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over hoofd- en onderaannemerschap 

 
Vraag: “Wat is het verschil tussen een hoofdaannemer en een 

regiebehandelaar?” 
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De werkgroep Hoofd- en onderaannemerschap van het programma Inkoop en Aanbesteden 
Sociaal Domein wil gemeenten en (zorg)aanbieders helpen een weloverwogen keuze te 
maken met betrekking tot hoofd- en onderaannemerschap. Een handreiking waarin de 
juridische (on)mogelijkheden over hoofd- en onderaannemerschap in de Jeugdwet en Wmo 
2015 worden behandeld, is één van de producten die de werkgroep hiervoor laat 
ontwikkelen. Pels Rijcken heeft de opdracht gekregen om een aantal veel voorkomende 
juridische vragen te beantwoorden en te verwerken in deze handreiking. Om de informatie zo 
snel mogelijk beschikbaar te stellen, is ervoor gekozen om de vragen en antwoorden direct te 
publiceren. Wanneer alle vragen zijn beantwoord, worden ze samengevoegd tot één 
handreiking. U vindt de vragen en antwoorden op www.inkoopsociaaldomein.nl onder 
Hoofdaannemerschap en Praktijkvragen. 

De vraag 
 

“Wat is het verschil tussen een hoofdaannemer en een regiebehandelaar?” 

 
Het antwoord 
 

1.  Wat is een hoofdaannemer? 
Binnen het sociaal domein kan worden gewerkt met hoofd- en onderaannemerschap. Bij hoofd- en 
onderaannemerschap zet een aanbieder die door de gemeente is gecontracteerd om hulp of 
ondersteuning te leveren (de hoofdaannemer) een andere aanbieder (de onderaannemer) in voor 
(onderdelen van) de te leveren hulp of ondersteuning. De reden dat een hoofdaannemer een 
onderaannemer inschakelt kan zijn dat de hoofdaannemer zelf de capaciteit of het specialisme niet 
heeft om de door de gemeente bij hem ingekochte hulp te verstrekken.1  
 
Het inschakelen van een onderaannemer door een hoofdaannemer gebeurt in de regel op basis van 
een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW.2 De hoofdaannemer fungeert als 
opdrachtgever richting de onderaannemer. De onderaannemer heeft daarmee geen contractuele 
relatie met de gemeente.  
 

 

 

                                                           
1  Zie het Afwegingskader Sociaal Domein: impact van hoofd- en onderaannemerschap 
2  Strikt genomen juridisch gezien kwalificeert de aanbieder van zorg in de zin van de Wmo 2015 en de Jeugdwet die door de gemeente wordt ingeschakeld in relatie tot die 
derde partij als de ‘opdrachtgever’. De aanbieder die door de opdrachtgever wordt ingeschakeld kwalificeert als de ‘opdrachtnemer’. In het veld worden deze partijen aangeduid als 
‘hoofdaannemer’ respectievelijk ‘onderaannemer’. Echter, er is geen sprake van een overeenkomst tot aanneming van werk in de zin van artikel 7:750 BW.  

Bij hoofd- en onderaannemerschap zet een aanbieder die door de gemeente is gecontracteerd 
om hulp of ondersteuning te leveren (de hoofdaannemer) een andere aanbieder (de 

onderaannemer) in voor (onderdelen van) de te leveren hulp of ondersteuning.  

https://www.inkoopsociaaldomein.nl/
https://www.inkoopsociaaldomein.nl/publicaties/handreikingen/2021/03/23/afwegingskader-hoofd--en-onderaannemerschap-sociaal-domein
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2.  Wat is een regiebehandelaar?3   
De regiebehandelaar is de professional die verantwoordelijk is voor de regie en coördinatie van een 
zorgverleningstraject waarbij meerdere zorgverleners betrokken zijn.4  

 

Het begrip regiebehandelaar wordt in de verschillende zorgdomeinen op verschillende wijze 
ingevuld. Zo is de term onder de zorgverzekeringswet in de volwassenen ggz (18+) gekoppeld aan het 
Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz met regels over welke professionals regiebehandelaar kunnen zijn in 
geval van diagnose en behandeling van een cliënt en daarmee al dan niet andere professionals 
kunnen coördineren. In de gehandicaptenzorg wordt de term regiebehandelaar veel breder gebruikt 
met inzet van verschillende professionals en expertises. 

