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Update Inkoop Jeugdhulp 2022 regio Lekstroom  
In September 2022 heeft u een laatste update ontvangen over de inkoop Jeugdhulp 2022 regio Lekstroom. We naderen nu het eind van de voorbereidingen op de 

aanbestedingen en daarmee is de publicatie van de segmenten Jeugdhulp in Onderwijstijd, Crisis en Forensisch in zicht. We kijken met tevredenheid terug op een 

voorbereidingstraject waarin we regelmatig met aanbieders rond de tafel hebben gezeten om te komen tot zo goed mogelijke producten waar we de komende jaren 

onze jeugdige inwoners mee kunnen helpen. We danken ieder die ons feedback en informatie heeft gegeven. Met deze laatste nieuwsbrief nemen wij u mee  in de 

voortgang zodat u hier rekening mee kunt houden in uw eigen planning. Verdere communicatie zal via TenderNed gaan.  

In het kort geven wij nogmaals schematisch een toelichting op de diverse segmenten.  

 

Segment Ambulante Jeugdhulp Jeugdhulp in Onderwijstijd Crisishulp Ambulante Forensische 

jeugdhulp 

Regio Lekstroom Lekstroom Lekstroom 

Zuid Oost-Utrecht 

Lekstroom 

Zuid Oost-Utrecht  

Gooi- & Vechtstreek 

Aanbesteding SAS-procedure 

P*Q financiering 

 

SAS-procedure 

P*Q financiering 

 

SAS-procedure 

Overeenkomst per regio  

P*Q financiering/ deels 

beschikbaarheidscomponent 

 

SAS-procedure 

Overeenkomst per regio  

P*Q financiering 

 

Producten - Consultatie en Screening- bij complexe     

vraag 

- Begeleiding licht 

- Begeleiding midden A en B 

- Begeleiding zwaar 

- Behandeling KmB, J&O incl. diagnostiek 

- Behandeling regulier 

- Behandeling specialistisch 

- Behandeling hoog specialistisch 

- Vroegsignalering en Ondersteuning 

- BSO+ 

- (naschoolse) dagbesteding groep 

- Schoolvervangende (dag)behandeling 

groep 

- Begeleiding groep met onderwijs 

perspectief/combi onderwijs OZA – Midden 

- Begeleiding groep met onderwijs 

perspectief/combi onderwijs OZA – zwaar 

- Dagbesteding zonder onderwijsperspectief 

- Crisis ambulant (J&O) 

- Beschikbaarheidscomponent Crisis 

Ambulant (J&O) 

- Crisis residentieel (J&O)/ Time-

outvoorziening 

- Crisis(netwerk) pleegzorg 

- Beschikbaarheidscomponent JGGZ- 

crisis 

- JGGZ-crisis behandeling 

(poliklinisch) 

- Forensische ambulante 

producten Behandeling 

JGGZ 

 

- Forensische, ambulante 

producten begeleiding 

jeugdhulp 
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Segment Ambulante Jeugdhulp Jeugdhulp in Onderwijstijd Crisishulp Ambulante Forensische 

jeugdhulp 

- Intensief systeemgerichte ambulante 

prod. 

- Dyslexie 

- Logeren 

- Kinderartsen  

- Ontwikkelklassen Voorschools 

- Observatie en diagnostiek binnen 

onderwijstijd 

- Kinderdagcentrum (0-5 jaar) 

- JGGZ-crisis behandeling (intensief 

ambulant) 

Publicatie Op 

TenderNed 

Gepubliceerd op 2 juni 2022, tijdelijk 

geschorst in juli 2022. Verdere informatie 

Zie TenderNed 

streefdatum 12 januari 2023 (via gemeente 

Houten) * 

Streefdatum 12 januari 2023 (via 

gemeente Houten)  

 

Streefdatum 16 januari 

2023 (via gemeente de Bilt)  

 

Vragen stellen 

in de Nota van 

Inlichtingen 1 

Niet van toepassing 30 januari 2023. 11.00 uur 30 januari 2023. 11.00 uur 5 februari 2023. 14.00 uur 

Vragen stellen 

in Nota van 

Inlichtingen 2 

30 januari 2023 11.00 uur 13 februari 2023. 11.00 uur 13 februari 2023. 11.00 uur Niet van toepassing 

Uiterste datum 

inschrijving 

23 februari 2023 27 februari 2023 27 februari 2023 27 februari 2023 

Definitieve 

gunning  

1 april 2023 

Ingangsdatum 

Contracten 

1 juli 2023 

 

* Het duurt ongeveer twee dagen na publicatie dat de inkoopdocumenten zichtbaar zijn op TenderNed. 

