
Publicatie Presentatie 

Inkoop 2021

- (ambulante) jeugdhulp

- gezinshuiszorg



Inleiding

• Webinar spelregels.
• Mogelijkheid tot vragen stellen in chatfunctie

• Gebruik uw naam en naam organisatie bij vragen / suggesties die 
wij later met u dienen op te pakken.

• Niet alle vragen kunnen worden beantwoord, later op 
www.regioWBO.nl

• Webinar is terug te kijken.

http://www.regioWBO.nl


Programma

• Inleiding

• Programma

• Tenderdocumenten

• Significante wijzigingen

• Tarieven 

• Planning en afsluiting



Tenderdocumenten

• Tendervragen

• Hoofdovereenkomst

• Inkoopdocument

• AVI Breda 2012

• Administratieprotocol 

• Financiële verantwoording

• Productdienstcatalogus 

• Contractmanagement

• Contactgegeven 



Hoofdovereenkomst 

• Juridisch geschreven document met een verzameling van afspraken om 
een effectieve samenwerking zo goed mogelijk te waarborgen.

• Integriteit.

• Toetreding nieuwe aanbieders 2x per jaar.

• Verjaringstermijn declaraties.



Inkoopdocument

• Beschrijving van de uitgangspunten van de inkoop.

• Uitleg stelsel Jeugdhulp.

• Voorwaarden aan de inkoop.

• Uitsluitingscriteria 

• Kwaliteitskader:

• Veiligheid: O.a. meldcode – Privacy beleid e.d.

• Doelmatigheid: Kwaliteitskeurmerk en/of kwaliteitshandboek.



Inkoopdocument

• Doeltreffendheid: zoveel mogelijk bewezen interventies, 
samenwerkingsafspraken bij aflopen van beschikkingen.

• Rechtmatigheid: financieel gezonden onderneming, transparante 
onderneming.

• Huisvestingseisen: Locatie voldoet aan alle wettelijke eisen 
gemeentelijke regelgeving en branche afspraken.



Algemene voorwaarden inkoop

• Beschrijving van de algemene inkoopvoorwaarden vanuit Breda.

• Breda treedt op als inkopende gemeente. 



Administratieprotocol

• Onder voorbehoudt gepubliceerd 

• Landelijke berichtenverkeer IJW 3.0

• Betaalkalender 1 x per maand. 



Financiële Verantwoording

• Beschrijving van eisen die leiden tot een sluitende controle aanpak.

• Afspraken over financiële verantwoording

• Afspraken over productieverantwoording 

• Afspraken over Controleverklaring

• Afspraken m.b.t. Controle



Product dienstcatalogus

• Beschrijving van de producten en diensten die we inkopen.

• Onderdeel van het contract.

• Per product / dienst omschrijving van de voorwaarden en registratie 
eisen met betrekking tot personeel.

• WTZI (Wet Toelating zorginstellingen).



Productdiensten catalogus 
• Product 1:  Ambulante behandeling bij 

ontwikkelingsproblematiek en/of problematiek in relatie tot een  
licht verstandelijke beperking

• Product 2: Ambulante behandeling van psychische of psychiatrische 
problematiek

• Product 3: Vaktherapie

• Product 4: Behandeling van EED

• Product 5: Begeleiding individueel

• Product 6: Dagbesteding



Contractmanagment

• Opdrachtnemer en Opdrachtgever doen er samen alles aan om effectieve zorg 
en ondersteuning aan jeugdigen te bieden die dat nodig hebben.

• Doel monitoring: 
Informatie vergaren en periodiek met elkaar bespreken om kwaliteit te 
verbeteren.
Verhaal achter de cijfers kennen

• Kwaliteitsgesprekken: outcome, transformatie en innovatie

• Zoveel mogelijk informatie uit bestaande gegevensstromen

• Berichtenverkeer

• Informatie CBS -> spiegelrapport

• Outcome criteria (landelijke set): 
uitval (uitstroom), clienttevredenheid, doelrealisatie

• Optimalisatie van registratie en aanlevering in gezamenlijkheid



Contactgegevens

• Overzicht van belangrijkste contactgegevens.

