a

3



SEGMENT 1 WMO | Perspectief zelfstandigheid
Het sturen op zelfstandigheid staat centraal in de inkoopstrategie Wmo. 

Thema Toelichting

Waarom is dit een 
segment?

- Rondom de complexe doelgroep van beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) is in veel gevallen een 
meervoud van aanbieders en gemeentelijke instanties actief.

- Aanbieders van beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) zijn verantwoordelijk voor het grootste deel 
van de kosten binnen de Wmo.

- In 2021 gaat naar waarschijnlijkheid het nieuwe verdeelmodel beschermd wonen in. Hier gaat een grote herverdeling 
van financiën voor beschermd wonen en ambulant begeleidingsaanbod mee gepaard.

Inkoopdoelen 
segment

- Stimuleren van afschalen van beschermd wonen aanbod.
- Stimuleren van uitstroom beschermd wonen naar ambulante begeleiding en dagbesteding. 
- Sturen op de gemiddelde duur van een traject tot zelfstandigheid. 

Wanneer strategie 
toe te passen

- Wanneer sturen op zelfstandigheid bij BW en MO beter kan. Wanneer samenwerking en een integrale behandeling 
tussen aanbieders noodzakelijk is. 

- Wanneer een regio/gemeente meer regie wil voeren op de maatschappelijk gewenste beweging richting 
zelfstandigheid.

Wenselijke 
inkoopschaal Regionaal (integrale hulp voor de doelgroep BW, MO), lokaal (begeleiding, dagbesteding).



SEGMENT 1 WMO | Perspectief zelfstandigheid
Binnen het volwassenensegment met perspectief op zelfstandigheid 

zijn twee subsegmenten te onderscheiden.

In beschermd wonen zitten inwoners die niet meer zelfstandig kunnen wonen door psychische of psychosociale problematiek. 

In de maatschappelijke opvang zitten voornamelijk dak en thuislozen met meervoudige problematiek waaronder schulden, werkloosheid, 
psychiatrische of somatische problematiek, verslaving en geweldsituaties.

Beschermd wonen / maatschappelijke opvang

Dagbesteding ter bevordering van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en re-integratie op de arbeidsmarkt met als doel (een vorm van) 
zelfstandigheid. Denk hierbij aan deelname vrijwilligerswerk, het organiseren van sociale contacten buitenshuis, deelname georganiseerde 
activiteiten en betaald werk met ondersteuning.

Dagbesteding / begeleiding



Instrument Strategie 

Leveranciers-
management

Om de kosten in dit segment onder controle te krijgen worden er met aanbieders in dit segment afspraken gemaakt over 
het stapsgewijs terugbrengen van de gemiddelde kosten per inwoner.

Toegang

Samen met de inwoner, de aanbieder(s) en alle betrokken instanties rondom de inwoner maakt de toegang per inwoner 
een op maat gemaakt perspectiefplan. Na toewijzing van een BW of MO product blijft de toegang in het verdere proces 
van hulp betrokken. Periodiek vinden er voortgangsgesprekken met aanbieders plaats. De toegang monitort op de 
voortgang richting het perspectief zoals verwoord in het perspectiefplan.

Bekostiging Een ontwikkelmodel lijkt zich te lenen voor inspanningsgericht met als perspectief outputgericht. De strategische partners 
van BW en MO worden verantwoordelijk voor het reduceren van de gemiddelde kosten per inwoner.

Contract
Met de strategische partners wordt een langetermijncontract afgesloten. Dit geeft aanbieders de ruimte om het aanbod te 
innoveren en om in te zetten op ambulante alternatieven als substituut voor intramurale woonvormen. Inkopen middels 
gesloten model.

SEGMENT 1 WMO | Perspectief stabilisatie
De hele keten rondom BW en MO wordt bij een beperkt

aantal strategische partners ondergebracht.



SEGMENT 2 WMO | Perspectief stabilisatie
Vervolg: Vanwege de langdurige inzet van dagbesteding en begeleiding is een 

duidelijke indicatierichtlijn nodig voordat er langdurige ondersteuning geboden wordt.

Instrument Strategie 

Leveranciers-
management

Niet zozeer strategische partners als wel aanbieders die vooral veel cliënten bedienen. Hou elkaar scherp in de uitvoering 
van de overeenkomst.

Toegang De toegang hanteert duidelijke richtlijnen om te bepalen wanneer dit type aanbod ingezet mag worden.

Bekostiging Inspanningsgerichte bekostiging. Beheersing in dit segment zit in de zwaarte van het product en de frequentie van de inzet 
van het aanbod.

