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Inleiding 

Update financiën en de 3 decentralisaties 
Vorig jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een handreiking “Financiën en de 3 

decentralisaties, bouwstenen voor uw financiële aanpak” uitgegeven. Hierin werden handvatten geboden voor de 

aanpak op drie financiële thema’s: planning & control, risicomanagement en regionale kosten- en risicoverevening. 

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder. De Jeugdwet, de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de 

Participatiewet zijn in werking getreden en gemeenten hebben hun organisaties daarop ingericht voor 2015. Het 

jaar 2015 is voor gemeenten een overgangsjaar. De meeste gemeenten hebben de regionale samenwerkingsafspra-

ken daarom eerst alleen voor 2015 gemaakt. Hierin is de basis gelegd om verder te bouwen aan nieuwe afspraken. 

Het wordt nu tijd om vooruit te kijken naar de nieuwe afspraken voor 2016 en verder. Als professional bent u waar-

schijnlijk al bezig met de voorbereiding. Hoe gaat u hier als financieel of inhoudelijke specialist mee om, waar moet u 

rekening mee houden en wat kunnen gemeenten van elkaar leren? 

Deze handreiking richt zich specifiek op het onderdeel regionale kosten- en risicoverevening, als update van de eerder 

genoemde handreiking. We focussen ons op de jeugdzorg, omdat vooral daar op regionaal niveau moet worden 

samengewerkt en er de hoogste uitgaven en risico’s zitten. 

Samenwerken op regionaal niveau: wel of niet verevenen? 
Om de nieuwe jeugdzorgtaken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, zijn gemeenten regionaal gaan samenwerken. 

Op sommige onderdelen is deze samenwerking wettelijk verplicht, op andere onderdelen kan het een keuze zijn. 

Bijvoorbeeld omdat gemeenten de regio als beleidsmatig uitgangspunt hebben gekozen, vanwege een sterk regio-

naal georganiseerd aanbod of omdat het kostenvoordelen biedt. Gemeenten hebben daarin ook keuzes met elkaar 

gemaakt in de manier waarop ze regionaal risico’s rond nieuwe taken op het sociaal domein met elkaar verevenen. 

Veel van deze afspraken zijn voor één jaar gemaakt. 

Risico definiëren we in deze handleiding als de kans op een onzekere gebeurtenis die van invloed is op het bereiken 

van beleidsdoelstellingen en financiële gevolgen heeft. De onzekerheid kan het gevolg zijn van onvermijdelijke vari-

atie in gebeurtenissen en/of vanwege een gebrek aan informatie. 

Regionale risicoverevening is dan de manier waarop gemeenten in een regio gezamenlijk de kosten van het managen 

en opvangen van risico’s dragen. De twee uitersten daarin zijn het geheel niet verevenen van risico’s en het geheel 

wel verevenen. We noemen dat respectievelijk uitgaan van het profijtbeginsel of solidariteitsprincipe. Daartussen is 

een mengvorm denkbaar, wat leidt tot drie basisvarianten: 1) profijtbeginsel, 2) solidariteit en 3) mengvorm. 

In een figuur:

pro�jt solidariteit

gebruiker
betaalt

mengvorm

mengvorm

samen delen
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Het profijtbeginsel gaat uit van het principe de ‘gebruiker’ betaalt. Er is weinig tot geen solidariteit. Het managen 

en dragen van de onzekerheden in het zorgverbruik van de eigen inwoners is de verantwoordelijkheid van iedere 

individuele gemeente. Wanneer wel gezamenlijk wordt ingekocht, wordt vooraf een bijdrage gevraagd op basis van 

geschat verbruik en vindt de eindafrekening achteraf plaats. Voordeel van dit model is de duidelijke koppeling met 

het gebruik en de prikkel tot preventie. Een nadeel is dat met name kleinere gemeenten grote financiële risico’s lopen 

bij de duurdere vormen van zorg.  

Bij solidariteit worden risico’s volledig gezamenlijk gedragen. Iedere gemeente betaalt als het ware een vaste verzeke-

ringspremie aan de regio, die de zorg namens alle gemeenten contracteert. De omvang van de premie wordt gekozen 

op basis van een vaste verdeelmaatstaf, meestal het aantal inwoners of de omvang van de doelgroep (bijvoorbeeld 

het aantal jongeren). Positieve en negatieve uitschieters in daadwerkelijk beroep op zorg tussen gemeenten worden 

tegen elkaar weggestreept. Wanneer het totaal van de zorgkosten uitstijgt boven het gezamenlijk budget, worden de 

meerkosten naar rato van de vaste verdeelmaatstaf verdeeld. Voordeel is dat geen verrekeningen met mogelijke dis-

cussies nodig zijn. Nadeel is dat gemeenten zich mogelijk niet voldoende inspannen om het zorggebruik te beperken, 

omdat iedereen meebetaalt.

De mengvorm is een combinatie tussen het solidariteitsbeginsel en het profijtbeginsel. Aan de ene kant vormen ge-

meenten samen een buffer om risico’s op te vangen, aan de andere kant blijven gemeenten voor een deel individueel 

verantwoordelijk. Voordeel is dat dit model een ingebouwde prikkel kent om zorgverbruik in toom te houden en het 

geeft toch de mogelijkheid om risico’s tussen gemeenten te spreiden. Het nadeel is dat dit model een hoge adminis-

tratieve kostenpost met zich mee kan brengen, doordat precies moet worden berekend en besproken wat wel en niet 

onder de solidariteit valt.

Ieder model van risicoverevening kent dus voor- en nadelen. Er is geen absoluut optimum voor iedereen. Het is van 

belang dat gemeenten hun keuzes koppelen aan de uitgangspunten die ze hebben ten aanzien van risico’s en regio-

nale samenwerking. In deze brochure komen de verschillende modellen aan bod aan de hand van concrete voorbeel-

den, en de uitgangspunten en keuzes die daaraan ten grondslag liggen.

Nog beperkte gegevens, maar risicomanagement start vandaag 
De regio’s krijgen tijdens het uitbrengen van deze brochure de eerste kwartaalcijfers over werkelijk zorggebruik bin-

nen, die nog met veel onzekerheden zijn omgeven. Dit betekent dat ook nu pas in beeld komt welke bestuurlijke dy-

namiek gaat ontstaan en wat de gevolgen van het gekozen model zijn wanneer risico’s zich daadwerkelijk voordoen. 

Hierbij kan men denken aan onverwacht hoge volumes van zorggebruik, effecten van lokale keuzes over de organi-

satie van de toegang en veranderende omstandigheden bij zorgaanbieders. Echter is het belangrijk om na te denken 

over risicoverevening voordat risico’s zich voordoen. Het is net als met andere vormen van verzekering tegen risico’s. 

Als je pas gaat nadenken over hoe je deze wilt opvangen wanneer een gebeurtenis zich voordoet, ben je te laat.

Ervaringen van negen regio’s 
De brochure beschrijft welke vorm van regionale risicoverevening negen geselecteerde regio’s hebben gekozen. De 

regio’s zijn geselecteerd op basis van de volgende criteria:

• Diversiteit in de mate van risicoverevening (veel of weinig)

• Diversiteit in de vormgeving (bestuurlijk/juridisch en financieel)

• Spreiding over het land

• Beschikbaarheid van basisinformatie op basis van eerder contact met het ondersteuningsprogramma van het 

ministerie van BZK en de VNG.

De regio’s die op basis hiervan zijn geselecteerd zijn:

• Zuid-Limburg en Zaanstreek-Waterland als voorbeelden van het profijtbeginsel.

• Rivierenland, Hart van Brabant en de Utrechtse regio’s als voorbeeld van een mengvorm. 

• Zeeland, Holland Rijnland, Westelijke Mijnstreek en Noordoost-Brabant als voorbeelden van het solidariteitsmodel. 
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Naar voren komt wat de eerste ervaringen van deze regio’s zijn en hoe zij kijken naar de voorbereiding van afspraken 

voor 2016 en verder.1 Per regio wordt er aandacht besteed aan twee hoofdonderdelen. Het eerste onderdeel gaat in 

op de gemaakte keuzes voor 2015 en de context daarvan. Wat betreft de context zoomen we in op de governance 

structuur die is gekozen voor de regionale samenwerking en op welke manier zorg regionaal wordt ingekocht. In het 

deel over de gemaakte keuzes voor risicoverevening komt ook de argumentatie hierachter aan bod. 

Het tweede onderdeel per casus is een beschrijving van de ontwikkelingen op weg naar 2016. In dit blok beschrijven 

we de verwachte keuzes rond risicoverevening voor 2016. We gaan in op de ontwikkelingen rond de organisatie van 

de inkoop en we besteden aandacht aan het proces rond het maken van afspraken over risicoverevening voor 2016. 

Iedere casus sluiten we af met een les uit deze casus.  

In de slotparagraaf bespreken we de algemene lessen en de belangrijkste inzichten die op basis van de negen regio’s 

naar voren komen. Hiermee probeert het programma ‘Gemeenten van de Toekomst’ u ondersteuning te bieden bij 

het maken van de nieuwe afspraken over regionale risicoverevening. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

1 Er is met één contactpersoon per regio gesproken. De brochure is dan ook geen uitkomst van volledig diepteonderzoek, maar geeft een 

eerste impressie hoe de verschillende regio’s bezig zijn met het onderwerp.
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1. Zuid-Limburg

Gemaakte keuzes risicoverevening en context

Context: Governance model en organisatie inkoop

De achttien gemeenten in Zuid-Limburg  hebben door 

middel van vaststelling van het ‘Beleidsplan Jeugd 2014-

2018 voor de zwaar gespecialiseerde jeugdhulp’ en de 

‘Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg’ 

besloten samen te werken voor de inkoop en uitvoe-

ring van de zware, gespecialiseerde jeugdzorg voor de 

periode 2015-2018. Voor de samenwerking is gekozen 

voor een lichte samenwerking zonder openbaar lichaam, 

waarbij geen sprake is van een dagelijks bestuur. Beslui-

ten worden genomen door alle achttien deelnemende 

gemeenten. De gemeente Maastricht fungeert als cen-

trumgemeente in deze.