Alle data die in de tabel vermeld staan zijn indicatieve data. U kunt geen rechten aan deze data ontlenen.  De definitieve data worden op TenderNed gepubliceerd. 

Wij raden u aan om TenderNed in de gaten te houden. Zie de informatie onder het kopje TenderNed en Communicatie. 

 

De contractering van deze segmenten zal middels een Raamovereenkomst gaan.  Er is sprake van een eenmalige inschrijving op de uiterste inschrijfdatum vermeld op 

bovenstaande tabel. Het is niet mogelijk om gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst tussentijds toe te treden. 
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Toelichting  
Kostprijsonderzoek door bureau HHM 

 In de eerste Nota van Inlichtingen van de aanbesteding Ambulant zijn diverse vragen gesteld over het kostprijsonderzoek. Regio Lekstroom heeft daarom besloten 

om een onafhankelijke toets uit te voeren over de tarieven. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze onafhankelijke toets is besloten om het Kostprijsonderzoek 

opnieuw uit te laten voeren.  

Bureau HHM heeft van de regio Lekstroom de opdracht gekregen om een Kostprijsonderzoek uit te voeren op zowel het segment Ambulant als op de segmenten 

Jeugdhulp in Onderwijstijd, Crisis en ambulante forensische jeugdhulp.  

 

Bureau HHM heeft aanbieders van alle segmenten betrokken bij het kostprijsonderzoek via een marktconsultatie in oktober 2022 en een bijeenkomst op 24 

november 2022. Bureau HHM heeft adviestarieven en een algemene rapportage van alle segmenten opgeleverd. Hier vindt u de documenten behorende bij het 

Kostprijsonderzoek:   

Rapportage_opbouw_tarieven_jeugdhulp_regio_Lekstroom_1.pdf 

ADVIEStarieven_Jeugdhulp_regio_Lekstroom_2023__niet_defintief_.xlsx 

Vraag_en_antwoord_1_kostprijsonderzoek_HHM_.xlsx 

Vraag_en_antwoord_2_Kostprijsonderzoek_HHM.pdf 

 

De rapportage wordt ter besluitvorming aan de regio voorgelegd.  In januari 2023 stelt de regio Lekstroom de definitieve tarieven vast. Voor het segment Crisishulp 

worden de definitieve tarieven mede vastgesteld door regio Zuid Oost Utrecht en voor forensisch ambulante jeugdhulp door regio Zuid Oost Utrecht en regio Gooi & 

Vechtstreek. De vastgestelde tarieven worden als onderdeel van de inkoopdocumenten gepubliceerd op TenderNed.  

 

Segment Ambulant  

In juni 2022 is de aanbesteding ambulante jeugdhulp gepubliceerd op TenderNed. Naar aanleiding van vragen die gesteld zijn in de eerste Nota van Inlichtingen over 

het tarievenonderzoek is besloten dat we de aanbesteding tijdelijk schorsen en de contractering te verplaatsen naar 1 juli 2023. Nu het nieuwe tarievenonderzoek is 

afgerond, streven we ernaar om de aanbesteding op 12 januari 2023 te openen.  

Mede naar aanleiding van vragen in de Nota van Inlichtingen en het kostprijsonderzoek zijn er een aantal aanpassingen gedaan in de productbeschrijving van dit 

segment, zoals het toevoegen van het product kinderartsen. Indien u de documenten voor deze aanbesteding al heeft gedownload, raden wij u aan om deze te 

verwijderen en de documenten opnieuw te downloaden, zodat u de meest recente documenten heeft.  

Meer informatie over het verdere verloop van de aanbestedingsprocedure kunt u vinden op TenderNed. 