De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 kennen het begrip ‘regiebehandelaar’ 
niet. Echter, sommige gemeenten maken in hun contracten met aanbieders afspraken over 
regiebehandelaarschap omdat dit kan bijdragen aan de kwaliteit van de hulp of ondersteuning. 
Daarbij worden veelal de voorwaarden voor het  regiebehandelaarschap die in de volwassenen 
geneeskundige zorg gelden (in het bijzonder de volwassenen ggz5 ) overgenomen. Gemeenten doen 
er echter goed aan om hun eisen ten aanzien van regiebehandelaarschap aan te passen aan de 
vormen van jeugdhulp en ondersteuning die de betreffende aanbieder levert, omdat ze anders het 
risico lopen om onnodig zware eisen te stellen.6 

 

3. Is de regiebehandelaar altijd werkzaam bij de hoofdaannemer? 
Nee, het maakt niet uit of de regiebehandelaar werkzaam is bij de hoofd- of bij de onderaannemer. 
De hoofdaannemer zal meestal op basis van het contract met de gemeente ervoor verantwoordelijk 
zijn dat er een passende regiebehandelaar is. Echter, de regiebehandelaar hoeft niet bij de 
hoofdaannemer werkzaam te zijn. 

                                                           
3  Aanvankelijk werd (in plaats van het begrip regiebehandelaar) het begrip ‘hoofdbehandelaar’ gebruikt. De hoofdbehandelaar was de zorgverlener die de inhoudelijke 
verantwoordelijkheid voor het totale zorgproces van een cliënt/patiënt had. Vanwege de toegenomen complexiteit van zorg, die soms door zorgverleners van verschillende instellingen 
wordt verleend, ligt de verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar minder bij de inhoud en meer bij de regie en coördinatie. Daarom wordt niet langer gesproken van een 
hoofdbehandelaar, maar van een “regiebehandelaar”. Zie hierover het advies “Hoofdbehandelaarschap GGZ als Noodgreep” van de Commissie Meurs en de uitspraak van het Centraal 
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) van 29 januari 2021 (ECLI:NL:TGZCTG:2021:36). 
4  Zie de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) van 29 januari 2021 (ECLI:NL:TGZCTG:2021:36). 
5  Zie het Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz. 
6  Zo dient een regiebehandelaar in de geneeskundige zorg altijd een BIG-registratie hebben, terwijl goed voorstelbaar is dat in het kader van jeugdhulp ook een SKJ-
geregistreerde professional in aanmerking komt als regiebehandelaar. 

De regiebehandelaar is de professional die verantwoordelijk is voor de regie en coördinatie van 
een zorgverleningstraject waarbij meerdere zorgverleners betrokken zijn. 

De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 kennen  
het begrip ‘regiebehandelaar’ niet. Echter, sommige gemeenten maken in hun contracten  

met aanbieders afspraken over regiebehandelaarschap, omdat dit kan bijdragen  
aan de kwaliteit van de hulp of ondersteuning.  

Een regiebehandelaar kan werkzaam zijn bij de hoofdaannemer of bij de onderaannemer. 
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Colofon 
 

De juridische vragen en antwoorden over hoofd- en onderaannemerschap in het 
sociaal  domein z i jn opgesteld door Landsadvocaat Pels Ri jcken in opdracht van de 
werkgroep Hoofd- en onderaannemerschap van het programma Inkoop en 
Aanbesteden Sociaal  Domein. 

 

  

 

  

 

www.inkoopsociaaldomein.nl             www.pelsrijcken.nl    
 

 

 

http://www.inkoopsociaaldomein.nl/
http://www.pelsrijcken.nl/
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