• Document waarin de aanbieders belangrijkste contactgegevens 
aanleveren.



Tariefberekening Jeugd
Breda, 18 augustus 2020

Joep Buskens



Tariefonderdelen

Presentatie Tariefberekening Jeugd

• Wet- en Regelgeving

• Cao

• Benchmark

• Onderzoek bij Zorgaanbieders

• Indexatie en aandeel in functiemix (vanuit PDC)



Soorten producten

Presentatie Tariefberekening Jeugd

• Ambulante (individuele) producten:
• Tarief voor instelling
• Tarief voor vrijgevestigde
• Verschil doordat vrijgevestigde minder overhead, 

kapitaallasten, etc. heeft

• Groepsproducten



Ambulante en groepsproducten

• Wet- en Regelgeving:
• Werkgeverslasten: Dit zijn wettelijk verplichte kosten

• Basispremie WAO/WIA, 
• Premie WW
• Gedifferencieerde premie WGA
• Pensioenbijdrage werkgever
• Werkgeversbijdrage ZVW
• Sectorfonds
• Kinderopvangtoeslag
• Werkhervattingskas
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Ambulante en groepsproducten

• Meest actuele Cao’s:
• Verschillende Cao’s: GHZ, GGZ en Jeugdzorg
• Loonkosten (functiewaardering/ schaalindeling/ periodieken)

• Welke Cao en schaalindeling per product is gehanteerd komt vanuit benchmarks en onderzoeken 
bij zorgaanbieders

• PDC ook bepalend in schaalindeling, bijvoorbeeld voor product Behandeling individueel staat het 
volgende in PDC: MBO 3/4 of HBO onder verantwoordelijkheid van een HBO SKJ-geregistreerd 
medewerker.

• Vakantiegeld
• Eindejaarsuitkering
• Eenmalige uitkeringen
• Onregelmatigheidstoeslag voor enkele producten
• Secundaire arbeidsvoorwaarden (bv. opleiding, extra verlof, etc)
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Ambulante en groepsproducten

• Benchmark en onderzoek zorgaanbieders:
• (Personele) overhead: benchmark Berenschot (verschil per Cao) 

• Bijvoorbeeld administratie- of marketing-personeel
• Materiële kosten: benchmark Berenschot (verschil per Cao) 

• Bijvoorbeeld onderhoudscontracten
• Kapitaallasten: uitkomsten uit landelijke onderzoeken bij 

zorgaanbieders
• Bijvoorbeeld afschrijvingskosten

• Productiviteit: benchmark KPMG (verschil per Cao) 
• Rekening gehouden met feestdagen, vakantieuren, ziekteverzuim, etc.
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Ambulante en groepsproducten

• Indexatie: in verband met eventuele loonstijging in 2021 
• Personeel: Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA)
• Materieel: Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau. 

• Functiemix: 
• PDC indicatie voor functiemix, bijvoorbeeld staat het volgende in PDC: MBO 3/4 

of HBO onder verantwoordelijkheid van een HBO SKJ-geregistreerd 
medewerker.

• Dan kan het volgende berekend zijn:
• 90% MBO/HBO individueel begeleider in FWG 35 van Cao GHZ

• 10% HBO+ individueel begeleider in FWG 60 van Cao GHZ
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Toevoeging bij groepsproducten

• Onderzoek zorgaanbieders en PDC:
• No-Show: onderzoek bij zorgaanbieders

• Maaltijdvergoeding: onderzoek van NIBUD

• Groepsgrootte: Verschilt per product, staat vaak 
benoemd in PDC. Bijvoorbeeld: Groepsgrootte > 4/5 
jeugdigen per groep

• Omvang dagdeel: landelijke richtlijn, 1 dagdeel is 4 uur.
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Tarieven gezinshuiszorg

Tariefoverzicht Jeugdhulp 2021

Kruis aan welke 

jeugdhulp u zou 

willen leveren. 

