
 

 

 

09. Contractstandaarden Jeugd 

Bijlage bij ledenbrief 4 november 2022: “Uitnodiging Najaars ALV 2 december 2022”  

 

Voorstel 

De leden wordt gevraagd:  

- De bijgaande Contractstandaarden Jeugd vast te stellen. 

- Deze standaarden verbindend te verklaren voor alle leden.  

 

Toelichting 

Contractstandaarden voor jeugdhulp-overeenkomsten nemen onnodige diversiteit weg, waardoor de 

administratieve lasten verminderen en er meer tijd en ruimte is voor daadwerkelijke zorg en 

ondersteuning. Door keuzemogelijkheden voor regionale contractering van jeugdhulp behouden 

gemeenten hun beleidsruimte om de best passende jeugdhulp te contracteren, tegen de minste 

administratieve lasten in elk van de drie uitvoeringsvarianten (inspannings-, output- en taakgericht). 

 

Sinds de decentralisatie in 2015 zijn de kosten in de Jeugdzorg sterk toegenomen, mede door een 

grote variatie aan contractbepalingen. Omdat het huidige jeugdstelsel niet houdbaar is, wordt er 

gewerkt aan de Hervormingsagenda Jeugd. Doel is om de hulpverlening te verbeteren en het 

jeugdstelsel beter beheersbaar te maken. Een onderdeel van de Hervormingsagenda is het 

vereenvoudigen van de inkoop en de uitvoering van zorg. Hier is in samenhang met de 

Hervormingsagenda aan gewerkt, maar dit staat los van gesprekken met het rijk over de 

Hervormingsagenda. De eerste aanzet om meer tijd en geld over te houden voor de daadwerkelijke 

zorg en ondersteuning. Standaardisatie is een belangrijke randvoorwaarde bij het beperken van de 

uitvoeringslasten. De vereniging heeft de statutaire bevoegdheid om standaarden voor alle leden vast 

te stellen ter verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering. 

 

Vooruitlopend op de Hervormingsagenda Jeugd zijn de Contractstandaarden Jeugd ontwikkeld. De 

‘Overeenkomst voor opdracht jeugdhulp’ vormt samen met het ‘Inkoopdocument jeugdhulp’ de 

Contractstandaarden Jeugd. Dit is een samenhangend pakket, ontstaan vanuit de behoefte van 

gemeenten en zorgaanbieders. Waarbij de randvoorwaarden worden gestandaardiseerd. Dit zijn 

bepalingen van niet-beleidsmatige aard. De uniformiteit leidt tot minder administratieve lasten, minder 

afstemmingsproblemen en minder fouten. Gemeenten kunnen weer met toepasbare contacten werken, 

die makkelijk zijn te gebruiken in de dagelijkse praktijk. Tijdens de ontwikkeling hebben bijna 200 

betrokkenen 312 adviezen en opmerkingen meegegeven op de concept-documenten.  

 

Bijlagen: 

1. Contractstandaarden toelichting op de aanpak 

2. Overeenkomst jeugdhulp SAS procedure met en zonder emvi criteria 

3. Overeenkomst jeugdhulp toelatingsprocedure 

4. Inkoopdocument SAS met emvi criteria 

5. Inkoopdocument SAS zonder emvi criteria 

6. Inkoopdocument toelatingsprocedure 


