
 
 

    
 

 
 
 
 

Memo 

 

Aan  FO Wmo 
Onderwerp Continuering Sluiting Contractering Alle Diensten 
Van  N. Verberkmoes 
Telefoon 06-52485611 
Datum  23-03-2022 
 
 
Aanleiding 
Tijdens de Fysieke Overlegtafel (FO) Wmo van 10 maart 2021 is ingestemd met het besluit om de 
contractering van alle diensten binnen de Jeugdwet in de regio Midden-Holland dicht te zetten. Hierbij is 
destijds de einddatum van 31-12-2021 gehanteerd. Eind 2021 zou de uitwerking van dit besluit worden 
geëvalueerd, waarop besloten kon worden om de sluiting te continueren of op te heffen. Eind 2021 is de 
sluiting van de contractering geëvalueerd. O.b.v. de uitkomsten is het BOSD gevraagd te besluiten om de 
sluiting van de contractering te continueren voor alle diensten (Jeugd en Wmo (inclusief Beschermd 
Wonen)) t/m 31 december 2024. Het BOSD van 26 november 2021 heeft conform besloten.   
 
 
Evaluatie zorglandschap 2021 i.r.t. de sluiting van de contractering 

 Ten tijde van de evaluatie waren er circa 235 aanbieders gecontracteerd voor Jeugd, Wmo en 
Beschermd Wonen. Circa 75% van de zorgaanbieders verzorgt slechts 10% van de totale omzet. 

 Ook in 2021 was een substantieel deel van de (kleinere) zorgaanbieders geheel verstoken van omzet 
in de regio Midden-Holland. 

 Van de in de afgelopen jaren toegetreden zorgaanbieders, hebben slechts voor een beperkt deel 
daadwerkelijk cliënten verkregen. 

 Het aantal aanbieders was te hoog opgelopen en het zorgaanbod raakte te versplinterd om adequaat 
contractmanagement te voeren en om de aanbieders goed te kunnen monitoren.  

 Toetreding van nieuwe zorgaanbieders is in 2021 zeer beperkt gebleven. Capaciteit bij de RDS en de 
CMT’s kon daardoor beter worden ingezet bij het intensievere en meer strategische 
contractmanagement. 

 Een klein aantal zorgaanbieders levert toegevoegde waarde voor het zorglandschap en is toegelaten. 
 
 
Argumenten voor het verlengen van stopzetten toetreding voor alle producten 

 De keuzevrijheid voor inwoners zal niet in het geding komen aangezien er ruim voldoende aanbod 
beschikbaar is.  

 Gelet op het strategisch contractmanagent en de sturing op de kosten is het van belang dat daar 
maximale capaciteit voor wordt vrijgemaakt.  

 Eventuele nieuwe contracteringen vragen ook tijd van de beperkte beleidscapaciteit bij CMT’s welke 
hard nodig is bij het sturen op de kosten.  

 De nog resterende contractperiode tot en met 2024 is te kort voor nieuwe zorgaanbieders om te 
investeren in toetreding tot een nieuwe regio (zeker gelet op de gebleken beperkte inkomsten bij 
nieuwe zorgaanbieders). 

 Als voor een dienst nieuwe aanbieders erbij komen (bestaande die het aanbod willen verbreden of 
compleet nieuwe zorgaanbieders) versplintert de omzet nog meer met alle foute gevolgen van dien. 

 
 
Uitzonderingen mogelijk maken 
Voor aanbieders die diensten specifiek leveren voor bepaalde doelgroepen en groepen met een 
bepaalde cultuur of religie, moet toegang in principe mogelijk blijven. Daarbij is het van belang de 
ontwikkelingen aan de vraagkant te monitoren. Zodra gesignaleerd wordt dat de wachttijden aanzienlijk 
toenemen kan beleid worden heroverwogen. Het advies is daarom om toetreding alleen mogelijk te 
maken in de gevallen dat aanbieders een evidente meerwaarde voor het zorglandschap leveren. Dit ter 
beoordeling aan het CMT. 
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Voorstel 

 Voortzetting van het dichtzetten van alle producten bij jeugd en Wmo (inclusief beschermd 
wonen) met einddatum 31 december 2024. 

 Contractering alleen mogelijk te maken indien een aanbieder voor die dienst of combinatie van 
diensten evidente meerwaarde voor het zorglandschap biedt (te beoordelen door de CMT’s). 

 
 
Ingangsdatum en vervolg 
Bijgaand voorstel wordt ter instemming aan de FO Wmo en Jeugd voorgelegd. Indien partijen aan de 
FO’s instemmen, wordt het voorstel als “uitgewerkt voorstel” aangemerkt. Het voorstel gaat in met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2022. De RDS zal een melding maken op Tendernet en een 
publicatie op de website van het NSDMH. 
 
 
Gevraagde reactie deelnemers van de Fysieke Overlegtafel 
 

1. In te stemmen met het voorstel om de sluiting van het contracteren van nieuwe diensten te 
continueren voor alle diensten. De sluiting gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021 
en duurt t/m 31 december 2024. 

2. In te stemmen met het voorstel om contractering alsnog mogelijk te maken indien een aanbieder 
evidente meerwaarde voor het zorglandschap biedt (te beoordelen door de betreffende CMT’s)  
 
 

 