1.1 Profijtbeginsel 
In lijn met het profijtbeginsel hebben de Zuid-Limburgse gemeenten (d.w.z. de drie subregio’s Parkstad, Westelijke 

Mijnstreek en Maastricht Heuvelland gezamenlijk) ervoor gekozen om in 2015 geen risicoverevening toe te passen 

voor de jeugdzorg. De individuele gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheersen van de financiële risico’s door 

het aanleggen van eigen buffers.

1.2  Argumentatie keuze model risicoverevening 
In de regio Zuid-Limburg is besloten om in 2015 geen risicoverevening toe te passen voor de jeugdzorg. De argumen-

ten hiervoor waren: 

• De onzekerheden zijn zodanig groot, dat het moeilijk is goed onderbouwde calculaties te maken van de risico’s.

• De individuele gemeenten hebben daarnaast de mogelijkheid tegenvallers meerjarig op te vangen door middel 

van het eigen cash management.

• In het eigen beleid en in de afspraken met de aanbieders op regionaal niveau is het mogelijk de risico’s aan de 

voorkant te beperken.

• In 2015 gelden de afspraken van het Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg Zuid-Limburg, dat voldoende 

zekerheid geeft voor de continuïteit van zorg voor de zorgaanbieders.

• De inrichting van risicoverevening brengt extra (administratieve) lasten met zich mee.

Duur van de afspraken over risicoverevening

Voor 2015 is besloten om geen risicoverevening toe te passen. Aan het einde van 2015 zullen deze afspraken geëvalu-

eerd worden.

Voorbeelden conform uitgangspunt profijtbeginsel 
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1. Zuid-Limburg

Ontwikkelingen op weg naar 2016

1.3  Ontwikkelingen model inkoop
Risicomanagement door middel van bekostiging 

• Door de wijze van inkopen is er een zekere mate van risicoverevening. Er wordt bekostigd tegen een gemiddelde 

prijs per cliënt per aanbieder per kalenderjaar. Daarmee krijgen de aanbieders de ruimte om het beschikbare 

budget naar eigen inzicht te besteden. Er wordt nu een vast budget per cliënt uitgekeerd. Daarbij vindt er geen 

indicatie plaats op etmalen maar op de soort zorg. Dit is als het ware ook een vorm van risicoverevening. Als ie-

mand een zwaardere vorm van zorg nodig heeft, valt het voor de zorgaanbieders duurder uit. Als iemand lichtere 

zorg nodig heeft, valt het goedkoper uit. 

1.4  Ontwikkelingen model risicoverevening 
Waarschijnlijk blijven vasthouden aan profijtbeginsel 

• De gemeenten in Zuid-Limburg zullen ook voor de nieuwe afspraken waarschijnlijk blijven vasthouden aan het 

profijtbeginsel. 

• De argumenten die voor 2015 golden om voor het profijtbeginsel te kiezen zijn nog steeds van kracht. Gemeen-

ten kunnen zelf reserves treffen voor excessen. Op andere gebieden met hoge risico’s vindt ook geen risicovereve-

ning met andere gemeenten plaats. Ook is het onduidelijk waar de grens gelegd moet worden wanneer begon-

nen wordt met verevenen, gezien de breedte en samenhang van het sociaal domein. 

• Wanneer er mogelijk in de toekomst een uitzondering wordt gemaakt op het profijtbeginsel zal dit waarschijnlijk 

op het deel JeugdzorgPlus zijn, omdat deze zorg het lastigste te beïnvloeden is.

1.5 Voorbereiding nieuwe afspraken voor 2016 en verder 
• De voorbereidingen voor mogelijk nieuwe afspraken over risicoverevening in 2016 waren op het moment van het 

schrijven van deze handleiding nog niet gestart.

• Er is nu nog beperkt  informatie beschikbaar over de realisatie in 2015. Zodra er meer duidelijkheid is, zal moge-

lijke risicoverevening nader onderzocht worden.

• De meicirculaire is uit en de objectieve budgetten zijn bekend. Consequenties hiervan en of de budgetten toerei-

kend zijn, moeten nog worden bezien. 

De regio Zuid-Limburg zal in de nieuwe afspraken naar verwachting blijven vast-

houden aan de uitgangspunten van het profijtbeginsel. 

Specifieke les bij deze casus

De Zuid-Limburgse gemeen-

ten kopen gezamenlijk in 

via een centrale inkoop-

organisatie. De keuze voor 

dit inkoopmodel hangt ech-

ter niet samen met de keuze 

voor risicoverevening. Dat je 

samen inkoopt wil niet zeg-

gen dat je de risico’s rond de 

zorgvraag verevent.

Mengvorm
profijt mengvorm solidariteit

Z
u
i
d
-
L
i
m
b
u
r
g
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2. Zaanstreek-Waterland

Gemaakte keuzes risicoverevening en context

Context: Governance model en organisatie inkoop

De regiogemeenten Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-

Waterland en Haarlemmermeer (zij het beperkt) hebben 

gezamenlijk opgetrokken in de voorbereiding van de 

decentralisatie van de jeugdzorg. Dat heeft er eind 2013 

toe geleid dat gemeenten in een gezamenlijk proces 

Regionale Transitiearrangementen hebben opgesteld. 

De regio’s voeren de bovenregionale inkoop van de 

jeugdhulp voor Jeugd-AWBZ, Jeugd-GGZ en grote delen 

van de Jeugd- en opvoedhulp gezamenlijk uit. Amster-

dam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland werken hierin 

intensief samen. Op regioniveau wordt ingekocht maar 

op basis van dezelfde afspraken. Zaanstad organiseert 

de inkoop voor de regio Zaanstreek-Waterland. Dit is 

vastgelegd in een ‘regeling zonder meer’ en een dienst-

verleningsovereenkomst. 

2.1 Profijtbeginsel 
Gemeenten kopen gezamenlijk specialistische hulp in, zowel verblijfszorg als niet-verblijfszorg. Gemeenten betalen 

voor de feitelijk geleverde hulp. Elke gemeente betaalt daarmee jaarlijks haar eigen gebruik. Voor de verblijfszorg 

is een afwijkende afspraak gemaakt. Ook hier betaalt de gemeente haar eigen gebruik, maar met een ‘vertraging’ 

van twee jaar. Vooraf wordt per gemeente voor het contractjaar de bijdrage vastgesteld. Die bijdrage betaal je als 

gemeente in dat specifieke jaar. Het aandeel per gemeente is aanvankelijk gebaseerd op de onderlinge verhouding 

tussen gemeenten in het jeugdzorgbudget voor een betreffende sector. Dit is de eerste inleg voor jaar T (2015). De in-

leg voor 2016 (T+1) is opnieuw datzelfde bedrag. De inleg voor 2017 (T+2) wordt bepaald op basis van het gemiddeld 

werkelijk gebruik per gemeente van de residentiële zorg in de periode 2014-2016. Het aandeel van een gemeente in 

de totale kosten voor residentiële zorg in de gezamenlijke inkoop van 2017 is dan afhankelijk van het gebruik van de 

residentiële zorg van die gemeente in 2014-2016. Gemeenten die ‘te veel‘ hebben betaald, krijgen een (voorspelbare) 

lagere bijdrage voor 2017, ongeacht of hun feitelijke gebruik in 2017 misschien toch weer stijgt. Gemeenten die ‘te 

weinig’ hebben betaald, krijgen een hogere bijdrage, maar hebben hiervoor in voorgaande jaren een buffer kunnen 

aanleggen. De beheersbaarheid van de kosten worden hiermee in de tijd planmatig vergroot. In feite is er sprake van 

het profijtbeginsel op historische basis.

2.2 Argumentatie keuze model risicoverevening 
• De keuze is een compromis tussen helemaal geen risicoverevening en solidariteit. Door de drie jeugdzorgregio’s 

is gezamenlijk gekozen voor deze variant. Iedere regio verrekent echter wel afzonderlijk. Er is gekozen voor dit 

model omdat er altijd dekking is, de bijdrage altijd vooraf bekend is (geen verrassing in dat boekjaar) en dat plot-

selinge effecten over de tijd (drie jaar +1) worden uitgespreid.

• Doordat er wordt gewerkt met een voortschrijdend driejaarlijks gemiddelde vindt er een demping van de effec-

ten plaats over de tijd terwijl alles uiteindelijk door de betreffende gemeente wordt bekostigd.

• Afname van gebruik wordt, zij het met wat vertraging, ‘beloond’.

Duur van de afspraken over risicoverevening

De afspraken zijn gemaakt voor een periode van vier jaar. 
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2. Zaanstreek-Waterland

Ontwikkelingen op weg naar 2016

2.3  Ontwikkelingen model inkoop
Monitoringsgegevens in beeld krijgen om sturing mogelijk te maken 

• De regio heeft bij het schrijven van deze handreiking nog geen zicht op het zorgverbruik. De facturering is nog 

niet op gang. Er is gekozen de eerste helft van 2015 te bevoorschotten. Daarna wordt de facturering gestart. 

• Daarnaast zorgt de DBC financieringssystematiek ervoor dat pas aan het einde van een traject duidelijk is hoeveel 

uur een zorgaanbieder besteed heeft. Om meer informatie en inzicht te krijgen is men bezig om de maandelijkse 

productie en financiële stroom naar de instellingen in beeld te krijgen. De cijfers binnen dit nieuwe monitorings-

instrument worden maandelijks uitgevraagd. De regio gaat het systeem nu eerst testdraaien. 

• Op basis van de meicirculaire kan bekeken worden wat er zal veranderen voor de inkoop. Momenteel worden er 

strategische verkenningen uitgevoerd wat mogelijke gevolgen kunnen zijn. 

2.4  Ontwikkelingen model risicoverevening 
De regio zal blijven vasthouden aan het profijtbeginsel als uitgangspunt 

• De regio zal door in de bijdragen rekening te houden met het voortschrijdend gemiddelde van het feitelijk zorg-

gebruik over de voorgaande drie jaren, de beheersbaarheid van de uitgaven voor gemeenten vergroten

• De afspraken in dit model van risicoverevening zijn voor meerdere jaren gemaakt dus zullen er in principe geen 

nieuwe afspraken worden gemaakt voor 2016. De regio heeft nog geen ervaring met het verrekenen. Voor de 

regio is het cruciaal om de administratieve verwerking van gegevens goed op gang te krijgen. Deze historische in-

formatie is nodig om over de jaren heen een berekening te kunnen maken die op voldoende historische gegevens 

is gebouwd. 

