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Wat is de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO)?

• Resolutie ALV VNG 10 juni 2020

• Jeugd, Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang

• Met de norm erkennen gemeenten dat (boven)regionale samenwerking op 
onderdelen essentieel is voor:
1. De beschikbaarheid van de benodigde zorgfuncties

2. Een zorgvuldige transformatie van het zorglandschap

3. Verminderde bureaucratie

• Vertaling NvO in een regio-visie: 
• Duurzaam vastgelegde afspraken binnen de 

jeugdregio over samenwerking

• Richting op langere termijn over wat de regio samen doet

• Verbinding met lokaal en bovenregionaal

Aanleiding voor het goede 

gesprek over de diverse 

onderdelen van 

samenwerking en goed 

opdrachtgeverschap: 

Waar kun je als regio nog 

op verbeteren?



Inhoud Norm voor Opdrachtgeverschap

1. Regiovisie
• Opgesteld in regioverband, vastgesteld door alle raden

• Overleg met aanbieders (en met gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis), professionals, 
(vertegenwoordigers van) jongeren en ouders en ketenpartijen

2. Beschikbaarheid en continuïteit van jeugdfuncties borgen
• Leidraad: lijst regeling Jeugdautoriteit

• Gewenste ontwikkeling zorglandschap

3. Verbinding lokale toegang en jeugdhulp
• Leidraad: 5 basisfuncties lokale teams

4. Niet-vrijblijvende governance met één aanspreekpunt
• Gedragen en onderling overeengekomen aanspreekpunt dat extern optreed namens de 

regio 



Inhoud Norm voor Opdrachtgeverschap (2)

5. Bovenregionale samenwerking
• Hoe en voor welke functies in regiovisie

• Beschikbaarheid borgen

6. Beperking administratieve lasten door:
• Consequent toepassen 3 uitvoeringsvarianten 

• Dezelfde contractvoorwaarden en gezamenlijk contractbeheer regionale contracten

7. Zorgvuldigheidseisen voor inkoop
• Tijdige start en afronding van contractering

• Meerjarige contracten 

• Continuïteit van zorg bij aflopende contracten

8. Reële tarieven
• Transparantie aanbieders

Routekaart NvO:
Toelichting 

Adviezen

Verwijzingen naar relevante 

handleidingen 

Op termijn: voorbeelden van 

andere regio’s.



Hoe staat het in de 42 jeugdregio’s?

• Veel ‘regio-visies’ verspreid over meerdere documenten 
• Beleidskaders, inkoopstrategie, visiedocument…

• Meerderheid regio’s vastgelegde formele 

governance-structuur 
• Diverse WGR-vormen & behoorlijk aantal privaatrechtelijke overeenkomsten

• < 20% geen formele governance

• 73 % voor onbepaalde tijd, 27 % voor bepaalde tijd 

• 1/3e van de regio’s heeft expliciet vastgelegd wie bestuurlijk aanspreekbaar is (niet-
vrijblijvende governance) 

• Bovenregionale samenwerking:

• Accounthoudende regio’s functioneren m.n. bij lopende casuïstiek (GI’s, aantal 
bovenregionale spelers), maar nog te weinig vanuit periodieke analyse van de financiële 
toestand van alle toebedeelde aanbieders per regio.

Bijna alle regio’s 

hebben huiswerk op 

1 van de 8 

onderdelen



Wetsvoorstel wijziging Jeugdwet

• Juli 2020: ‘wetsvoorstel verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ in 
consultatie

• Borgen van de regionale samenwerking

• VNG inzet: 

• Wettelijke borging van Norm voor Opdrachtgeverschap & door-ontwikkelen 
Jeugdautoriteit, naast vergroten sturingsmogelijkheden van gemeenten



Ondersteuning

Doel: 
• Regionale vertaling en invulling van de 8 onderdelen uit de Norm voor 

Opdrachtgeverschap

• 8 onderdelen in samenhang met elkaar beschreven

Hoe:
• Programma Ondersteuning Zorg voor de Jeugd

• Regio-ambassadeurs

• Regioteam

• Programma inkoop & aanbesteden sociaal domein 

& Ketenbureau I-sociaal domein & OZJ

• Routekaart

• ZOOMinns

• VNG

• Bestuurderspool

Regio-

ambassadeur 

Zorg voor de 

Jeugd 

Regio Adviseur 

Inkopen & 

Aanbesteden