Contract Langetermijncontracten, inkoop via gesloten model.



Thema Toelichting

Waarom is dit een 
segment?

Het perspectief voor ouderen in de Wmo is het zo lang mogelijk faciliteren van zelfstandigheid. Hiervoor is samenwerking 
tussen lokale partijen noodzakelijk 

Inkoopdoelen 
segment

- Bevorderen van leefsituatie zodat zelfstandigheid mogelijk blijft
- Samenwerking huisarts
- Samenwerking wijkverpleging
- Kennis van verpleging ook in de wijk beschikbaar stellen
- Systeem rondom de ouderen zo veel mogelijk faciliteren 

Wanneer strategie 
toe te passen - Wanneer samenwerking tussen sociale basis, huisarts en andere lokale initiatieven gestimuleerd dient te worden

Wenselijke 
inkoopschaal Wijkgerichte oriëntatie, inkoop waar mogelijk regionaal organiseren

SEGMENT 3 WMO | Gecontroleerde achteruitgang
De inkoopstrategie voor ouderen is gestoeld 

op het vereenvoudigen van het systeem.



SEGMENT 3 WMO | Gecontroleerde achteruitgang
Alle zorg die voor ouderen wordt geclusterd.

Instrument Strategie 

Leveranciers-
management

Er is coördinatie en afstemming nodig. Niet alleen met gecontracteerde aanbieders voor de Wmo, maar ook met 
aanbieders van de WLZ en zorgverzekeringswet. Het is belangrijk om hiervoor een geclusterde aanpak te ontwikkelen. 
Zowel op het gebied van aansturing vanuit de verschillende financiers, als tussen de verschillende aanbieders is er veel 
uitvoeringsvoordeel te behalen.

Toegang De toegang hanteert duidelijke richtlijnen om te bepalen wanneer dit type aanbod ingezet mag worden. Het is zeer 
wenselijk om periodiek te toetsen of de hoeveelheid uren die ingezet worden, overeenkomt met de zorgvraag. 

Bekostiging

Aanbieders worden medeverantwoordelijk gemaakt voor een vaststaand budget per wijk (taakgerichte bekostiging), 
afhankelijk van het aantal ouderen dat er is. Bekostiging vindt voorlopig plaats op basis van inspanning (PxQ) en op basis 
van het aantal indicaties per oudere. Op termijn wordt er toegewerkt naar een gedeelde budgetverantwoordelijkheid 
tussen partners uit de gecontracteerde aanbieders en de gemeente. Gaandeweg wordt het hulpmiddelen en 
vervoersbudget hier ook in opgenomen.

Contract Langetermijncontracten, inkopen via een overeenkomst met tussentijdse toetreding.
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SEGMENTEREN | De Kraljic matrix helpt bij segmenteren in de inkoop en 
bij het bepalen van de inkoopstrategie per segment. 

Bij iedere keuze past een eigen inkooplogica.

Hefboom producten

Kostbaar per dienst
Hoog volume 
(en/of: onvoorspelbaar)

CONCURRENTIE

Strategische producten

Weinig aanbieders
Veel macht bij aanbieders

Weinig keuze of invloed

SAMENWERKING

EFFICIENTE PROCESSEN

Makkelijk definieerbaar
Lage kosten per product

Routine producten

ZEKER STELLEN

Schaars, lastig of 
politiek gevoelig

Knelpunt producten

Groter toeleveringsrisico
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Op basis van deze matrix kunnen producten worden ingedeeld naar typen en vervolgens naar de inrichting van een inkoopstrategie. Voor 
producten met een hoog leveranciersrisico (dus weinig andere aanbieders die kunnen leveren) en een hoog financieel risico (relatief hoge 
kostprijs) spreken we van strategische producten waarbij de inkoopstrategie is gericht op (strategisch) samenwerking. Bij een lage impact op 
beide variabelen hebben we het over routine producten en is de strategie gericht op efficiënte processen. 
Belangrijke note, de gemaakte keuze in segmenteren heeft dus ook direct impact op de inkoopmacht van de opdrachtgever. 



Instrument Ontwikkelpotentieel

Toegang • Verstevigen van de toegang door op delen meer uniformiteit aan te brengen:
o Strakker sturen op verwijzingen via de huisarts.
o Duidelijke keuze tussen de toegang naar enkelvoudige en meervoudige zorg, o.a. door betere monitoring in het 

geval van meervoudige (dure) trajecten.
o Werken met één perspectiefplan voor kind/gezin met domein-overstijgende problematiek.