2.5  Voorbereiding nieuwe afspraken voor 2016 en verder 
• In de regio vinden geen voorbereidingen plaats voor nieuwe afspraken. De afspraken gelden immers voor vier jaar.

• Wel is er sprake van een intensieve samenwerking tussen de regio’s Amsterdam-Amstelland en 

  Zaanstreek-Waterland. Er is een tweewekelijks procesoverleg op ambtelijk niveau. Eén keer per maand spreken 

de directeuren sociaal domein elkaar van de vijftien gemeenten. De gemeenten voeren een gezamenlijk inkoop- 

en contractmanagement.

• Tijdens het schrijven van deze handreiking worden de contractmanagement gesprekken gevoerd voor de aanpas-

singen voor 2016. Er wordt maximaal ingezet om alle gemeenten in de regio’s hierbij te betrekken. 

De regio Zaanstreek-Waterland zal naar verwachting blijven vasthouden aan het 

profijtbeginsel.

Specifieke les bij deze casus

Juist als regio’s voor deze 

vorm van risicoverevening 

kiezen, zijn goede monito-

ringsystemen en eenduidige 

definities van belang om 

dit proces goed te laten 

verlopen. profijt mengvorm solidariteit

Z
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Voorbeelden van mengvorm: verzekering en verrekening 

3. Hart van Brabant

Gemaakte keuzes risicoverevening en context

Context: Governance model en organisatie inkoop

De gemeente Tilburg treedt op als gastheergemeente 

voor de Regio Hart van Brabant. 

De gemeente Tilburg voert de regionale jeugdhulptaken 

uit. Dit onder aansturing van een regionale bestuurs-

commissie. Dit is vastgelegd in de aangevulde Gemeen-

schappelijke regeling Hart van Brabant. Zwaardere en 

specialistische hulp kopen de gemeenten gezamenlijk in 

bij zorgaanbieders. 

3.1 Mengvorm: verzekering en verrekening
Hart van Brabant kiest voor een combinatiemodel van verzekering en verrekening. Voor het verrekeningsmodel is 

gekozen om fluctuaties op te kunnen vangen. Gemeenten dragen bij op basis van het gemiddeld verwachte zorgge-

bruik; op basis van het gemiddeld historisch gebruik. Na drie jaar vindt verrekening plaats op basis van daadwerkelijk 

gebruik van jeugdzorg. Er wordt ook regionaal 2% gereserveerd voor risico’s en calamiteiten. Als totale afwijkingen 

daar binnen blijven, vindt er in principe geen verrekening plaats. In 2015 zijn de gemeenten niet alleen solidair voor 

het regionale deel, maar ook voor het lokale deel van de begroting (PGB-budgetten en AWBZ-begeleiding).

3.2 Argumentatie keuze model risicoverevening 
• Door middel van de schaalgrootte van de regio en de spreiding van de verrekening over een aantal jaren, vangen 

de gemeenten schommelingen voor individuele gemeenten op. Bij minder gebruik daalt de bijdrage van de ge-

meenten.

• Met dit systeem creëren de gemeenten tijd om bij te sturen op hun financiën en om maatregelen te treffen om 

kosten te beheersen. 

• Dit model geeft individuele gemeenten bovendien een prikkel om met preventie te sturen op een lagere bijdrage 

aan de (dure) regionale voorzieningen. Voorwaarde voor dit systeem is dat er een duidelijk beeld is van het his-

torisch, huidig en van het toekomstig zorggebruik in combinatie met de risicofactoren per gemeente. Voor 2015 

was deze informatie nog niet beschikbaar. De verdeelsystematiek van het Rijk is gekozen als basis voor de eerste 

contractperiode. Het Rijk verdeelt het budget in eerste instantie op basis van een inschatting van het historisch 

gebruik.

Duur van de afspraken over risicoverevening

De afspraken zijn voor drie jaar gemaakt. 
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3. Hart van Brabant

Ontwikkelingen op weg naar 2016

3.3  Ontwikkelingen model inkoop
Toepassen solidariteit noodzakelijk naar aanleiding verdeelsystematiek 

• Nu nog maar heel globaal zicht op werkelijke zorgvraag: men weet welke inkoopafspraken zijn gemaakt, hoe de 

werkelijke ‘productie’ van instellingen is en welke PGB-rechten worden toegekend. 

• Naar verwachting pas medio 2015 meer inzicht, zowel op werkelijk gebruik per gemeente als aanpassing van 

Rijksoverheid in meicirculaire.

• Afspraken met instellingen zijn nu productiegerelateerd, gekeken zal worden in de komende tijd om een andere 

manier van sturing en bekostiging, met meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en sturing door de instel-

lingen. 

3.4  Ontwikkelingen model risicoverevening 
Naar verwachting wordt de mengvorm in de nieuwe afspraken voortgezet 

•  Bekend was al vrij snel dat er per gemeente duidelijke verschillen zouden zijn tussen het budget dat gemeenten 

van het Rijk krijgen en het daadwerkelijk beroep op zorg.

• Grootste verschil voor een kleine gemeente: 1,5 mln., wat te maken heeft met het aantal instellingen binnen de 

gemeentegrenzen.

• De regio vindt het belangrijk om samen op te trekken, onder andere in het omgaan met wijzigingen in de verde-

ling van het macrobudget.  

• Naar verwachting blijft de mengvorm van solidariteit en het profijtbeginsel in stand. 

3.5 Voorbereiding nieuwe afspraken voor 2016 en verder 
• Om de 4-5 weken zitten de controllers van de regio Hart van Brabant met elkaar aan tafel in een regulier overleg. 

Daarnaast zijn er werkgroepen die specifieke onderwerpen bespreken en uitwerken.

• De bestuurders treffen elkaar regelmatig. De vertegenwoordigers van de nieuwe colleges werken goed samen in 

de nieuwe bestuurscommissie.

• In juli 2015 wordt de regionale begroting herijkt; spannend is hoe werkelijke zorgvraag zich verhoudt tot afspra-

ken die zijn gemaakt met de instellingen.  

De regio Hart van Brabant zal in de nieuwe afspraken naar verwachting blijven 

vasthouden aan de mengvorm van verzekering en verrekening.

Specifieke les bij deze casus

Solidariteit vraagt de be-

reidheid om gezamenlijk 

oplossingen te zoeken voor 

onverwachte tegenvallers 

van individuele gemeenten. 

Deze kunnen o.a. worden 

veroorzaakt door aanpassin-

gen in de verdeling van het 

macrobudget.

profijt mengvorm solidariteit
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4. Rivierenland

Gemaakte keuzes risicoverevening en context

Context: Governance model en organisatie inkoop

Het inkoopproces doorlopen de gemeenten regionaal. 

De tien gemeenten werken met dezelfde inkoop- en 

bekostigingsmodellen. Daar waar regionale inkoop 

geldt, maken de tien gemeenten uniforme afspraken 

met zorgaanbieders over kwaliteit en prijs. Volumeaf-

spraken kunnen afwijken per gemeente. De gemeente 

Zaltbommel wordt verantwoordelijk voor de adminis-

tratie en de uitvoering voor alle gemeenten ten aanzien 

van de nota solidariteit Wmo en jeugd. Het gaat hierbij 

om de administratie en uitvoering van de afspraken over 

risicodeling. De verantwoordelijkheid van Zaltbommel 

is vastgelegd in een overeenkomst solidariteit transitie 

Jeugd gemeenten Rivierenland. 

4.1 Mengvorm: verzekering en verrekening
In de regio Rivierenland kiest men in 2015 voor een bewuste mix van verzekering en verrekening voor de diverse 

zorgvormen.  Men wil de risicodeling beperken tot enkele specialistische voorzieningen die onvoorspelbaar zijn, zeer 

kostbaar zijn, weinig voorkomen of een sterk fluctuerende frequentie hebben. Deze zorgproducten hebben een hoog 

risicoprofiel. Momenteel gaat het om deze zorgvormen:

a. Alle zorgvormen van het Landelijk Transitiearrangement, exclusief kinder- en jeugdpsychiatrie academisch deel van 

Karakter;

b. JeugdzorgPlus, LVB voorzieningen ZZP 4&5, 3 milieuvoorzieningen J&O, openverblijf JGGZ en BOPZ en kinder- en 

jeugdpsychiatrie academisch deel van Karakter.

Hoe hoger het risico, hoe hoger de relevantie voor risicodeling. Voor deze vormen van zorg kiest men voor een model 

op basis van volledige risicodeling. De kosten worden, ongeacht het werkelijke zorggebruik, via een verdeelsleutel 

naar rato van de verdeling van het macrobudget Jeugdwet 2015 op basis van de meicirculaire 2014 over de gemeen-

ten verdeeld. Voor alle andere voorzieningen (met een laag risicoprofiel) vindt geen risicodeling plaats, maar enkel 

verrekening op basis van het woonplaatsbeginsel. De gemeenten zijn voor die producten individueel verantwoordelijk 

voor de zorgkosten, voor de beschikbaarheid van de zorg en de beheersing van de wachtlijsten.

4.2  Argumentatie keuze model risicoverevening 
• Gezien de grote diversiteit van de zorgproducten die de gemeenten leveren, biedt de keuze voor ‘een bewuste 

mix’ de beste mogelijkheid tot maatwerk. Per product wordt bezien welk model het beste past. 

• Bij de producten waarvoor nu het verzekeringsmodel met volledige solidariteit geldt, is het causaal verband re-

latief minder tussen enerzijds het gebruik van deze zorgproducten en anderzijds de lokale inzet op preventie en 

lokale kwaliteit van de toegang. Het gebruik van deze zorgproducten ligt vaker buiten de invloedsferen van de 

gemeente of zorgaanbieder. Het kan elke gemeente overkomen, ongeacht hoe sterk het lokale veld is georgani-

seerd. Daar waar preventie wel invloed heeft op het zorggebruik van de betreffende producten, zijn de effecten 

pas op de lange termijn merkbaar. Zoals de producten van sociale wijkteams die niet in één jaar te sturen zijn 

(JeugdzorgPlus). Voor nu is op deze producten gekozen voor solidariteit. 