Productomschrijving Productcategorie 

2021

Productcode 2021 Eenheid 

2021

Maximumtarief 

instellingen 2021

Maximumtarief 

vrijgevestigden 

2021

1. Voorliggend veld/ vrij toegangkelijke jeugdhulp (loopt niet via deze overeenkomst)

2. Pleegzorg

Pleegzorg 4444A07 etmaal € 40,22 € 40,22

3. Gezinshuiszorg

Gezinshuiszorg 4444A08 etmaal € 148, 02 € 148, 02

Gezinshuiszorg 
zelfstandigheidstraining 4444A06 etmaal € 93,73 € 93,73



Tarieven ambulant
Tariefoverzicht Jeugdhulp 2021

Kruis aan welke 

jeugdhulp u zou 

willen leveren. 

Productomschrijving Productcategorie 

2021

Productcode 2021 Eenheid 

2021

Maximumtarief 

instellingen 2021

Maximumtarief 

vrijgevestigden 

2021

1. Voorliggend veld/ vrij toegangkelijke jeugdhulp (loopt niet via deze overeenkomst)

2. Ontwikkeling-oplossingsgericht

2.1. Ambulante behandeling bij ontwikkelingsproblematiek en/of problematiek in relatie tot een licht verstandelijke beperking

Behandeling Individueel 4545A53 uur € 94,99 € 84,87 

Dagbehandeling Licht 4141A14 uur € 16,06 € 16,06 

Dagbehandeling Zwaar 4141A16 uur € 30,07 € 30,07 

2.2. Ambulante behandeling van psychische en psychiatrische problematiek

Generalistisch GGZ 5454001 minuut € 1,79 € 1,54 

Gespecialiseerde GGZ 
(SGGZ) Diagnostiek 5454004 minuut € 2,10 € 1,81 

Gespecialiseerde GGZ 
(SGGZ) Behandeling 5454002 minuut € 1,84 € 1,58 

Verblijf zonder overnachting 5454007 stuks € 92,49 n.v.t. 

Hoog specialistische GGZ 5454003 minuut € 1,96 n.v.t. 

Multisysteem Therapie (MST) 4545A46 traject € 18,507,06n.v.t. 

2.3. Vaktherapie

Vaktherapie 4545A65 uur € 72,52 € 62,44 

2.4. Behandeling van EED

EED Diagnose 5454D01 traject € 1.169,88 € 1.007,15 

EED Behandeling 5454D02 traject € 4.471,30 € 3.849,34 



Planning

Datum / tijd Omschrijving

24 augustus 2020 Publicatie van de documenten en eisen via: www.negometrix.com. 

24 augustus 2020 tot en met 13 september 
2020

De periode waarin jeugdhulpaanbieders de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen 
over het Inkoopdocument. Vragen kunnen gesteld worden via www.negometrix.com. 
Vragen worden door WBO beantwoord. Vragen en/of opmerkingen waarvan het 
antwoord gevolgen heeft voor alle jeugdhulpaanbieders, worden aan alle 
jeugdhulpaanbieders teruggekoppeld. 

Binnen 10 werkdagen Het beantwoorden van de vragen en Negometrix.

14 september tot en met 31 december 2020. Jeugdhulpaanbieders kunnen zich inschrijven via de Tender.

Binnen 5 weken na inschrijving Bekendmaking van besluit tot acceptatie.

Binnen 1 week na besluit Ondertekening van de Overeenkomst.

Vanaf 1 januari 2021 Na ondertekening van de Overeenkomst, plaatst WBO de jeugdhulpaanbieder op de 
lijst van gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en kan een Jeugdige de 
jeugdhulpaanbieder kiezen voor de uitvoering van jeugdhulp.


