
Gespreksleidraad ‘maatwerk bij (tijdelijke) omzetdaling na 1 juli 2020’ 
 

VNG en Rijk hebben aan het begin van de coronacrisis afgesproken dat als gevolg van corona er een 
omzetgarantie is voor aanbieders werkzaam binnen de Jeugdwet en Wmo 2015. Initieel liep deze 
afspraak tot 1 juni 2020. In mei en juni zijn de coronamaatregelen dusdanig versoepeld en aangepast 
dat de zorg en ondersteuning van cliënten binnen de Jeugdwet en Wmo 2015 weer vrijwel volledig 
opgestart kan en, in het belang van de cliënt, dient te worden.  
Om aanbieders voldoende tijd te geven hun zorgverlening weer op peil te brengen is de afspraak voor 
omzetgarantie eenmalig verlengd tot 1 juli 2020. Vanaf 1 juli stopt de generieke afspraak. Wel is de 
oproep gedaan (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-
regelingen/documenten/publicaties/2020/07/20/financiele-afspraken-coronacrisis-jeugd-en-wmo) om 
waar noodzakelijk maatwerk te bieden. Dit vereist dat gemeenten en aanbieders hier op lokaal niveau 
het gesprek over voeren en dat maatwerk wordt verleend aan aanbieders als daartoe aanleiding is. 
Ook is in de Tweede Kamer een motie aangenomen met die oproep. Tegelijkertijd loopt de 
meerkostenregeling door tot en met eind 2020 (https://vng.nl/nieuws/verlenging-vergoeding-
meerkosten-wmo-en-jeugd-tm-31-dec). 
 
Specifieke oproep maatwerk voor cruciale jeugdfuncties  
De vertegenwoordigers van de gespecialiseerde zorg voor jeugd (BGZJ) hebben bij VWS en VNG 
aangegeven zich specifiek zorgen te maken over een aantal aanbieders die (1) nog met (tijdelijke) 
omzetdaling te maken hebben, (2) een cruciale rol spelen in het zorglandschap1 en (3) waar de buffers 
dermate gering zijn dat ze de gevolgen van de omzetdaling niet zelf op kunnen vangen. Deze zorgen 
zien ook op het grote aantal gemeenten en regio’s waar deze aanbieders een contract mee hebben, 
waardoor het maken van maatwerkafspraken tijd kost. Het Rijk heeft daarom in afstemming met VNG 
uitgewerkt in welke gevallen maatwerk nodig zou moeten zijn. Het is uiteindelijk aan gemeenten in 
jeugdhulpregioverband om hierover te besluiten en dit toe te passen. De accounthoudende gemeente 
kan hierin een bemiddelende rol spelen. Deze gespreksleidraad heeft niet de status van een 
bestuurlijke afspraak, maar geldt als een dringende oproep om maatwerkafspraken te maken in die 
gevallen waar continuïteit van zorg voor cliënten en continuïteit van het zorglandschap in het geding is.  
Indien gemeenten en aanbieders hier niet onderling uitkomen, kunnen aanbieders via de reguliere 
escalatieladder (via OZJ en Jeugdautoriteit) bemiddeling en in een uiterste geval liquiditeitssteun via de 
daarvoor geldende kaders in de subsidieregeling ‘continuïteit van cruciale jeugdzorg’ aanvragen. 
 
Leidraad 
Constaterende dat er jeugdhulpaanbieders zijn die ook na 1 juli 2020 nog met omzetdaling te maken 
hebben en voldoen aan onderstaande voorwaarden; 
 
Constaterende dat gemeenten, evenals de overige zorgfinanciers, de mogelijkheid hebben om 
maatwerkafspraken te maken ten behoeve van continuïteit van zorg en continuïteit van het 
zorglandschap; 
 
Roep het Rijk, na afstemming met de VNG, gemeenten en jeugdhulpregio’s op om een zorgvuldig 
gesprek te voeren met jeugdhulpaanbieders om te kunnen bepalen of maatwerkafspraken noodzakelijk 

                                                      
1 Een aanbieder biedt een cruciale functie zoals die in de subsidieregeling ‘continuïteit van cruciale 
jeugdzorg’ van de Jeugdautoriteit onderscheiden wordt of als die door beide partijen als cruciaal voor 
het jeugdhulpaanbod wordt ervaren. 
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zijn. Onderstaande voorwaarden bieden een goed handvat voor het voeren van dit gesprek.  
 

Voorwaarden 
1. Een aanbieder biedt een cruciale functie, zoals die in de subsidieregeling ‘continuïteit van 

cruciale jeugdzorg’ van de Jeugdautoriteit onderscheiden wordt of als die door beide partijen 
als cruciaal voor het jeugdhulpaanbod wordt ervaren.  

 
2. De omzetdaling is atypisch ten opzichte van een vergelijkbare periode (houdt daarbij rekening 

met seizoensinvloeden waardoor bijvoorbeeld de omzet juli 2020 vergeleken moet worden  met 
juli 2019, en niet met februari 2020). 

 
3. De omzetdaling is niet verwijtbaar, in die zin dat de aanbieder er alles aan heeft gedaan om de 

zorg en ondersteuning op reguliere of alternatieve wijze op te starten. Er zijn duidelijke 
redenen, waardoor de zorgverlening nog niet op het normale niveau is. Alternatieve vormen 
van hulp zijn bijvoorbeeld voor een specifieke doelgroep niet toepasbaar of leidt tot minder 
omzet. 

 
4. De organisatie kan aantonen dat de kosten waar geen omzet tegenover staat, niet of 

onvoldoende terug te dringen zijn. 
 

5. De aanbieder kan aantonen dat de omzetdaling niet verantwoord binnen de eigen 
bedrijfsvoering op te vangen is.  

 