Duur van de afspraken over risicoverevening

De afspraken zijn gemaakt tot januari 2016. De regio zal de komende periode gaan evalueren en heroverwegingen 

maken.
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4. Rivierenland

Ontwikkelingen op weg naar 2016

4.3  Ontwikkelingen model inkoop
Blijvend zoeken naar balans lokale autonomie en regionale belangen 

• Tijdens de eerste maanden wordt duidelijk dat sommige punten die van tevoren niet in verband zijn gebracht 

met risicoverevening invloed blijken te hebben op de onderlinge solidariteit. Denk aan de ouderbijdragen (vanuit 

de jeugdwet verplicht, maar sommige gemeenten hebben dit opgeschort, wat voor andere gemeenten gevolgen 

heeft). De wethouders concludeerden dat het een blijvend zoeken is naar de balans tussen regionale belangen en 

lokale autonomie. De gemeenten willen dit soort principes voor volgend jaar vooraf al meer bespreken.

• Voor de inkoop streven de gemeenten naar een vereenvoudiging dan wel vermindering van het aantal produc-

ten. Welke producten, resultaten of ketenprogramma’s worden ingekocht, is nog in ontwikkeling.

4.4  Ontwikkelingen model risicoverevening 
Mogelijk uitbereiding zorgvormen waar solidariteit wordt toegepast en op termijn koppeling inbouwen met 

feitelijk gebruik

• Op basis van dit eerste jaar willen de gemeenten verder kijken of uitbreiding van solidariteit naar andere zorgvor-

men wenselijk is. De gemeenten zijn nu aan het verkennen waar de zorgproducten complexer worden. Op basis 

daarvan zullen de zorgvormen waar solidariteit wordt toegepast mogelijk verbreed worden. 

• In de heroverweging die zal plaatsvinden zal gekeken worden of een overstap naar een model mogelijk is om het 

werkelijke gebruik meer te laten meewegen in de verdeelsleutel (voor de zorgproducten met een hoog risicopro-

fiel). Waar preventie invloed heeft, wil de regio deze koppeling met feitelijk gebruik op termijn gaan inbouwen. 

4.5 Voorbereiding nieuwe afspraken voor 2016 en verder
• De voorbereidingen voor de nieuwe afspraken vanaf 2016 gaan nu steeds meer vorm krijgen. Voorjaar/begin zo-

mer 2015 zullen er themabijeenkomsten worden georganiseerd over het verbreden van de solidariteit. Daarnaast 

zijn er aparte bijeenkomsten van de portefeuillehouders. 

• Er is een ambtelijke werkgroep solidariteit. Hierin zit een Wmo beleidsmedewerker, jeugd beleidsmedewerker, fi-

nancieel en juridisch adviseur. De werkgroep bestaat uit een afvaardiging van de gemeenten. Daarnaast vinden er 

tweewekelijks regionale kennisbijeenkomsten plaats, waar het onderwerp solidariteit geagendeerd kan worden.

De regio Rivierenland zal naar verwachting voor 2016 blijven vasthouden aan de 

mengvorm van verzekering en verrekening.

Specifieke les bij deze casus

Tijdens de eerste maanden 

wordt duidelijk dat sommige 

punten die van te voren niet 

in verband zijn gebracht met 

risicoverevening, invloed blij-

ken te hebben op de onder-

linge solidariteit. Gemeenten 

doen er hun voordeel mee 

om dergelijke principes al 

van te voren te bespreken. 

profijt mengvorm solidariteit
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5. Utrechtse regio’s

Gemaakte keuzes risicoverevening en context

Context: Governance model en organisatie inkoop

Zes regio’s* in en rond de provincie Utrecht hebben met 

elkaar voor 2015 bovenregionale afspraken gemaakt 

over risicodeling en solidariteit. Er is geen formele gover-

nancestructuur op basis van de Wet gemeenschappelijke 

regeling voor de samenwerking tussen de regio’s. In 

eerste instantie worden afspraken op regionaal niveau 

gemaakt. Per regio wordt er ook ingekocht. Er vindt tus-

sen de regio’s wel afstemming plaats over de afspraken 

richting de aanbieders.  

*  Eemland, Lekstroom, Utrecht Stad, Utrecht West, Utrecht Zuid-

Oost en FoodValley (deel provincie Utrecht)

5.1 Mengvorm: verzekering en verrekening
De Utrechtse regio’s hebben op twee onderdelen bovenregionale afspraken gemaakt. Ten eerste zijn er afspraken over 

risicoverevening gemaakt die gelden wanneer de benutting van de zorg uitstijgt boven de ingekochte zorg en extra in-

koop aan de orde is bijvoorbeeld door niet te beïnvloeden fluctuaties in volume. De Utrechtse regio’s hebben afspraken 

gemaakt over drie clusters van specialistische jeugdhulp. Binnen ieder cluster lijken de hulpvormen op elkaar voor wat 

betreft de redenen om bovenregionale afspraken te maken. Alleen voor cluster 1 (JeugdzorgPlus, gesloten psychiatrisch, 

(L)VB jongeren, ZZP 4 en 5/OBC’s en MFC) is gekozen voor risicoverevening op bovenregionaal niveau. Dit is de meest 

kwetsbare groep jongeren, vaak met een gedwongen/onvermijdelijk karakter. Dit legt een grote verantwoordelijheid 

neer bij de regio, zowel maatschappelijk als vanuit haar rol als inkoper. Bij de andere zorgvormen is er geen sprake van 

risicoverevening. Ten tweede is ervoor gekozen om afspraken te maken over solidariteit wanneer er een tekort ontstaat 

op het macrobudget. Er is gekozen voor een getrapt solidariteitsbeginsel, waarbij de regio’s eerst kijken naar de oorzaak 

van de budgetoverschrijding. Wanneer er een ander probleem aan ten grondslag ligt, zoals de historische verdeling van 

het macrobudget per gemeente, zal ook overleg plaatsvinden met het Rijk. Wanneer ondanks extra inzet daarop rich-

ting het Rijk geen compensatie voor wordt ontvangen, zullen de regio’s solidariteit toepassen. Dat is belangrijk, om te 

voorkomen dat de risicodeling, die juist is bedoeld om onvoorspelbare volumefluctuaties op te vangen, zonder overleg 

kan ‘vollopen’ met een probleem dat vooraf al bestond. De Utrechtse regio’s zijn tijdig begonnen met de voorbereiding 

voor deze afspraken (zomer 2014). Hierdoor was het mogelijk om de toegevoegde waarde van de afspraken gezamen-

lijk te verkennen. Dit heeft de basis gelegd voor de samenwerking in 2015 en verder. 

5.2 Argumentatie keuze model risicoverevening 
• De Utrechtse jeugdzorgregio’s hebben voor risicodeling als uitgangspunt gekozen om voor een minimale variant 

te gaan (niet verevenen, tenzij…). 

• Zij hebben voor risicodeling gekozen voor de zorgvormen waar de meest kwetsbare jongeren van afhankelijk  

zijn, én waar de verantwoordelijkheid en afhankelijkheid van gemeenten het grootst zijn. De maatschappelijke 

risico’s zijn hierbij het hoogst en de continuïteit van deze zorg mag niet in het geding komen. 

• Tevens is de invloed op de instroom zeer beperkt in 2015, terwijl de kosten per case hoog zijn en het budget voor 

deze zorgvormen is teruggebracht tot minimaal 80%. 

Duur van de afspraken over risicoverevening

De afspraken hebben alleen betrekking op het jaar 2015.
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5. Utrechtse regio’s

Ontwikkelingen op weg naar 2016

5.3  Ontwikkelingen model inkoop
Geen helderheid over budgetten maakt uitwerking afspraken lastig 

• De uitwerking van de afspraken over risicoverevening en solidariteit is lastig gebleken. Door onderhandelingen 

tussen Rijk en gemeenten, die enige tijd geduurd hebben, en daardoor pas laat helderheid over het budget ont-

stond, konden er nog geen goede rapportages worden opgesteld. 

5.4  Ontwikkelingen model risicoverevening 
Naar verwachting wordt de mengvorm in de nieuwe afspraken voortgezet 

• In financiële zin is nog niet duidelijk wat de afspraken over solidariteit betekenen. Nu de gegevens van de meicir-

culaire bekend zijn, zal hier snel meer duidelijkheid over komen.  

• Met het oog op de contractering voor 2016 wordt nu ook bekeken hoe er met risicoverevening wordt omgegaan. 

De verwachting is dat er voor cluster 1 nieuwe afspraken worden gemaakt over risicoverevening waarvoor we-

derom zal worden gekozen voor de mengvorm van verzekering en verrekening.

5.5 Voorbereiding nieuwe afspraken voor 2016 en verder 
• De grote contracteerdruk gold niet alleen voor de inkoop 2015. De voorbereidingen voor de inkoop 2016 moe-

ten ook alweer snel van start. Daarom is er maar weinig tijd om de resultaten van de samenwerking te evalue-

ren. 

• De voorbereiding in de ambtelijke stuurgroep voor de afspraken voor 2016 zijn gestart. Bestuurlijk is op hoofd-

lijnen afgestemd hoe de afspraken eruit zullen zien tussen de regio’s. In juni zal het onderwerp nogmaals op de 

bestuurlijke agenda staan. 

De Utrechtse regio’s zullen naar verwachting voor 2016 blijven vasthouden aan de 

mengvorm van verzekering en verrekening. 1

* Voor deze beschrijving is gebruik gemaakt van het artikel: Bovenregionale afspraken: uitdagend sluitstuk van sterke lokale ketens van Joost 

Kruytzer en Martijn van der Steen. 