 

https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Rapportage_opbouw_tarieven_jeugdhulp_regio_Lekstroom_1.pdf
https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/ADVIEStarieven_Jeugdhulp_regio_Lekstroom_2023__niet_defintief_.xlsx
https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Vraag_en_antwoord_1_kostprijsonderzoek_HHM_.xlsx
https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Vraag_en_antwoord_2_Kostprijsonderzoek_HHM.pdf
https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/263299/details
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Segment Jeugdhulp in Onderwijstijd en Crisis 

De afgelopen maanden hebben we ons in samenwerking met het onderwijs en gecontracteerde aanbieders gericht op ontwikkelopgaves en productbeschrijvingen 

voor deze segmenten. Mede naar aanleiding van deze sessies zijn er aanpassingen doorgevoerd in de productbeschrijvingen. Bureau HHM heeft aanbieders 

betrokken bij het kostprijsonderzoek via een marktconsultatie in oktober 2022 en een bijeenkomst op 24 november 2022. Een link naar de betreffende documenten 

vindt u onder het kopje  Kostprijsonderzoek door bureau HHM.   

Op dit moment leggen wij de laatste hand aan de inkoopdocumenten en vindt de besluitvorming op de tarieven plaats. In Januari 2023 zijn de inkoopdocumenten 

definitief en gereed voor publicatie op 17 januari 2022. 

 

Segment Forensisch 
Met gecontracteerde aanbieders van de diverse gemeenten is een aantal sessies gehouden. Mede naar aanleiding van deze sessies zijn er aanpassingen 

doorgevoerd in de productbeschrijvingen. De inkoopdocumenten voor het segment forensische hulp zijn gereed en liggen ter besluitvorming voor bij de diverse 

gemeenten. In Januari 2023 worden na besluitvorming de documenten gepubliceerd op 16 januari 2023. Gemeente De Bilt is namens de regio’s Zuid Oost Utrecht, 

Gooi & Vechtstreek en Lekstroom penvoerder van deze aanbesteding. De gemeente De Bilt zal in januari 2023 de inkoopdocumenten publiceren op TenderNed. 

Informatie over deze aanbesteding kunt u vinden op de website www.zorginzou.nl 

Segment Gezinsvormen 

Na de selectie zijn we met één geselecteerde deelnemer in gezamenlijkheid gekomen tot een nadere uitwerking en concretisering van de opdracht Gezinsvormen. 

Deze geselecteerde deelnemer is een samenwerking van de organisaties Stichting Timon, Stichting de Rading, Stichting Leger des Heils en Stichting Youké (ook wel 

genoemd ‘de Combinatie’). We streven naar ingang van het contract voor het segment Gezinsvormen per 1 juli 2023. 

 

TenderNed en communicatie 

Met deze nieuwsbrief attenderen wij u op de publicaties van de diverse segmenten op TenderNed. Indien u nog geen TenderNed account heeft, raden wij u aan om 

deze alvast aan te maken. Meer informatie over TenderNed vindt u Via deze link. U bent zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden op TenderNed of de 

documenten gepubliceerd zijn. via deze link kunt u op TenderNed uw interesse aangeven voor bepaalde aanbestedingen, u kunt dan attenderingen ontvangen als er 

nieuwe of gewijzigde aanbestedingen zijn gepubliceerd, die voldoen aan uw zoekopdracht.   

 

Wij verzoeken u uitdrukkelijk om naar aanleiding over deze nieuwsbrief, de diverse inkoopdocumenten of tarieven, geen contact op te nemen met de medewerkers 

van de Sociaal Teams, contractmanagers of andere medewerkers van de diverse gemeenten. Zij kunnen uw vragen omtrent deze inkoop niet beantwoorden.  

Nadat de publicatie op TenderNed staat, mag er geen (individuele) communicatie plaatsvinden aangaande de aanbestedingen anders dan staat beschreven in de 

inkoopdocumenten. Vragen kunt u stellen via de Nota van Inlichtingen van de betreffende aanbesteding op TenderNed.   

http://www.zorginzou.nl/
https://www.tenderned.nl/cms/voor-ondernemingen/tenderned-gebruiken-als-ondernemer
https://www.tenderned.nl/cms/interesseprofiel/interesseprofiel-aanmaken

