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Onderzoek herijking tarieven trajecten Wmo en Jeugdhulp 
 

Voor een aantal Wmo - en jeugd producten werken we sinds 1 januari 2022 met zogenoemde trajecttarieven. Dat 
betekent dat een aanbieder een vaste vergoeding ontvangt voor een afgegeven toewijzing. Bij het vaststellen van de 
trajecttarieven zijn er aannames gedaan voor wat betreft de duur en de (gemiddelde) inzet van uren. Met de 
gecontracteerde aanbieders is afgesproken dat er een evaluatie plaatsvindt of de trajecttarieven recht doen aan de 
werkelijke inzet van hulp / ondersteuning.  
 
Er is een werkgroep geformeerd die het onderzoek naar de trajecttarieven Wmo en jeugdhulp gaat uitvoeren. 
Opdracht van deze werkgroep is om objectief te bepalen of de aannames gemaakt bij het vaststellen van de 
trajecttarieven gemiddeld gezien overeenkomen met de werkelijke inzet van hulp / ondersteuning voor wat betreft 
duur en intensiteit. Om de werkelijk ingezette uren van trajecten vast te stellen, zijn we afhankelijk van de registratie 
door aanbieders. Een rondvraag leert dat de meeste aanbieders blijven registreren op uren. Ook zijn aanbieders 
bereid deze informatie te delen met gemeenten ten behoeve van dit onderzoek. We willen alle aanbieders in de 
gelegenheid stellen om data aan te leveren. Voor de trajecten die het betreft en meer informatie over de 
aanlevering van de data verwijzen we naar het document Toelichting dataset ten behoeve van het onderzoek 
herijking tarieven trajecten Wmo en Jeugdhulp – Sturing en Inkoop. Aangezien we voor de kwantitatieve metingen in 
principe alleen afgesloten trajecten kunnen beoordelen zullen we waarschijnlijk pas in het voorjaar 2023 voldoende 
data hebben voor een representatieve analyse.  
 
Op basis van vooraf bepaalde bandbreedtes zullen we beoordelen in hoeverre aanpassingen nodig zijn (naar boven 
of beneden). Als in de loop van 2022 al blijkt, op basis van andere signalen, dat bepaalde trajecttarieven absoluut 
niet ‘passend’ zijn kunnen die mogelijk eerder worden bijgesteld. 
 
Naast kwantitatieve data zal de werkgroep ook kwalitatieve data betrekken bij het onderzoek, bijvoorbeeld de 
verschillen in plan van aanpak tussen aanbieders, signalen van inwoners en gebiedsteammedewerkers. Ook gaan we 
de uitkomsten van het kwantitatieve deel bespreken met een aantal aanbieders alvorens de vertaling naar 
aanpassing van de tarieven te maken.     
 
 
Vragen raamovereenkomsten 
 
Inmiddels zijn we na een intensief inkooptraject nu ruim twee maanden onderweg. Voor iedereen is het zoeken wat 
er van elkaar gevraagd en verwacht mag worden. We merken dat er de afgelopen weken veel vragen en 
opmerkingen over de nieuwe raamovereenkomsten aan de gemeentelijke toegangen zijn gesteld. Zij zijn onder 
andere verantwoordelijk voor de inhoud en de te stellen doelen en kunnen u niet verder helpen met deze vragen. 
Mocht u vragen hebben over de raamovereenkomst, administratie of bedrijfsvoering willen we u verzoeken contact 
op te nemen met uw contractmanager.   
 

Anne van den Munckhof Lokale raamovereenkomsten Wmo en Jeugd anne.van.den.munckhof@sdln.nl  

Anneke Ros Regionale raamovereenkomsten Jeugd anneke.ros@sdln.nl  

Karin Orval Regionale raamovereenkomsten Wmo karin.orval@sdln.nl  

Monique Schmidt Participatie  monique.schmidt@sdln.nl  

Selaine Soons Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en 

Bemoeizorg & Preventie 

selaine.soons@sdln.nl  

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/2022/Bijlage%20week%208%2020220221%20Data%20aanlevering%20voor%20herijkingsonderzoek.pdf
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Susan Kolman Regionale raamovereenkomsten Jeugd susan.kolman@sdln.nl  

 

Productieverantwoording 2021 

Sinds begin februari is de portal voor het uploaden van de productieverantwoording 2021 geopend. Wij verzoeken u 
de voorlopige verantwoording voor 1 maart in te dienen. De definitieve verantwoording dient uiterlijk 1 april 
ingediend te zijn. Deze verplichting is natuurlijk alleen van toepassing voor aanbieders die in 2021 diensten hebben 
geleverd op de overeenkomsten in het kader van de maatwerkdiensten Sociaal Domein Limburg-Noord. 
Zie voor de totale opsomming van de diensten waarover het gaat:  
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/uitvoering/productieverantwoording-2021.  
 
 
Bereikbaarheid MGR 
 
Wilt u contact met ons opnemen? Wij zijn bereikbaar via: 
• E-mail: info@sdln.nl  
• Telefoon:    088 – 678 15 00 (ma-do. van 9.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 9.00 – 12.00 uur). 
 
 
Uitschrijven/aanmelden 
 
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich aan- of 
afmelden, dat kan via de homepage van onze website, beneden in het scherm.  
 
 
MGR sociaal domein Limburg-Noord 
Keizersveld 91B 
5803 AP  Venray 
info@sdln.nl 
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl  
 
 

 

mailto:susan.kolman@sdln.nl
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/uitvoering/productieverantwoording-2021
mailto:info@sdln.nl
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/
mailto:info@mgrsdln.nl
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/