Specifieke les bij deze casus

Tussen de zes regio’s is amb-

telijk en bestuurlijke flink 

geïnvesteerd in de relatie 

vanaf 2013. Tijdig beginnen 

met het voorbereiden van de 

afspraken blijkt belangrijk 

voor het vertrouwen in de 

samenwerking. 

profijt mengvorm solidariteit
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6.1 Solidariteit
De achttien gemeenten hebben gekozen voor een model gebaseerd op volledige solidariteit (voor 2015) voor de 

gespecialiseerde jeugdzorg en de flexibele schil1. Dit betekent dat voor alle jeugdzorg solidariteit geldt, behalve voor 

het PGB. Er is gekozen voor een getrapt model van solidariteit. De gemeenten werken toe naar een voortschrijdend 

zorggebruik per gemeente over een periode van drie jaar. In 2015 zijn de gemeenten gestart met een inbreng per 

gemeente op basis van historisch zorggebruik. De prikkel voor individuele gemeenten om de gemeentelijke basis 

op orde te hebben geldt vanaf de start in 2015. Het meer- en mindergebruik werkt door in 2016 en de bijdrage van 

iedere gemeente in de jaren daarna. Zo betaalt elke gemeente – met een vertraging- voor het eigen zorggebruik en 

kunnen gemeenten tijdig anticiperen op hogere kosten voor het komend begrotingsjaar. De lumpsum financiering 

legt een grote vrijheid neer bij de zorgaanbieders. Tevens is dit ook een manier van risicospreiding. De zorgaanbieder 

loopt binnen een bandbreedte risico hoeveel instroom hij krijgt. Het verschil tussen 80% en 120% instroom ligt bij de 

zorgaanbieder. Dit geldt eveneens voor het aantal uren dat een cliënt nodig blijkt te hebben voor een behandeling. 

6.2  Argumentatie keuze model risicoverevening 
• De gemeenten in Noordoost-Brabant hebben gekozen voor meerjarige solidariteit in de benoemde gespeciali-

seerde zorgvormen, omdat de noodzaak hiervoor aanwezig is. 

• Gemeenten kunnen te maken krijgen met bovengemiddelde deelname van jongeren aan dure gespecialiseerde 

jeugdvoorzieningen. De onevenwichtige financiële gevolgen hiervan wil de regio onderling compenseren. Om 

ervoor te zorgen dat iedere jongere de zorg moeten kunnen ontvangen die hij of zij nodig heeft, ongeacht de 

gemeente waar hij of zij woont. Dit vraagt om solidariteit.

• Tegelijkertijd is het nodig om voldoende financiële prikkels in te bouwen om per gemeente het lokale aanbod op 

orde te hebben. Daarom kiezen ze in de toekomst voor een combinatie van verzekeren en verrekenen. 

Duur van de afspraken over risicoverevening

De afspraken zijn voor drie jaar gemaakt. Aan het einde van 2015 zullen de afspraken over risicoverevening geëvalueerd worden.

1 Jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet waarvoor geen verleningsbeschikking is vereist en die niet wordt verleend door het basisteam 

jeugd en gezin.

6. Noordoost-Brabant

Gemaakte keuzes risicoverevening en context

Context: Governance model en organisatie inkoop

Den Bosch fungeert als centrumgemeente voor de regio 

Noordoost-Brabant. Dit is vastgelegd in de Centrumre-

geling Jeugdhulp Noordoost-Brabant 2015. De inkoop 

is daarin voor drie jaar vastgelegd. 90% van het totale 

macrobudget van het jeugdbudget wordt regionaal be-

schikbaar gesteld aan de centrumgemeente en de zorg 

wordt regionaal ingekocht. Voor de jeugdzorg geldt 

een  “lumpsum” financiering voor aanbieders. Het komt 

er op neer dat de zorgaanbieders geld van gemeenten 

krijgen om de zorg voor een bepaalde cliëntengroep  te 

organiseren. Er is één hoofdcontract per zorgvorm. 

Voorbeelden conform uitgangspunt solidariteit 



18

6. Noordoost-Brabant

Ontwikkelingen op weg naar 2016

6.3 Ontwikkelingen model inkoop
Geen wij-zij mentaliteit richting aanbieders

• De gezamenlijke inkoop van de achttien gemeenten en de financiering op basis van lumpsum verloopt goed door 

de duidelijke scheiding van inkoop en beleid. Inkoop doet de centrumgemeente. Maar enkel binnen de door de 

regio gestelde (beleids)kaders en in intensief overleg met de regiogemeenten. Zo is er maandelijks een fysieke 

overleg-tafel over de bestuurlijke aanbesteding. Van de ruim 100 instellingen zijn daar 25 afgevaardigden. En een 

afvaardiging van iedere subregio. Ter voorbereiding hierop is er een regionaal ambtelijk overleg dat het beleid 

voorbereid, en een inkoopoverleg dat de fysieke overlegtafel voorbereid. Deze cyclus van vier weken werkt goed. 

Doordat men intensief samen optrekt kunnen gemeenten de inkoop in meer vertrouwen uit handen geven aan 

de centrumgemeente. Het streven is om een wij- zij mentaliteit met de aanbieders te voorkomen. 

6.4 Ontwikkelingen model risicoverevening 
Gemeenten werken toe naar een stapsgewijze introductie van meer profijtbeginsel  

• Er is gekozen voor een getrapt model van solidariteit. Voor 2015 geldt volledige solidariteit maar na 2015 werken 

de gemeenten toe naar een voortschrijdend zorggebruik per gemeente over een periode van drie jaar.

• De lumpsum financieringswijze richting de zorgaanbieders zorgt ervoor dat het lastig terug te  berekenen is wat 

lokaal is verbruikt. Het is immers niet bekend of dit om één of twintig uur bij een behandeling gaat. Terwijl dit 

wel van belang is om de inleg van de gemeenten voor komend jaar te bepalen. De gemeenten zijn bezig om voor 

1 juli 2015 de tarieven voor henzelf om tot middeling te komen scherp te krijgen. Deze tarieven gelden dus niet 

richting de aanbieders. 

 

6.5 Voorbereiding nieuwe afspraken voor 2016 en verder 
• De afspraken zijn voor drie jaar gemaakt. Aan het einde van 2015 zullen de afspraken over risicoverevening ge-

evalueerd gaan worden. De voorbereidingen hiervoor zullen pas later dit jaar gestart gaan worden. De centrum-

gemeente constructie zal voor 1 juli geëvalueerd gaan worden. De inkoop willen de gemeenten regionaal hou-

den waarbij de beleidsvoorbereiding door intensieve samenwerking op regionaal niveau wordt georganiseerd. 

• Voor 2016 betere registratie-eisen formuleren zodat er in 2017 betere afspraken over historisch zorggebruik 

gemaakt kunnen worden.

De regio Noordoost-Brabant heeft in 2015 volledige solidariteit toegepast maar 

werkt toe naar een berekening op basis van voortschrijdend zorggebruik en 

schuift daarmee op naar de mengvorm.

Specifieke les bij deze casus

Lumpsum financiering kan ook 

werken als een vorm van risico-

management. Deze wijze van 

financiering geeft de aanbie-

ders vrijheid maar tegelijkertijd 

een gedeelde verantwoor-

delijkheid. Intensief overleg 

tussen de regiogemeenten en 

de zorgaanbieders blijkt hierin 

een essentiële factor te zijn. 

Daardoor is er vertrouwen 

om gezamenlijk in te kopen. 

Signalen worden vroegtijdig 

door beide partijen besproken 

en gezamenlijk opgepakt. 

profijt mengvorm solidariteit
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7.1  Volledige Solidariteit
De regio Zeeland heeft voor 2015 gekozen voor een vereveningsmodel voor de jeugdzorg op basis van solidariteit. 

Solidariteit geldt voor de inzet van het gehele macrobudget in 2015. De dertien gemeenten zijn gezamenlijk verant-

woordelijk voor eventuele tekorten op het hele macrobudget. Het tekort of eventueel overschot wordt over de der-

tien Zeeuwse gemeenten in de regio verdeeld op basis van de verdeling van het macrobudget. Drie procent hiervan is 

vrijgemaakt om vrij in te zetten binnen de lokale toegang. 

7.2  Argumentatie keuze model risicoverevening 
• De financiële risico’s van de transitie waren lastig in te schatten.

• Een belangrijke motivatie om voor dit model te kiezen, is dat voor een groot deel van de klanten in 2015 de 

bekostiging is gebaseerd op het overgangsrecht. Daarmee hebben gemeenten dus het eerste jaar slechts beperkt 

invloed op de te leveren jeugdhulp. Met deze werkwijze heeft elke gemeente een soort verzekering tegen exces-

sen. Bij overschrijding van het totale macrobudget betaalt iedere gemeente mee naar rato van de bijdrage in het 

macrobudget. 

• De keuze voor volledige solidariteit is eenvoudiger voor de inkoop. Het onderling solidair zijn straalt een stevige 

samenwerking uit en het is eenvoudiger om (financiële) afspraken te maken met individuele zorgaanbieders over 

volumes van zorggebruik, garanties en risico’s. 

Duur van de afspraken over risicoverevening

In de huidige afspraken is opgenomen dat in het voorjaar 2015 nieuwe afspraken worden gemaakt over solidariteit 

en de inzet van het macrobudget na 2015. Er zijn geen automatische consequenties als dit niet gebeurd. 

7. Zeeland

Gemaakte keuzes risicoverevening en context

Context: Governance model en organisatie inkoop

De gezamenlijke inkoop voor alle dertien Zeeuwse 

gemeenten vindt plaats via een gezamenlijke inkoop-

organisatie. Deze centrale inkooporganisatie wordt 

aangestuurd door een bestuurscommissie binnen de 

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke 

Gezondheidsdienst Zeeland. De inkooporganisatie is 

beleidsarm opgezet. De dertien gemeenten werken via 

een andere bestuurlijke lijn samen op inhoud.
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7. Zeeland

Ontwikkelingen op weg naar 2016

7.3  Ontwikkelingen model inkoop
Inkoop naar verwachting op termijn meer per subregio of per gemeente

• Door de grote tijdsdruk is het lastig om voor 2016 nog individueel of per subregio in te kopen. De verwachting is 

daarom dat de huidige afspraken voor één jaar worden verlengd. Daarna gaan gemeenten opnieuw bekijken of 

gemeenten zelf de inkoop kunnen gaan doen. 

• Het is voorlopig nog lastig goed inzicht te hebben in de ontwikkeling in het zorggebruik en de daarmee samen-

hangende risico’s voor 2016. 

• Gemeenten hebben het gevoel dat ze zelf minder vrijheid hebben door een gezamenlijke inkooporganisatie. 

Daarom zal naar verwachting op termijn wel kritischer gekeken gaan worden naar de eigen invloed van gemeen-

ten en wat ze zelf kunnen inkopen.

 

7.4  Ontwikkelingen model risicoverevening 
Solidariteit in de huidige vorm zal naar verwachting verminderen

• Er is beperkt draagvlak voor continuering zoals het nu is. Gemeenten weten niet van elkaar of ze het goed op 

orde hebben. 

