
  

 
         

  
   

   
     

    
    

     
  

    
      

     
  

   
    

     
  

    
     

  
     

 
  

                                                      
     

   

Definitieve lijst landelijke inkoop VNG 

Voor onderstaande functies heeft de VNG op landelijk niveau raamcontracten gesloten voor de periode 2015-2017 
Functie Aanbieder 

Jeugdzorgplus (machtiging van de rechter nodig) 

a) JeugdzorgPlus voor jongeren onder 12 jaar; Horizon 
b) Zeer Intensieve kortdurende Observatie en Stabilisatie Horizon 
c) Gesloten opname van tienermoeders tijdens zwangerschap of 
met pasgeboren kind 

Intermetzo 

GGZ 

a) Eetstoornissen Altrecht GGz (Rintveld) en Rivierduinen (Ursula ) 
b) Autisme Dr. Leo Kannerhuis en Yulius 
c) Persoonlijkheidsstoornissen De Viersprong 
d) GGZ voor doven en slechthorenden GGMD, Pro Persona en Lentis 
e) Psychotrauma / complex trauma Centrum ’45 en Fier 
f) Kinder- en jeugd psychiatrie universitair en academisch Afdelingen universitaire en academische ziekenhuizen kinder- en 

jeugdpsychiatrie: UMC Utrecht, Erasmus MC, academisch deel van 
De Bascule, Curium, Accare en Karakter1 en overige academische 
functies in Groningen, Maastricht en Nijmegen (chronische 
vermoeidheid). 

g) Adoptie- en hechtingsspecifieke stoornissen Basic Trust 
h) Forensische jeugdpsychiatrie klinisch GGZ Eindhoven (De Catamaran) 
Jeugd sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt 
(LVB ZZP 4 en 5 met toeslag op tarief, 125 plekken) 

Ambiq, ’s Heeren Loo (Groot Emaus), Koraal Groep (De la Salle) en 
Pluryn (de Beele) 

Expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in 
afhankelijkheidsrelaties onder 18 jaar. 

Fier, Kompaan en de Bocht 

Observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling De Hondsberg 
Erkende gedragsinterventies (alleen die worden ingezet in 
strafrechtelijk kader!) 

Aanbieders zijn te vinden op website VNG 
www.vng.nl/landelijke-inkoop-jeugdzorg 

Voedselweigering bij peuters SeysCentra 

1 Voor De Bascule, Curium, Accare en Karakter geldt dat ze deels onder landelijke afspraak vallen. Er is gekozen voor een geografische afbakening, regio’s 
met grote omzet contracteren zelf, de rest valt binnen het raamcontract. Hierover is een apart factsheet. 

http://www.vng.nl/landelijke-inkoop-jeugdzorg


   
  

    
   

Forensisch-medisch onderzoek bij minderjarigen Forensische Polikliniek voor Kindermishandeling 
3,76% van het macrobudget is hier mee gemoeid. De 3,76% wordt niet door de VNG afgezonderd, maar is een landelijk gemiddelde van wat een regio 

zou moeten reserveren voor de landelijke afspraken. Voor alle zorgfuncties die vallen onder de landelijke afspraken maakt de VNG een raamcontract met 
een vastgestelde prijs waarbinnen gemeenten naar gebruik afrekenen. Het daadwerkelijk gebruik in uw regio bepaalt hoe hoog het percentage in uw regio is 


