
Afbakening academisch deel Accare, Karakter, Curium en de Bascule 
 
Accare, Karakter, Curium en de Bascule vallen alle vier voor een deel onder de landelijke 
raamcontracten die de VNG namens gemeenten sluit. Zij vallen daar deels onder, omdat een deel van 
de omzet van deze aanbieders als academisch valt te kenschetsen, met een landelijke instroom. 
Daarmee voldoen ze aan de criteria die de VNG voor landelijke inkoop heeft gesteld, nl. a) landelijke 
schaal, b) kleine aantallen per gemeente en c) specialistisch karakter. 
 
Om de academische functie die valt onder de landelijke raamovereenkomst te kunnen onderscheiden, 
is gekozen voor een andere afbakening dan de andere zorgfuncties waarvoor de VNG een 
raamovereenkomst opstelt. . De VNG heeft daarbij gekozen voor een geografische afbakening. De 
geografische afbakening houdt in dat de gemeentelijke jeugdzorgregio’s die dicht bij de (vestigingen 
van de) instelling liggen, de zogenaamde thuisregio’s, de contractering uitvoeren voor de gehele 
omzet van deze instelling in de betreffende thuisregio. Alle overige regio’s hoeven zelf geen contract 

te sluiten met deze instelling. Dat doet de VNG in het raamcontract. 
 
De reden om voor deze functie een geografische afbakening te hanteren heeft te maken met het 
kunnen duiden of cliënten wel of niet onder de landelijke raamovereenkomst vallen. Daarbij gaat de 
VNG uit van de vooronderstelling dat kinderen die van ver(der) weg komen, dat doen vanwege het 
specialistisch karakter van deze instellingen en daarmee vallen onder de landelijke 
raamovereenkomst. Dit is de meest praktische oplossing waarmee onduidelijkheid over afbakening 
wordt voorkomen. 
 
Voor verdere uitleg over de raamcontracten die de VNG sluit zie: 
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-
jeugdhulp/landelijke-inkoop-jeugdzorg-veelgestelde-vragen#overlay-context=user 
 
In onderstaande tabel is beschreven wat de thuisregio’s per instelling zijn: 
 
Tabel 1: Instelling en thuisregio’s 

Instelling Thuisregio’s 

Accare Drenthe 

Flevoland 

Friesland 

Groningen 

IJsselland 

Midden IJssel / Oost Veluwe 

Noord Veluwe 

Twente 
 

Karakter Achterhoek, 
Food Valley 
IJsselland 
Midden IJssel/Oost Veluwe 
Noord Veluwe 
Arnhem 
Rijk van Nijmegen 
Rivierenland en Twente. 

Curium Holland Rijnland 
Midden Holland 
Haaglanden 
Midden Kennemerland 
Zuid Kennemerland 
Haarlemmermeer 

Bascule Amsterdam Amstelland 
Zaanstreek Waterland 
Gooi- en Vechtstreek 
Haarlemmermeer 
Zuid-Kennemerland 
Midden-Kennemerland 
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