• Gemeenten willen op den duur meer vanuit een bredere benadering voor het hele sociaal domein gaan werken. 

Jeugdzorg is hierin geen apart onderdeel daarom ook geen aparte regels voor risicomanagement. 

• Tot nu toe zijn er verschillende standpunten hoe de risicoverevening vanaf 2016 precies vorm te gaan geven. Som-

mige gemeenten willen meer naar profijt, andere willen solidariteit alleen voor specifieke zorgvormen en weer 

andere willen apart verder met een subregio. 

7.5 Voorbereiding nieuwe afspraken voor 2016 en verder
• In de maanden mei/juni wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van het loslaten van solidariteit. Daarnaast wordt 

onderzocht of er op delen solidariteit gewenst is, bijvoorbeeld crisisdienst en residentiële zorg. 

• In april is gesproken over risicoverevening op bestuurlijk niveau met de dertien wethouders jeugd. De besluitvor-

ming zal kort na de zomer plaatsvinden. 

• Ook op ambtelijk niveau vindt het gesprek plaats maar is het nog zoeken hoe het gesprek vorm te geven. Aan-

dachtspunt is het betrekken van de inhoudelijk/verantwoordelijk managers. 

• Omdat inhoud en inkoop (bestuurlijk) gescheiden zijn georganiseerd, maar er wel overlap zit tussen de deelne-

mers in beide taken, maakt dit de discussie en de voortgang soms moeizaam.  De uitkomst van het één heeft wel 

invloed op het ander en visa versa.  

De regio Zeeland zal solidariteit in de huidige vorm in de nieuwe afspraken naar 

verwachting verminderen.

Specifieke les bij deze casus

In het nieuwe objectieve 

verdeelmodel gaan sommige 

gemeenten in Zeeland er 

20% op achteruit. Anderen 

gaan er 40% op vooruit. Dit 

zet druk op afspraken over  

solidariteit. Gemeenten doen 

er hun voordeel mee om 

van te voren al te bedenken 

hoe ze hier onderling mee 

omgaan.   

profijt mengvorm solidariteit
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8.1 Volledige Solidariteit
Alle hulp inclusief de jeugd- en gezinsteams wordt gezamenlijk gecontracteerd. Het gekozen model gaat uit van 

maximale risicodeling, een vaste bijdrage aan een regionaal fonds jeugdhulp en een regionale contractering van 

jeugdhulp. Omdat het eerste jaar al veel vastligt en het landelijke verdeelmodel gebaseerd is op het huidige gebruik, 

is voor het eerste jaar gekozen om via het verzekeringsmodel te werken. Dit biedt voor de gemeenten in Holland 

Rijnland optimale zekerheid. 

Aanvankelijk was het idee om de risicodeling uitsluitend te laten gelden voor jeugdhulp die gezamenlijk ingekocht 

wordt, de gespecialiseerde hulp en de hulp in het gedwongen kader en niet voor de jeugd- en gezinsteams (79% van 

de totale jeugdzorg). Uiteindelijk is de gezamenlijke contractering ook toegepast op de jeugd- en gezinsteams. Het 

bleek efficiënter om het zo te organiseren en het was lastig om het apart te scheiden. Het PGB wordt wel apart/lokaal 

aangeboden. Hiervoor is er wel weer een regionale reserve van 2,5 miljoen opgenomen. 

8.2  Argumentatie keuze model risicoverevening 
• Het gaat bij de jeugdhulp vaak om dure specialistische, langdurige of residentiële zorg. Het is lastig voorspelbaar 

hoeveel gebruik zal worden gemaakt van dergelijk voorzieningen. Een plaats in de JeugdzorgPlus kost per jaar 

ruim 100.000 euro. In jaren waarin relatief veel jongeren in de gesloten jeugdzorg worden geplaatst, legt dit een 

groot beslag op de beschikbare lokale budgetten. Om die reden is gekozen voor solidariteit en risicospreiding 

tussen de gemeenten. 

• Daarmee wordt voorkomen dat grote schommelingen zich voordoen wanneer er meer of minder aanspraak moet 

worden gemaakt op dure hulpvormen. 

Duur van de afspraken over risicoverevening

Het huidige model geldt voor 2015. Jaarlijks worden de financiële samenwerkingsafspraken geëvalueerd. 

8. Holland Rijnland

Gemaakte keuzes risicoverevening en context

Context: Governance model en organisatie inkoop

De gemeenten binnen Holland Rijnland beleggen het 

gezamenlijk opdrachtgeverschap bij het samenwerkings-

verband Holland Rijnland, waarbij gewerkt wordt met 

detacheringen vanuit gemeenten. Voor besluitvorming 

wordt gebruik gemaakt van de bestaande gemeen-

schappelijke regeling.  De financiële bijdrage voor 

de jeugdhulp wordt door de gemeenten maandelijks 

overgemaakt aan de functie opdrachtgeverschap die 

is aangehaakt bij de GR Holland Rijnland, zodat zij de 

aanbieders kunnen betalen en bevoorschotten.
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8. Holland Rijnland

Ontwikkelingen op weg naar 2016

8.3  Ontwikkelingen model inkoop
Inkoop: strakke sturing op afspraken met aanbieders  

• Het gebruik per gemeente is nog niet inzichtelijk. Als regio is het doel om binnen het budget te blijven. Daarbij is 

het nog behoorlijk onduidelijk wat er nu precies is gecontracteerd. 

• Er wordt sterk gestuurd op budgetafspraken. Er is met uitzondering van de JeugdhulpPlus niet gecontracteerd op 

interventie, bed of fte, maar op budgetvolume en mogelijkheid om door substitutie meer op maat hulp te kun-

nen leveren. De aanbieders moeten daarbinnen blijven en wachtlijsten worden niet toegestaan. Over- of onder-

schrijdingen van 10% worden niet verrekend.

• Tenslotte hechten gemeenten in de regio veel waarde aan beperking van administratieve lastendruk. Regionale 

bekostiging scheelt daarbij veel bureaucratie, zowel bij gemeenten als bij aanbieders.

8.4  Ontwikkelingen model risicoverevening
Waarschijnlijk blijven vasthouden aan solidariteit?

• Door het objectieve verdeelmodel gaan alle gemeenten in de regio Holland Rijnland er grotendeels behoorlijk 

op achteruit.  Dit vergroot de financiële risico’s. Dat kan de keuze voor regionale solidariteit positief of negatief 

beïnvloeden. 

• Aanvankelijk was het idee om op termijn meer over te gaan naar een model wat is gebaseerd op daadwerkelijke 

kosten of een eigen risicopercentage van bijvoorbeeld tien procent. Gezien de bezuinigingen zal hier opnieuw 

over worden gesproken. 

• Tussen de gemeenten is een hoge mate van instemming over het gezamenlijk contracteren van de specialistische 

jeugdhulp. Een uitzondering zijn de jeugd- en gezinsteams. Hierin willen de gemeenten mogelijk meer lokale 

variëteit brengen en dit deel niet meer laten vallen onder de afspraken over risicoverevening. Ook begeleiding 

zou meer naar het lokale domein kunnen gaan.

8.5  Voorbereiding nieuwe afspraken voor 2016 en verder 
• Er is naast de tijdelijke werkorganisatie jeugdhulp bij Holland Rijnland  ook  een ambtelijke werkgroep financiën 

en elke maand is er een portefeuillehoudersoverleg in de regio over deze thema’s. 

• Historisch gezien heeft de regio Holland Rijnland al intensief samengewerkt op het gebied van jeugdzorg. Ruim  

tien jaar geleden overleed in Alphen aan den Rijn het meisje Savanna. De regio is na deze zaak intensief gaan 

samenwerken om de jeugdzorg te verbeteren. De regio is dus gewend om samen te werken, zowel als gemeenten 

onderling als met aanbieders van jeugdhulp en onderwijs. 

De regio Holland Rijnland zal in de nieuwe afspraken naar verwachting blijven 

vasthouden aan de uitgangspunten van solidariteit. 

Specifieke les bij deze casus

De regio is gewend om 

samen te werken, zowel als 

gemeenten onderling als met 

aanbieders van jeugdhulp 

omdat ze in het verleden 

een incident hebben mee-

gemaakt. Elkaar kennen 

vergroot het vertrouwen en 

de bereidheid om te kiezen 

voor solidariteit. 

profijt mengvorm solidariteit
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9.1 Solidariteit 
De vier gemeenten van de Westelijke Mijnstreek hebben gekozen voor risicoverevening voor de JeugdzorgPlus en LTA 

(jeugdzorg die deel uitmaakt van het Landelijk Transitiearrangement) op subregionaal niveau. Er wordt uitgegaan van 

een vaste bijdrage van 3,9% per gemeente als kostentoerekening voor de JeugzorgPlus en 3,76% voor de jeugdzorg 

die via het LTA loopt. De bevoorschotting van de inkoop ambulante jeugdhulp gaat pas in vanaf 2016. Er is uitgegaan 

van volledige verevening zolang het totaalbedrag voor de Westelijke Mijnstreek binnen de hierboven genoemde 

percentages blijft. Er vindt dan dus geen onderlinge verrekking plaats en risico’s worden solidair opgevangen. Met 

de bijdragen zoals die zijn afgesproken voor het LTA en de JeugdzorgPlus kan naar verwachting de benodigde zorg 

worden bekostigd. Wanneer de werkelijke kosten voor de totale subregio uitkomen boven het ingebracht budget (na-

delig saldo), wordt het meerdere verrekend op basis van de werkelijke kosten per individuele gemeente. De procentu-

ele verdeling op basis van het jeugdhulpgebruik zal dan als rekenregel dienen om het tekort te verdelen over de vier 

gemeenten. Bij een batig saldo wordt er een regionale bestemmingsreserve gevormd bij de centrumgemeente Sittard 

Geleen, tot een maximum van twee ton. Het meerdere wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten naar rato 

van de vaste bijdragen. Dit vergroot de mogelijkheden om toekomstige risico’s nog beter op te kunnen vangen voor 

alle gemeenten van de subregio. 

9.2  Argumentatie keuze model risicoverevening 
• De achttien gemeenten in Zuid-Limburg (zie de casus van de regio Zuid-Limburg voor een beschrijving op dit ni-

veau) werken samen op het gebied van bovenlokale jeugdhulp. Zij hebben ervoor gekozen geen risicoverevening 

toe te passen op dat niveau, omdat er geen draagvlak bij alle gemeenten was dat dit nodig en wenselijk is. De 

subregio Westelijk Mijnstreek heeft echter wel besloten als vier gemeenten risico’s te vereven. 