Inhoud &  
kwaliteit

• Thuis, tenzij principe is leidend (dus meer ambulantisering en minder bedden).
• Kortere klinische opnames.
• Versterken van het voorliggend veld / algemene voorzieningen. 
• Hogere minimum kwaliteitseisen voor aanbieders.
• Focus op kennisopbouw over wat werkt in de Jeugdhulp.

Aanbieders • Aantal aanbieders verminderen om meer overzicht te krijgen over het zorglandschap.
• Per segment de afweging maken hoeveel aanbieders Jeugdhulp leveren.
• Bepalen wie onze strategische partners zijn en hier een samenwerkingsrelatie mee aangaan.
• Meer (integrale) samenwerking tussen aanbieders op domein-overstijgende problematiek.
• “Schoenmaker blijf bij je leest”: aanbieders verbreden hun aanbod niet.
• Kleine aanbieders verenigen zich waardoor zij beter vertegenwoordigd worden.

Organisatie • Een helder mandaat van de MGR en een passende capaciteit bij bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. 
• Beschikbaarheid van de juiste stuurinformatie (monitoring).

Financiën • Uitvoeringskosten beperken door meer regionaal i.p.v. lokaal te organiseren. 
• Beter gebruik maken van de vier inkoopinstrumenten om financiën in de hand te houden.

ONTWIKKELPOTENTIEEL | Voorbeelden 



BEKOSTIGING | Hoe wordt er financieel gestuurd?
Verschillende vormen van proces- of resultaatsturing zijn mogelijk; 

er worden zes vormen geïdentificeerd.
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g Aanbieders krijgen de werkelijk 

gemaakte kosten vergoed. Vooraf wordt 
een inschatting van de kosten gemaakt 
en achteraf wordt op basis van 
nacalculatie afgerekend.

Aanbieders krijgen betaald om een 
bepaalde hoeveelheid capaciteit te 
reserveren en in te zetten wanneer nodig. 

Aanbieders krijgen een ‘stuksprijs’ tegen 
een vooraf vastgesteld tarief. Het gaat hier 
doorgaans om ambulante uren of 24-uurs 
tarieven voor bedden.
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Bij schaarse dure zorgvormen, waarover 
de inkoper over te weinig informatie 
beschikt om contract te kunnen sluiten 
en wanneer het oogmerk is om op op 
korte termijn een andere wijze van 
bekostiging aan te gaan.

Bij producten met een hoog 
toeleveringsrisico. Prijs is minder relevant 
dan de beschikbaarheid van de dienst, 
bijvoorbeeld bij crisisplaatsen. 

Het is niet mogelijk te sturen op de 
handel- of verblijfsduur. Of het totale 
volume is niet relevant en/of moet worden 
gestimuleerd. Of in gevallen dat het 
volume per jeugdige niet beïnvloedbaar is. 
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Alleen toepassen in uitzonderlijke 
situaties en voor zeer korte duur.

Minder geschikt wanneer innovatie of 
vernieuwing is gewenst.

Risico op toename van het volume is te 
groot.
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 Gemeente krijgt gedurende het contract 
volledig inzicht in de werkelijke kosten 
van de aanbieder.

De kwaliteit van het aanbod is voldoende.
Gemeente stuurt zelf op wachtlijsten en 
doorstroom. 

De gemeente voert de regie op het te 
behalen resultaat.

Reële nacalculatie Uur/dagtarievenBeschikbaarheids-
financiering
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Voorbeelden zijn een integrale 
behandeling of het totale verblijf in een 
instelling.

Aanbieders leggen zich vast om door de 
gemeente vastgesteld resultaat per 
jeugdige te behalen. Gemeenten willen 
aanbieders stimuleren om het beoogde 
resultaat voor de jeugdige te behalen.

Aanbieders krijgen betaald om een
vastgelegd resultaat voor een gehele 
groep (gelijksoortige) jeugdigen te 
behalen.
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Hulpvormen waarbij standaardisatie 
mogelijk is en de volumes het mogelijk 
maken een gemiddelde prijs vast te 
stellen. Ook toepasbaar als incentive om 
de behandelduur te verkorten.

Wanneer samenwerking tussen 
verschillende soorten aanbieders cruciaal
is en wanneer resultaatmeting echt 
mogelijk is.

Op dit moment is deze vorm nauwelijks 
denkbaar in Nederland. Wellicht in de 
toekomst mogelijk om elementen van 
deze wijze van bekostiging te 
introduceren.
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t Slecht of moeilijk te definiëren 
producten.

