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Ellie presenteert
Ketenbureau is opdrachtnemer van Contractstandaarden.
We helpen gemeenten en zorgaanbieders met de randvoorwaarden voor een goede
uitvoering
Onder andere door vereenvoudiging van de uitvoering waardoor administratieve lasten
afnemen en door bij te dragen aan strategisch partnershap tussen gemeenten en
zorgaanbieders
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Wat gaan we de komende drie kwartier bespreken?
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Gemeenten hebben vanuit de jeugdwet de beleidsruimte om de inkoop grotendeels zelf
in te vullen.
Het proces wat gepaard gaat met het opstellen van, publiceren, inschrijven op en
uitvoeren van deze contracten heeft de administratieve lasten – en daarmee kosten –
van de jeugdhulp enorm doen stijgen .
Dit patroon is te doorbreken met een landelijke standaard voor contractuele facilterende
bepalingen.
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Zorgaanbieders : paars
Opdrachtgevers : blauw
Conclusies
1. Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat zorgaanbieders een
grote diversiteit in contracten ervaren (3,52 voor Jeugdwet, 3,17 voor Wmo). De
aangenomen diversiteit is hiermee aangetoond.
2. De administratieve last die zorgaanbieders ervaren om de meerdere contracten in
hun systemen en processen in te voeren wisselt per wet. Voor de Jeugdwet blijkt dit
hoog (3,41) te zijn, maar voor Wmo slechts redelijk (2,84).
3. Opdrachtgevers ervaren een hoge administratieve last bij het opstellen van
contracten, daar waar zij de administratieve- en procesmatige afhandeling van de
zorg moeten invullen (3,60 voor Jeugdwet, 3,32 voor Wmo).
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In de grafiek staan de percentages van de jeugdaanbieders die een bepaald aantal
gemeenten bedienen (1-5, 6-10, etc.) In bovenstaand voorbeeld werkt dus 15% van de
aanbieders voor tussen de 11 en 50 gemeenten. Het aantal gemeenten geeft een
indicatie van wat de administratieve last is. Dit wil niet zeggen dat het aantal gemeenten
gelijk is aan het aantal contracten, immers gemeenten sluiten vaak contracten af als
samenwerkingsverband of regio (dit betekent minder contracten). Daarnaast zijn er
weer verschillende contracten per zorgvorm in een samenwerkingsverband (dit betekent
meer contracten).
Percentage aanbieders is gebaseerd op verstuurde Jw301 en Jw323 berichten in 2021.
Ter info: 1.224 (25%) van de 4.860 Jw aanbieders doet zaken met/verstuurt 301/323
berichten aan 1 gemeente, 35 (1%) met meer dan 100 en 9 met meer dan 200.
Let op:
1. Er zijn ook aanbieders die zowel Jw als Wmo uitvoeren.
2. Selectie is gemaakt o.b.v. AGB-code. Sommige aanbieders hanteren een AGB-code
per vestiging.
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Toelichting budgetplafonds: Veel gemeenten/regio's werken met budgetplafonds. De
inzet van budgetplafonds verschilt sterk. Soms bestaat een budgetplafond per aanbieder,
soms per ingekochte zorgvorm en soms geldt een budgetplafond voor een aanbieder
voor de hele regio en soms per gemeente. Dit leidt tot een oneindige hoeveelheid
verschillende opties wanneer een aanbieder te maken heeft met een budgetplafond.
Deze opties moeten allemaal ingeregeld worden in de systemen van aanbieders en
gemeenten, wat leidt tot een grote administratieve last.
Kostprijsonderzoek spreekt voor zich
Regio in de praktijk: Dit voorbeeld is extreem, maar vindt op dit moment wel plaats. In
andere regio’s zijn er wellicht wat minder contracten, maar ook daar vinden veel
aanbestedingen plaats waar mensen voor ingehuurd worden, bestekteksten voor
worden geschreven, aanbieders voor worden geconsulteerd, dialoogsessies worden
georganiseerd etc etc. Als dit op de inhoud is, draagt dit bij aan partnerschap tussen
gemeenten en aanbieders. Maar vaak is dit in aanbestedingen niet het geval en gaat het
over de juridische zaken die in een contract komen.
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Toelichting knelpunten:
Kwaliteitseisen: Regio's nemen een SKJ-registratie deze eis massaal op als 'harde' eis,
terwijl deze in wet- en regelgeving niet zo bedoeld is. Hierdoor wordt jeugdhulp onnodig
duur en worden MBO-opgeleide zorgverleners massaal geweerd uit het
jeugdhulpdomein. Dit speelt ook voor vaktherapeuten. Deze worden vaak uitgesloten in
gemeenten, omdat ze geen SKJ-registratie hebben. Dit terwijl vaktherapeuten over een
eigen register beschikken en van grote toegevoegde waarde in het zorglandschap zijn
(zie ook de richtlijn van de VNG: veelgestelde_vragen_vaktherapie_en_jeugdhulp.pdf
(vng.nl)
Indexatie: De systematiek die regio's hanteren voor de jaarlijkse indexatie van
zorgkosten verschilt onderling. Dit betekent dat aanbieders met contracten in meerdere
regio's geconfronteerd worden met onnodige werkzaamheden; voor elke jeugdregio
moet een aparte berekening worden doorgevoerd (zie het voorbeeld uit de praktijk
hiernaast). De gemiddelde indexatie op langere termijn verschilt onderling nauwelijks.
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De hier bedoelde randvoorwaarden, in de literatuur ook wel aangeduid als ‘nietkernbedingen’ worden in dit project onderscheiden van de ‘kernbedingen’. Een
kernbeding betreft de essentie van de afspraak en wordt gedefinieerd als de prijs die
wordt betaald voor een eenheid in te zetten deskundigheid, methodiek, dienst of
product tegen bepaalde kwalitatieve voorwaarden. Ook de algemene voorwaarden
vallen niet binnen de scope van het project. Met algemene voorwaarden doelen we op
bepalingen die niet specifiek zijn geschreven voor één overeenkomst en die afspraken
regelen over bijvoorbeeld opzegging, ontbinding en overmacht.
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Vier fasen-plan (zie volgende dia)
Besluitvorming vindt plaats per fase plaats door stuurgroep Ketenbureau I-Sociaal
domein. Input commissie ZJO wordt hierin meegenomen
Opstellen contractstandaarden vindt plaats samen met gemeenten en zorgaanbieders
middels consultatierondes en een klankbordgroep
Contractstandaard is gereed in oktober 2022
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In onze community vind je ook het PvA
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