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Update Inkoop Jeugdhulp 2022 regio Lekstroom 
 
In maart 2022 heeft u een laatste update ontvangen over de inkoop Jeugdhulp 2022 regio Lekstroom.  
Er zijn, sinds maart, een aantal stappen gemaakt binnen de segmenten Jeugdhulp. In deze 
nieuwsbrief nemen wij u hierin mee. 
 

Segment Ambulante Jeugdhulp 
De publicatie van dit segment is gepland op donderdag 2 juni a.s. op TenderNed. Voor hulp bij het 
gebruik van TenderNed verwijzen wij u naar de volgende link https://www.tenderned.nl/cms/help 
 
Voor het segment ambulante Jeugdhulp beogen we met de inkoop, het voeren van casusregie én de 
ontwikkelopgave het volgende resultaat te bereiken: 
“De basis rondom de jeugdige versterken vanuit de visie van normaliseren, meer werken met de 
gehele context van het gezin, en het vormgeven van integrale hulp”.  
 
Hiermee zetten we stappen in het transformatieproces binnen het sociaal domein, zoals ook verwoord 
in de inkoopstrategie: goede en passende hulp en ondersteuning aan de inwoners binnen onze 
budgettaire kaders. 
 
De wijze van inkoop van ambulante jeugdhulp (inspanningsgericht op basis van producten) verschilt 
niet veel van de wijze waarop de afgelopen jaren de ambulante jeugdhulp is ingekocht. 
Door de producten anders te bundelen en hiermee het aantal producten terug te brengen, het 
organiseren van casusregie door de sociaal teams en de samenwerking met andere verwijzers 
steviger neer te zetten en door beter omschreven afspraken met zorgaanbieders te maken, 
verwachten we bovengenoemd doel te bereiken.  
Tevens verwachten we hiermee beter grip te krijgen en te houden op de zorg die wordt ingezet en de 
kosten die hiermee gemoeid zijn. 

 
Kostprijsonderzoek 
Het onafhankelijke kostprijsonderzoek uitgevoerd door Van Dam en Oosterbaan heeft tarieven 
opgeleverd bij de nieuw te hanteren producten. Bijgevoegd treft u dit onderzoek aan.  
Voor het kostprijsonderzoek heeft Van Dam & Oosterbaan (VDO) de volgende stappen doorlopen: 

• Vooronderzoek en data-analyse  

• Uitvraag bij aanbieders  

• Berekening voorlopige kostprijzen en tarieven per product  

• Mogelijkheid om de kostprijzen te toetsen en valideren door aanbieders  

• Aangepaste kostprijzen en tarieven per product  

  
In het rapport staan per product bovenstaande stappen beschreven met een advies per product. 
Tevens is het rekenmodel in het rapport opgenomen. 

Op verzoek van de aanbieders is een (digitale) validatiesessie georganiseerd op de voorlopige 
kostprijzen. In het rapport van VDO zien wij de meerwaarde van deze validatie. De regio Lekstroom is 
voornemens om met reële tarieven te werken. Met het kostprijsonderzoek en de validatie van de 
voorgestelde tarieven zijn de tarieven volgens de regio voldoende onderbouwd en heeft de regio 
besloten de tarieven uit het onderzoek te hanteren en vast te stellen.  

Vanuit het rapport van VDO hebben wij extra aandacht bij onze inkoopdocumenten gevestigd op: 
- Heldere productomschrijvingen. Voor elk product staat het volgende beschreven: 
- Omschrijving en problematiek 
- Doel 
- Aanpak 
- Duur behandeling  
- Kwaliteitseisen 

https://www.tenderned.nl/cms/help
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- Tarief en eenheid 
- Een duidelijk standpunt in te nemen als regio voor duidelijkheid op productiviteit en 

declarabiliteit.  
Deze aanbeveling hebben wij ter harte genomen door dit uit te schrijven in de inkoopdocumenten. Het 
rekenmodel van VDO was hierbij uitgangspunt. 

 
 
Met de publicatie van de inkoopdocumenten kijken wij terug op een intensief proces dat wij met u 
hebben mogen doorlopen. Met waardering kijken wij terug op uw inhoudelijke reacties op de 
inkoopstrategie en onze doelen waar u ons onder andere extra wees op het belang om vanuit het 
gewone leven van onze jeugd te redeneren, de filmpjes met toelichting die veelvuldig zijn bekeken en 
daarmee onze inzet verfijnde, de bijeenkomsten en kostprijsonderzoek waaraan u heeft meegewerkt 
en getoetst of onze uitgangspunten realistisch en uitvoerbaar waren. 
We zijn ons er zeker van bewust dat we er nog lang niet zijn. Transformeren vraagt van alle 
betrokkenen een lange adem. Maar met onze gedeelde inhoudelijk visie, de randvoorwaarden die we 
met deze inkoop afspreken, het volgen van de beweging die wij met u willen maken om hiervan te 
leren en verder te ontwikkelen… daar zien wij zeker naar uit.  

 

Forensische zorg 
De regio’s Gooi en Vechtstreek, Zuid Oost Utrecht en Lekstroom werken samen op de inkoop van 
forensische zorg. Om goed inzicht te hebben in de huidige situatie van het zorglandschap, de 
knelpunten en ontwikkelopgaven is op basis van interviews met de strafrechtpartners (Raad voor de 
Kinderbescherming, GI’s, diverse forensische jeugdhulp aanbieders) een marktanalyse uitgevoerd. Op 
basis daarvan zijn in concept de kaders beschreven. Een nadere planning wordt nu gemaakt. 

 
Segment crisis 
De regio’s Zuidoost Utrecht en Lekstroom werken samen op de inkoop van dit segment. In juni 2022 
vinden bijeenkomsten plaats waarin de regio’s hun ideeën voorleggen aan gecontracteerde 
aanbieders crisishulp jeugd. Na deze marktconsultatie wordt de planning geconcretiseerd en aan 
aanbieders gecommuniceerd. 
 

Segment gezinsvormen 
Voor dit segment vindt op dit moment de dialoog plaats om de opdracht te concretiseren. Gunning 
staat voor 1 oktober 2022 gepland. 
 

Segment onderwijstijd 
De regio werkt momenteel gezamenlijk met de samenwerkingsverbanden onderwijs de strategie uit op 
de onderdelen ‘Jeugdhulp op Speciaal Onderwijs’, ‘Jeugdhulp op Regulier Onderwijs’ en ‘Jeugdhulp 
op voorschools- en naschools aanbod’.  
Voor het Speciaal Onderwijs sluit de regio Lekstroom aan bij de bovenregionale ontwikkelingen met 
de regio’s Utrecht Stad, Utrecht West n Utrecht Zuidoost voor het realiseren van Jeugdhulp op 
Speciaal Onderwijs.  
Voor Regulier Onderwijs en Voorschools- en Naschools aanbod is het uitgangspunt om voort te 
borduren op de interventies die momenteel lopen vanuit de NPO-gelden. Op basis van de eerste 
uitkomsten van deze interventies wordt in het najaar van 2022 een voorstel voor de gewenste inkoop 
gedaan en aan aanbieders gecommuniceerd.  
Ondertussen is bij  de overlegtafel Jeugd van 24 mei jl is besproken de contracten begeleiding en 
behandeling groep met een jaar te verlengen in 2023. Hetzelfde is gewenst voor lopende 
onderwijszorgarrangementen op scholen in de regio Lekstroom. 

 