Resultaat is vooraf niet vast te stellen.
Bij kleine volumes waarvoor het niet loont 
een apart profiel vast te stellen.

Gemeente heeft geen volledig inzicht in 
het aanbod, de vraag en de factoren die 
invloed hebben op het resultaat.
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 Gemeente moet in staat zijn om in de 
toegang de vertaling te maken van 
inwonerbehoefte naar het gewenste in te 
zetten hulptraject. Gemeente meet het 
resultaat.

Resultaatmeting en sanctioneren wanneer
resultaten niet worden behaald moet 
mogelijk zijn.
Gemeente stuurt op het volume.

Groot vertrouwen tussen gemeenten en 
aanbieders en beiden hebben gelijke visie 
op het te behalen maatschappelijke doel. 

Vast tarief per 
hulptraject

Populatie-
bekostigingVast tarief per profiel

BEKOSTIGING | Hoe wordt er financieel gestuurd?
Vervolg: Verschillende vormen van proces- of resultaatsturing zijn mogelijk; 

er worden zes vormen geïdentificeerd.
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• De inwoner heeft veel keuzevrijheid 
en kan zelf kiezen voor welke 
zorgaanbieder hij of zij kiest. 

• De inwoner heeft veel keuzevrijheid in 
een aantal segmenten Jeugdhulp 
terwijl de gemeente in de andere 
segmenten bepalend is in de keuze van 
Jeugdhulp. 

• De gemeente bepaalt in het merendeel 
van de segmenten uit welke 
zorgaanbieders inwoners kunnen kiezen 
en/of stuurt door middel van 
verwijsbeleid actief naar een selecte 
groep aanbieders (ongeacht hoeveel 
aanbieders gecontracteerd zijn).
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• De toegangsfunctionaris stelt vast dat 
er recht op zorg en noodzaak tot zorg 
is.

• De toegangsfunctionaris informeert 
jeugdige wat de mogelijkheden zijn.

• Er wordt niet specifiek gestuurd 
richting bepaalde aanbieders. 

• De toegangsfunctionaris stelt in 
lichtere vormen van Jeugdhulp vast dat 
er recht tot zorg en noodzaak tot zorg 
is en informeert de inwoner wat de 
mogelijkheden zijn.

• Bij andere vormen van Jeugdhulp 
stuurt de toegangsfunctionaris actief 
naar een bepaalde aanbieder.

• De toegangsfunctionaris bepaalt naar 
welke aanbieder er verwezen wordt. 

• De toegangsfunctionaris bepaalt 
wanneer iemand terugkomt voor een 
herindicatie of een follow-up.

• De toegangsfunctionaris houdt zich 
actief bezig met wachtlijstbeheer en is 
verantwoordelijk voor de jeugdige 
totdat de zorg start.

• Er kunnen zelfs verschillende 
’wijkteamloketten’ voor verschillende 
zorgaanvragen zijn (bijv. 
hooggespecialiseerde Jeugdhulp naar 
een speciaal intaketeam).

Weinig beheersing Veel beheersing

TOEGANGSMANAGEMENT | Welke keuzevrijheden heeft een inwoner?
Door het toegangsmanagement ‘zwaar’ op te tuigen, kan een gemeente 

meer controle uitoefenen op de toegang tot zorg.
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• De gemeente informeert de inwoner 
direct middels websites en 
voorlichting over welke aanbieders 
gecontracteerd zijn en wat deze 
allemaal kunnen bieden. 

• Voor het overgrote merendeel 
informeert de gemeente de inwoner 
direct, maar voor een aantal soorten 
Jeugdhulp geeft de gemeente aan in 
haar communicatie dat inwoners zich 
bij het wijkteam moeten melden.

• De gemeente informeert inwoners dat 
zij zich bij het wijkteam, de huisarts of 
de GI moeten melden voor informatie.
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• Opleiding van wijkteams beperkt zich 
tot het inschatten van de noodzaak 
van zorg.

• De gemeente investeert selectief in het 
opleidingsbeleid. In de basis voor 
iedereen maar voor sommige 
functionarissen moet er extra 
opleidingsruimte zijn.

• Verwijzers ontvangen van de gemeente 
informatie over de prestaties van 
aanbieders zodat zij beter kunnen 
verwijzen.

• De gemeente investeert veel in 
opleiding en expertise van wijk- en 
gebiedsteams. Zij moeten op de hoogte 
zijn van o.a. het aanbod, specifieke 
procedures en (eventueel) 
machtigingen. 

