
Norm voor 
Opdrachtgeverschap Jeugd
Deze factsheet bevat de hoofdlijnen van de Resolutie 
Norm voor Opdrachtgeverschap, zoals die voor 
Jeugd zijn vastgesteld en uitgewerkt. Daarnaast vindt 
u een beknopt overzicht van de  ondersteuningsmo-
gelijkheden vanuit VNG en programma Zorg voor de 
Jeugd (OZJ).
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Waarom de Norm voor opdrachtgeverschap?
Samenwerkende gemeenten in de jeugdregio geven 
samen met regionale partners vorm aan de ambitie: 
Kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor inwo-
ners die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden 
van jeugdigen, ouders en gezin én die betaalbaar is, 
nu en in de toekomst. 
Om die ambitie waar te maken, is een duurzame 
oplossing nodig. Samenwerking en goed opdrachtge-
verschap is daarbij cruciaal. 

Doel van de norm
De belangrijkste doelstellingen van de norm zijn: 
• De beschikbaarheid van de benodigde zorgfunc-

ties borgen
• Een zorgvuldige transformatie van het zorgland-

schap
• Verminderde bureaucratie

Om deze doelstellingen te halen leggen gemeenten 
duurzame afspraken vast over de samenwerking 
binnen de jeugdregio, bepalen zij een richting op de 
langere termijn over wat de regio samen doet en waar 
zij naartoe werkt. Een belangrijk onderdeel is ook de 
verbinding met bovenregionale afspraken en met het 
lokale beleid en de (lokale) toegang.  

8 afspraken in de norm 
De norm bestaat uit 8 afspraken die een samenhan-
gend geheel vormen voor de inrichting van de samen-
werking en goed opdrachtgeverschap in een regio. 
Hieronder volgt een globale beschrijving van het 
NvO-proces. Voor een uitgebreidere beschrijving en 
toelichting per proces zie de Routekaart NvO Jeugd. 
 1    Opstellen regiovisie
Dit is een afspraak die over het proces gaat om tot 
een regiovisie te komen. De norm geeft aan wie bij 
dat proces worden betrokken (o.m. primaire doel-
groep, aanbieders, professionals) en wie de regiovisie 
vaststelt (de gemeenteraden).  
 
De afspraken 2 t/m 8 zijn onderdelen die in meer of 
mindere mate terugkomen in de regiovisie. 

2    Borgen functies
De opgestelde regiovisie geeft aan op welke wijze de 
regio de beschikbaarheid en continuïteit van de 
jeugdfuncties wil borgen. Tevens wordt aangegeven 
wat de gewenste ontwikkelrichting van het zorgland-
schap is.
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3    Verbinding lokale toegang
Met deze afspraak wordt aangeven dat de regiovisie 
ingaat op de wijze waarop de lokale toegang verbon-
den is met de regionaal gecontracteerde hulp, waarbij 
de 5 basisfunctie voor de lokale teams als leidraad zijn 
gebruikt.

4    Niet-vrijblijvende governance
Uit de regiovisie moet duidelijk zijn voor welke 
niet-vrijblijvende governance de regio heeft gekozen 
voor de samenwerking. Dit betekent onder meer dat 
helder is wie het externe aanspreekpunt is namens de 
regio.

5    Bovenregionale samenwerking
Naast een link met het lokale niveau (afspraak 3) bevat 
de regio ook een link naar het bovenregionale niveau. 
In deze afspraak geeft de norm aan dat in de regiovi-
sie terugkomt voor welke functies met welke regio’s 
wordt samengewerkt om de beschikbaarheid van de 
bovenregionale functies te borgen. 
 
De eerste 5 afspraken hebben met name betrekking 
op de samenwerking binnen en tussen regio’s. De 
volgende 3 afspraken gaan vooral over de samenwer-
king tussen de regio met de gecontracteerde aanbie-
ders. 

6    Beperken van de administratieve lasten 
Afspraken met de aanbieder over een consequente 
toepassing van de uitvoeringsvarianten en het hante-
ren van dezelfde contractvoorwaarden en gezamenlijk 
contractbeheer. 

7    Zorgvuldigheidseisen voor inkoop
Deze zorgvuldigheidseisen betreffen onder andere: 
tijdige start/afronding contractering, meerjarige con-
tracten en continuïteit zorg bij aflopende contracten. 

8     Reële tarieven
De regio hanteert reële tarieven en de aanbieders zijn 
transparant over de opbouw van hun tarief.

Ondersteuning
De ondersteuningsstructuur voor de implementatie 
van de NvO voor Jeugd is in onderstaand schema 
weergegeven. 

Kijk op vng.nl voor meer informatie.
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Ondersteuning Implementatie

Regio

Regio-ambassadeur (OZJ)
 Eerste aanspreekpunt NvO Jeugd
 Volgen en stimuleren implementatie
 Verbinding tussen behoefte en

aanbod
 Verbinding met andere regio’s en

perspectieven

ZOOMinn’s / 
Netwerkmomenten
 Landelijke bijeenkomsten op

wisselende thema’s
 Kennis en Ervaringen collega-regio
 Inbreng perspectieven
 Stimulans voor gezamenlijk leren

Routekaart
 Nadere toelichting op de NvO
 Eerste aanzet invulling 8

afspraken

VNG forum
 Uitwisselen van kennis en

ervaringen
 Antwoorden op de meest

gestelde vragen
 Link naar

ondersteuningsproducten en
relevante voorbeelden

Regio-adviseur (IenA, Ketenbureau
iSD, OZJ)
 Inhoudelijke ondersteuning op de 8

afspraken
 Verbinding met aanbod IenA en

Ketenbureau
 Verbinding met andere regio’s
 Eerste aanspreekpunt NvO BW/MO

Bestuurderspool
 Proces op bestuurlijk

niveau begeleiden of
vlot trekken