• Bij uitwerking van het risico “de verwachte grotere zorgvraag” werd duidelijk dat deze niet verder gekwantifi-

ceerd kon worden, zowel niet in aantal als in euro’s. De regio had nog geen ervaring met het in beeld brengen 

van mogelijke risico’s die ze kon verwachten. Hierdoor zouden ze een groot percentage van het budget moeten 

reserveren om risico’s te kunnen opvangen. Omdat de risico’s niet te kwantificeren zijn en het voor de regio niet 

realistisch was een groot deel van het budget voor eventuele risico’s te reserveren, is gekozen om voor 2015 

risico’s met elkaar te gaan verevenen op het gebied van de JeugdzorgPlus en de jeugdhulp die landelijk wordt 

ingekocht. Dit zijn de duurste trajecten en de impact is daarmee het grootst op het gemeentelijk budget.

Duur van de afspraken over risicoverevening

De afspraken zijn alleen voor 2015. Afgesproken is om halverwege 2015 de financiële risico’s van de overige jeugd-

hulp te evalueren om te bezien of risicoverevening op een breder vlak vanaf 2016 toegepast moet gaan worden.

9. Westelijke Mijnstreek

Gemaakte keuzes risicoverevening en context

Context: Governance model en organisatie inkoop

De achttien gemeenten in Zuid-Limburg werken samen voor 

de inkoop en uitvoering van de zware, gespecialiseerde 

jeugdzorg voor de periode 2015-2018. Op het subregionaal 

niveau van de Westelijke Mijnstreek worden de preventieve 

(algemene) voorzieningen georganiseerd. Ook de innova-

tieve ambulante jeugdhulp, de afhandeling van PGB’s en de 

jongerencliëntenraad worden op subregio niveau geor-

ganiseerd. De vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek 

hebben deze samenwerking geformaliseerd in de Centrum-

regeling Westelijke Mijnstreek Jeugddomein 2015-2018. De 

Regeling Uitvoering Jeudgdomein Westelijke Mijnstreek 

2015 gaat nader in op de afspraken over risicoverevening.  
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9. Westelijke Mijnstreek

Ontwikkelingen op weg naar 2016

9.3  Ontwikkelingen model inkoop
Mogelijke veranderingen voor de inkoop nog niet bekend en nog in ontwikkeling

• De regio is door middel van bestuurlijk aanbesteden in gesprek middels ontwikkeltafels met de zorgaanbieders. 

De kwartaalgesprekken worden op dit moment op Zuid-Limburgs niveau gevoerd. 

• Mogelijke veranderingen voor de inkoop zijn nog in ontwikkeling. 

9.4  Ontwikkelingen model risicoverevening 
Waarschijnlijk blijven vasthouden aan solidariteit maar voorbereidingen voor de nieuwe afspraken nog niet 

begonnen 

• In de centrumregeling op Zuid-Limburgs niveau is afgesproken dat de gemeente Maastricht de bevoorschotting 

en facturatie afhandelt met de instellingen (JeugdzorgPlus) namens de achttien gemeenten.  In verband met de 

riscoverevening moest naar een construct worden gezocht dat de gemeente Maastricht zo min mogelijk belast 

met extra handelingen. De subregio betaalt daarom de aan hun gerichte facturen LTA zelf. De gemeenten in de 

Westelijke Mijnstreek overleggen de jaaroverzichten inzake LTA en JeugdzorgPlus en bepalen hoe de budgetten 

solidair verdeeld worden. 

• Hoewel de voorbereidingen voor de nieuwe afspraken in 2016 nog niet zijn gestart, is het wel de verwachting dat 

de subregio zal blijven vasthouden aan het solidariteitsmodel.

9.5  Voorbereiding nieuwe afspraken voor 2016 en verder
• De voorbereidingen voor nieuwe afspraken in 2016 zijn nog niet begonnen. Er is momenteel nog geen informatie 

bekend om het model te kunnen evalueren. De data van aantallen en kosten gemaakt in het eerste kwartaal zijn 

tijdens het schrijven van deze handreiking nog niet bekend. Daarmee is er nog onvoldoende informatie om een 

degelijke inschatting/prognose te kunnen maken voor het hele jaar. 

• De eerste officiële evaluatie zal in juli gaan plaatsvinden. Dan zullen ook de voorbereidingen gaan starten. 

• De samenwerking op subregio niveau verloopt goed. Vanaf het begin was duidelijk dat één gemeente naar ver-

wachting al over de geraamde uitgaven heen zou gaan. Dit toont het belang aan van solidariteit.

De subregio Westelijke Mijnstreek zal in de nieuwe afspraken naar verwachting 

blijven vasthouden aan de uitgangspunten van solidariteit. 

Specifieke les bij deze casus

Omdat de hele regio Zuid-

Limburg (centrumgemeente 

Maastricht) niet aan risico-

verevening doet, maar de 

subregio Westelijke Mijn-

streek wel, moest naar een 

manier worden gezocht dat 

de gemeente Maastricht zo 

min mogelijk werd belast 

met extra handelingen. Het 

is belangrijk om rekening 

te houden met deze extra 

taken als risicoverevening op 

subregionaal niveau wordt 

toegepast. 
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profijt mengvorm solidariteit
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Slotparagraaf: Eerste lessen over risicoverevening 

Welke algemene lessen kunnen we leren van de beschreven ervaringen? In dit laatste onderdeel bespreken we kort 

de belangrijkste inzichten voor gemeenten. Zoals vermeld in de inleiding gaat regionale verevening op het sociaal 

domein vooral over de jeugdzorg. 

Les 1:  Kies een vorm van risicoverevening die past bij de uitganspunten die je als regio hebt voor 
regionaal samenwerken

Deze brochure laat zien dat er veel verschillende vormen van risicoverevening zijn. De uitdaging voor gemeenten is 

om een model te kiezen dat past bij de uitgangspunten die ze hebben ten aanzien van risico’s, beïnvloedbaarheid 

daarvan, eigen verantwoordelijkheid, samenwerking en vertrouwen. Onderstaand overzicht laat zien bij welke uit-

gangspunten het logischer is om te kiezen voor profijt dan wel solidariteit. 

Mengvorm
profijt mengvorm solidariteit 

 
Uitgangspunten profijtbeginsel  

• De gemeenten in een regio staan positief tegenover het lopen van risico’s (hoge risicoappreciatie). 
• Het zorgverbruik wordt gezien als de eigen verantwoordelijkheid van iedere individuele gemeente. 
• Er zijn weinig kleine gemeenten in de regio die een verhoogd risico lopen in financiële problemen te komen. 
• Er zijn geen grote verschillen tussen gemeenten in de voor- of nadelen die ze ondervinden van de 

verdeelsystematiek van het Rijk en spreiding van zorginstellingen. 
• De individuele gemeenten hebben de mogelijkheid tegenvallers meerjarig op te vangen of door middel van het 

eigen cash management. 
• Gemeenten zijn weinig onderling afhankelijk van elkaar.  
• De regio wil maximaal inzetten tot het beperken van zwaardere specialistische vormen van zorg. 
• De regio vindt het belangrijk dat er een duidelijke koppeling is tussen gebruik en financiële bijdrage, die een prikkel 

geeft tot het inzetten op preventie. 
 Als de regio veel verschillende vormen van toegang hanteert, ligt een keuze voor het profijtbeginsel voor de hand.•

Mengvorm
profijt mengvorm solidariteit 

Uitgangspunten mengvorm  
• De regio kiest ervoor om solidariteit te differentiëren naar fase in het jaar, doelgroep of over een aantal jaren 

verspreiden.  
• Het is mogelijk om zorgvormen of producten apart te financieren. 
• De individuele gemeenten hebben de mogelijkheid tegenvallers meerjarig op te vangen. 
• Er is een duidelijk beeld van het historisch, huidig en van het toekomstig zorggebruik in combinatie met de 

risicofactoren per gemeente om tot een grens te kunnen komen. 
• De regio wil inhoudelijke afstemming binnen de regio stimuleren.  
• De regio wil garanties en zekerheid bieden aan zorgaanbieders.  
• Gemeenten hebben inzicht in de lokale situatie en het beroep op zwaar specialistische vormen van zorg. 
• Het is financieel en administratief mogelijk om deze tussenvorm toe te passen en uit te voeren.  
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profijt mengvorm solidariteit 

Uitgangspunten solidariteit 
• De gemeenten in een regio willen zo min mogelijk risico lopen (lage risicoappreciatie). 
• Het garanderen van goede jeugdzorg wordt gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid.  
• Er zijn grote verschillen tussen gemeenten in de voor- of nadelen die ze ondervinden van de verdeelsystematiek van 

het Rijk en spreiding van zorginstellingen. 
• Individuele gemeenten komen in de problemen wanneer er grote schommelingen zich voordoen in de vraag naar 

dure vormen van jeugdzorg. 
• De regio werkt al gedurende een langere periode samen. 
• De regio wil inhoudelijke afstemming binnen de regio stimuleren.  
• De regio wil garanties en zekerheid bieden aan zorgaanbieders.  
• Gemeenten zijn in grote mate onderling afhankelijk van elkaar.   
• Gemeenten hebben inzicht in de lokale situatie en het beroep op zwaar specialistische vormen van zorg. 

Les 2: Keuzes van governance model en inkoopmodel staan los staan van keuze voor model risico-
verevening 

Bij iedere casus is bij de context kort beschreven voor welk governance model is gekozen en hoe de regionale inkoop 

is georganiseerd. De keuze van het governance model en inkoopmodel hangt echter niet noodzakelijk samen met de 

keuze voor de mate van risicoverevening. Dat gemeenten samen inkopen wil bijvoorbeeld niet zeggen dat ze kiezen 

voor solidariteit in de risicoverevening. Dit zien we o.a. terug in het voorbeeld van de regio Zuid-Limburg. Zij kopen 

gezamenlijk in via een centrale inkooporganisatie maar doen niet aan risicoverevening. Het gezamenlijk inkopen 

beperkt wel een uitvoeringsrisico: het risico op onduidelijke, onvolledige of onjuiste afspraken door onvoldoende 

kennis en capaciteit per individuele gemeente. Door het inkoopproces op regionaal niveau te organiseren, proberen 

de gemeenten deze risico’s te beperken. 