• Verwijzers ontvangen van de gemeente 
alle informatie over de prestatie van 
aanbieders.

Weinig beheersing Veel beheersing

TOEGANGSMANAGEMENT | Welke keuzevrijheden heeft een inwoner?
Ook het opleiden van verwijzers en het instellen van rapportageverplichtingen vormen 

manieren waarop de toegang beheerd kan worden.



TOEGANGSMANAGEMENT | Welke keuzevrijheden heeft een inwoner?
Het gekozen profiel heeft verschillende effecten. 

• Inwoners hebben maximale keuzevrijheid. Er 
bestaat een hoge mate verantwoordelijkheid 
voor het organiseren van eigen zorg. Dit is 
echter niet altijd eenvoudig en stelt bij 
complexere vormen van zorg eisen aan de 
inwoners. 

• Aanbieders gaan concurreren om de gunst van 
de jeugdige. Aanbieders streven naar de 
hoogste klanttevredenheid wat een positief 
effect kan hebben op de kwaliteit. De kans op 
over-verbruik (en overschrijding van het 
budget) is het grootst bij deze vorm van 
toegangsmanagement.

• Er is een gerede kans dat de aanbieders 
commercieel marktgedrag gaan vertonen. Dit 
kan ongewenste effecten hebben doordat zij 
zich alleen richten op de meest lucratieve 
jeugdigen door complexere gevallen de deur te 
wijzen en er geen samenwerking plaatsvindt 
tussen aanbieders.

• Dit profiel biedt de mogelijkheid om 
de toewijzing op maat te maken.

• Logischerwijs worden zwaardere 
vormen van Jeugdhulp toegewezen 
door de toewijzingsfunctionaris 
terwijl inwoners meer keuzevrijheid 
hebben wanneer het lichtere 
vormen van Jeugdhulp betreft. 

• Voor de inwoner kan deze werkwijze 
verwarrend werken, omdat zij soms 
geholpen worden door de 
toegangsfunctionaris om de zorg te 
vinden maar in andere gevallen op 
zichzelf aangewezen zijn.

• De gemeente loopt het risico om met dit 
model overmatig ‘betuttelend’ te zijn; er is 
weinig keuzevrijheid. 

• De toegang tot zorg is complex. Dit moet 
de gemeente managen en hier moet zij 
haar verantwoordelijkheid voor nemen. Dit 
stelt hoge eisen aan het functioneren van 
de gemeente en haar rol richting de 
toegang.

• De ’toewijzingsorganisatie’ wordt 
omvangrijker en kostbaarder.

• De toegang in de regio dient 
geharmoniseerd te zijn. Het is onwerkbaar 
als binnen de regio’s gemeenten 
verschillende regels hanteren.

Weinig beheersing Veel beheersing



‘Kernpartners’
• Voorrang bij innovatie projecten.
• Kernpartner bij inhoudelijke vernieuwing.

‘+partners’
• Minder controle/lagere administratielasten.
• Deelname ontwikkeltafel.
• Kortere betaaltermijn.
• Meerjaren afspraken/contracten.

Lage drempel
Veel voordelen

Iedereen
• Geen bijzondere voordelen.
• Geen bijzondere voorwaarden.
• Standaardcontract. 

LEVERANCIERSMANAGEMENT | Omgang met gecontracteerde aanbieders
Als het voornaamste doel is om veel partijen beter te laten functioneren,

zou het differentiatieprogramma er als volgt uit zien:



‘Kernpartners’ (meer dan € 1 miljoen omzet)
• Convenant met ontwikkeldoelen.
• Lagere administratieve lasten.
• Snellere verwerking declaraties. 
• Meerjaren contract.

Iedereen
• Geen bijzondere voordelen.
• Geen bijzondere voorwaarden.
• Standaardcontract waar ontwikkeldoelen. 

mee bereikt kunnen worden.

LEVERANCIERSMANAGEMENT | Omgang met gecontracteerde aanbieders 
Wanneer ontwikkeldoelen bereikt moeten worden met een kleine groep strategische 

partners kan het differentiatie programma er als volgt uit zien:



• In essentie kan iedere aanbieder
die aan de (basis) eisen voldoet
een contract verwerven. 

• Doorgaans is er sprake van weinig/beperkte 
eisen die gesteld worden aan de aanbieders.

• Er zijn doorgaans veel mogelijkheden om 
gedurende de looptijd aanbieders toe te laten.

• De SAS procedure is hiervoor uitermate   
geschikt: 
https://www.pianoo.nl/nl/themas/sociaal-
domein/aan-de-slag/aanbestedingsprocedures-
voor-sas-diensten

• Het contracteringsproces leidt op voorhand tot 
uitsluiting van bepaalde aanbieders door 
toepassing van een breed spectrum aan eisen.

• Deze eisen kunnen bijvoorbeeld zijn: 
kwaliteitseisen, beschikbaarheidseisen, 
budgeteisen, bonus/malus regelingen, etc.

• Doorgaans geen mogelijkheden om aanbieders 
gedurende de looptijd toe te laten. Wel kunnen 
gedurende de looptijd aanbieders uitgesloten 
worden.

Wat is het

• Dit model past het beste in gevallen wanneer er 
schaarste is in de aanbieders en de verwachting is 
dat dit ook zo zal blijven.

• Dit model past bij een visie die de jeugdige en 
professional centraal stelt en waarbij de gemeente 
zelf op afstand blijft.

• Dit model maakt kostenbeheersing een grote 
uitdaging in het geval er geen schaarste van 
aanbieders is.

• Een gesloten model past het beste in gevallen dat 
reductie van aanbieders wenselijk of niet 
bezwaarlijk is.

• Het invoeren van een gesloten model vraagt veel 
communicatie met de aanbieders en werkt 
doorgaans alleen als de aanbieders dit ook 
accepteren en/of de logica ervan maatschappelijk 
aangetoond is.

Overweging

Model met tussentijdse 
toetreding Gesloten model 

CONTRACTVORMEN | Welke inkoopmodellen zijn er te kiezen?
Contractvormen variëren van heel open tot heel gesloten, 

daar tussen in zijn tal van combinaties mogelijk.



Model met tussentijdse 
toetreding Gesloten model 

CONTRACTVORMEN | Welke inkoopmodellen zijn er te kiezen?
Vervolg: Contractvormen variëren van heel open tot heel gesloten, 

daar tussen in zijn tal van combinaties mogelijk.

• Dit model leidt doorgaans tot een ruimer aanbod. 
Dit brengt met zich mee dat het volume ook zal 
stijgen (aanbod schept vraag).

• Dit model kan tot regionale verschillen leiden binnen 
de Jeugdhulpregio. Bijvoorbeeld tot teveel aanbod in 
stedelijke gebieden en te weinig in landelijk 
gebieden. Een open model geeft weinig handvatten 
om de spreiding van aanbod binnen de regio te 
reguleren.

• Dit model dat gekozen wordt op basis van visionaire 
overtuigingen (inwoner en professional centraal) 
heeft als voorwaarde dat informatie over de 
aanbieders en hun prestaties transparant zijn en 
goed bekend zijn bij de medewerkers van de toegang 
en de jeugdigen.

• Dit model stelt hoge eisen aan het 
leveranciersmanagent; meer in het bijzonder het 
toezien op de naleving van de afspraken en het 
sanctioneren daarvan.

Risico’s • Een gesloten model kan spanning opleveren met de 
aanbieders waarvan de regio afhankelijk is in termen 
van continuïteit, kwaliteit, kosten of 
ontwikkeldoelstellingen.

• Een gesloten model is doorgaans, mede gezien de 
inspanningen die het nodig heeft, een meerjarige 
aangelegenheid. Het risico is dat de regio zelf ook 
meerjaren vast zit aan de afspraken die gemaakt zijn. Dit 
veronderstelt goed inzicht in de ontwikkelingen in de 
toekomst en het gedrag van de aanbieders in de nieuwe 
omstandigheden.

• Een gesloten model impliceert een deugdelijke selectie 
procedure en garandeert geenszins dat alle partijen die 
men mogelijk wilt contracteren ook daadwerkelijk aan 
de eisen voldoen en een contract krijgen.



Partners

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is een 
gezamenlijk programma van gemeenten, aanbieders en Rijk.

Deelnemers:
Actiz
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Valente
GGZ Nederland
Jeugdzorg Nederland
Sociaal Werk Nederland
VGN
VNG
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Zorgthuisnl



Meer informatie en contact

Meedoen aan een werkgroep?

Een vraag aan het regioteam?

Praktijkvoorbeeld voor de Vindplaats?

Stuur een mail naar: 
_dienstpostbusContracteringSociaalDomein@minvws.nl

Of kijk op www.inkoopsociaaldomein.nl
en neem contact op via de helpdesk