Tegelijkertijd is terug te zien uit het voorbeeld van de Westelijke Mijnstreek dat subregio’s andere keuzes kunnen 

maken dan de regio waarbinnen zij bovenregionaal samenwerken. Dit is ook mogelijk wanneer de regio de inkoop 

organiseert en de subregio in tegenstelling tot de regio kiest voor risicoverevening. 

Les 3:  Grote veranderingen in afspraken hebben tijd nodig
Diverse gemeenten gaven aan de afspraken voor 2015 onder tijdsdruk te hebben gemaakt. Zij hebben toen eenja-

rige vereveningsafspraken gemaakt om na dit jaar te kunnen evalueren en de afspraken te kunnen aanpassen. Nu 

gemeenten bezig zijn met de voorbereidingen voor 2016 komen sommige gemeenten wederom onder tijdsdruk te 

staan. Hierdoor is er maar beperkte tijd om de resultaten van de samenwerking te evalueren en mee te nemen in 

eventuele aanpassingen.

Uit de casussen komt naar voren dat vroegtijdig beginnen met het bespreken hoe de regio omgaat met risico’s 

belangrijk is voor het draagvlak voor de afspraken over risicoverevening. Dit komt onder andere naar voren in de 

Utrechtse regio’s. Door vroegtijdig te beginnen is flink geïnvesteerd in de onderlinge relatie vanaf 2013. 

Vroegtijdig beginnen met het maken van afspraken over verevening biedt ook de mogelijkheid om gezamenlijk te 

zoeken naar de gewenste balans tussen regionale belangen en lokale autonomie. Gemeenten doen er hun voordeel 

mee om van te voren te analyseren welke invloed gemeentelijke beleidswijzingen kunnen hebben op de gezamenlijke 
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afspraken over risicomanagement voor de hele regio (zie het voorbeeld van de regio Rivierenland). 

Uit de casussen blijkt dat het belangrijk is dat regio’s vooraf nadenken hoe de regio omgaat met de verschillende ge-

volgen die het objectieve verdeelmodel dat de Rijksoverheid vaststelt kan hebben. Deze verschillen kunnen een grote 

druk zetten op de onderlinge solidariteit (regio Zeeland). Dergelijke principes vroegtijdig bespreken, versoepelt het 

samenwerkingsproces op de lange termijn.

Dat het fundamenteel aanpassen van afspraken tijd kost, komt ook naar voren in de beperkte aanpassingen in de af-

spraken die de regio’s naar verwachting zullen maken voor 2016. De grote meerderheid van de casusgemeenten lijkt 

vooralsnog vast te houden aan hetzelfde model voor risicoverevening voor 2016. Onderstaand schema vat samen hoe 

de verschillende casusgemeenten opschuiven in de nieuwe afspraken. 

Regio Model risicoverevening 2015 Verwacht model risicoverevening 2016

Zuid-Limburg Profijt De regio zal naar verwachting blijven vasthouden aan het profijtbeginsel.

Zaanstreek-Waterland Profijt De regio zal naar verwachting blijven vasthouden aan het profijtbeginsel.

Rivierenland Mengvorm De regio zal naar verwachting blijven vasthouden aan de mengvorm van verze-
kering en verrekening.

Hart van Brabant Mengvorm De regio zal naar verwachting blijven vasthouden aan de mengvorm van verze-
kering en verrekening.

Utrechtse regio’s Mengvorm De regio zal naar verwachting blijven vasthouden aan de mengvorm van verze-
kering en verrekening.

Noordoost-Brabant Solidariteit De regio heeft in 2015 volledige solidariteit toegepast maar werkt toe naar een 
stapsgewijze introductie van het profijtbeginsel.

Zeeland Solidariteit De regio zal naar verwachting elementen van profijtbeginsel willen inbrengen.

Holland Rijnland Solidariteit De regio zal naar verwachting blijven vasthouden aan de uitgangspunten van 
solidariteit.

Westelijke Mijnstreek Solidariteit De subregio zal naar verwachting blijven vasthouden aan de uitgangspunten 
van solidariteit.

De casus van de regio Zeeland springt er het meeste uit. In Zeeland wordt er nagedacht om voor een ander model te 

gaan kiezen. Bij de andere casusgemeenten zijn slechts incrementele veranderingen binnen het model te verwachten 

voor 2016. Daaronder vallen veranderingen die al vooraf in de afspraken waren meegenomen, zoals de keuze voor 

getrapte solidariteit van de regio Noordoost-Brabant. 

Les 4:  Elkaar kennen vergroot vertrouwen en kans op solidariteit
In de regio’s die in deze brochure zijn beschreven, is er een groot verschil in de mate waarin men elkaar kent vanuit 

eerdere samenwerkingen. Wat opvalt in de casussen is dat in de regio’s waar men elkaar goed kent ook een groter 

vertrouwen is in de inzet van de andere partijen en een grotere bereidheid bestaat om te kiezen voor een vorm 

van solidariteit. Goede voorbeelden daarvan zijn Holland Rijnland en Hart van Brabant. In regio’s waarin men 

elkaar nog minder goed kent, moet het vertrouwen worden opgebouwd en is men minder geneigd te kiezen voor 

solidariteit. Dat is ook niet zo vreemd. Wanneer je vanuit een situatie van elkaar maar beperkt kennen meteen een 

hoge mate van solidariteit kiest, is de kans groot dat twijfel ontstaat. Deze ontwikkeling is het sterkst herkenbaar in 

Zeeland. 

Les 5:  Risicoverevening is maatwerk, maar rode draden herkenbaar
Geen enkel risicovereveningsmodel is hetzelfde. Iedere regio vult de modellen op zijn eigen manier in. Hoewel alleen 

de regio’s Hart van Brabant, Rivierenland en de Utrechtse regio’s in deze brochure zijn ingedeeld bij een mengvorm, 

passen eigenlijk alle regio’s elementen toe vanuit de verschillende modellen. 

Wat we zien is dat gemeenten kiezen voor risicoverevening voor relatief dure ondersteuning of bij typen ondersteu-

ning waarbij de gemeente geen controle heeft over het volume dat wordt afgenomen en er ook geen alternatieve 

vormen van ondersteuning zijn. Op deze terreinen zijn de risico’s het grootste en dus ook de aanleiding om daarvoor 

iets gezamenlijk af te spreken. Voorbeelden hiervan zijn JeugdzorgPlus en pleegzorg. Naast differentiëren naar doel-
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groep kunnen gemeenten er ook voor kiezen om te differentiëren naar fase. Verevening kan plaatsvinden aan het 

begin of als verrekening aan het einde. 

Mogelijkheden waarop gemeenten differentiatie kunnen toepassen

• differentiëren naar jeugdzorgvorm

• differentiëren naar mate van risico 

• differentiëren naar fase in het jaar 

• differentiëren over een aantal jaren 

We constateren dat verevening het meeste wordt toegepast op de specialistische jeugdzorgvormen. Hierbij zijn de 

risico’s voor gemeenten het grootst. Bij diverse casusgemeenten is terug te zien dat voor solidariteit wordt gekozen bij 

de specialistische jeugdzorg. Het profijtbeginsel wordt toepast bij de overige jeugdzorgvormen.

Les 6:  Fundamentele onzekerheden geen reden om gesprek daarover uit te stellen
Ten aanzien van de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein, bestaan er een aantal fundamentele onzekerhe-

den, die iets anders zijn dan een risico. Een risico gaat om een kans op een onzekere gebeurtenis, maar die wel kan 

worden ingeschat en waarvoor in redelijke mate kan worden bepaald welke buffers daarvoor nodig zijn. Bij funda-

mentele onzekerheden is er sprake van gebrek aan inzicht in wat de risico’s zijn en welke orde van grootte ze hebben. 

Een fundamentele onzekerheid betreft het volume van geleverde zorg en de kosten van uitgaven, omdat de informa-

tievoorziening daarvoor nog niet voldoende op orde is. Een ander fundamentele onzekerheid betreft het budget dat 

gemeenten van de Rijksoverheid krijgen en de mate waarin dat rekening houdt met historische omstandigheden zoals 

het wel of niet hebben van grote instellingen binnen de gemeentegrenzen. Het is moeilijk voor gemeenten om hierop 

te sturen en precieze afspraken te maken. Het is echter wel van belang om ook over deze fundamentele onzeker-

heden op tijd het gesprek te voeren: gemeenten zetten zich op achterstand als ze het gesprek pas aangaan als een 

fundamentele onzekerheid leidt tot grote tegenvallers c.q. als een incident zich voordoet. De kans is dan groot dat de 

onderlinge verhoudingen onder grote druk komen staan.

Tot slot: risicoverevening gaat ook over goed opdrachtgeverschap richting zorgaanbieders 
Deze inspiratiebrochure bevat een beeld van de eerste ervaringen en lessen van regio’s in het verevenen van risico’s. 

De afspraken tussen gemeenten onderling daarover staan centraal. Een dimensie die daarbij echter ook van belang 

is, is de relatie tussen de gemeenten gezamenlijk met de zorgaanbieders. In het inkoopmodel dat bij iedere casus is 

beschreven wordt die relatie ingevuld. Goed opdrachtgeverschap van gemeenten houdt in dat het daarbij niet alleen 

gaat om maximaal risico’s bij de zorginstellingen te leggen tegen zo laag mogelijke kosten. Dat brengt een ander 

risico met zich mee: dat te veel instellingen omvallen en het niveau aan zorgvoorzieningen zodanig omlaag gaat dat 

het duurzaam verschraald. Ook dit risico verdient aandacht in de afspraken die regio’s maken.1

Bronvermelding:  Deze beschrijving is gebaseerd op gesprekken met één contactpersoon per regio. Afwisselend waren deze contactpersonen 

strategisch adviseur, adviseur decentralisatie jeugd, adviseur directie sociaal domein, beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling, beleidsme-

dewerker jeugd, projectleider jeugdhulp, regionaal programmamanager, manager team jeugd, controller en coördinator inkoop. Tevens is 

gebruik gemaakt van ambtelijke stukken afkomstig uit de regio’s. 




