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Update Inkoop Jeugdhulp 2022 regio Lekstroom  
In mei 2022 heeft u een laatste update ontvangen over de inkoop Jeugdhulp 2022 regio Lekstroom. Er zijn, sinds mei een aantal stappen gemaakt binnen de 

segmenten Jeugdhulp. In deze nieuwsbrief nemen wij u hierin mee. Voor het overzicht is dit schematisch weergegeven met een toelichting 

 

Waar staan we nu? 

Segment Ambulant Onderwijstijd Crisis Ambulante Forensische 

jeugdhulp 

Gezinsvormen 

Regio Lekstroom Lekstroom Lekstroom 

Zuid Oost Utrecht 

Lekstroom 

Zuid Oost Utrecht  

Gooi- & Vechtstreek 

Lekstroom 

Aanbesteding SAS-procedure 

P*Q financiering 

SAS-procedure 

P*Q financiering 

SAS-procedure 

Overeenkomst per regio 

P*Q financiering 

 

SAS-procedure 

Overeenkomst per regio  

P*Q financiering 

 

Dialooggerichte 

aanbesteding 

Taakgerichte 

bekostiging 

1 opdrachtnemer 

Producten - Consultatie en 

screening 

- Begeleiding (licht, 

midden, zwaar) 

- Behandeling KmB, 

J&O incl. diagnostiek 

- Behandeling 

(regulier, 

specialistisch, hoog 

specialistisch) 

Volgt in september. Betreft  

- jeugdhulp voor 

kinderen met 

voorschools aanbod,  

- jeugdhulp op 

regulier en speciaal 

onderwijs, 

- schoolvervangend 

aanbod en naschools 

aanbod.  

 

- Crisis ambulant (J&O) 
- Crisis residentieel 

(J&O) 

- Crisis(netwerk) 

pleegzorg 

- Triage crisis jGGZ 

(crisisdienst) 

- jGGZ crisis behandeling 

(poliklinisch) 

- Forensische 

behandeling jGGZ 

- Forensische 

behandeling jeugdhulp 

- Forensische 

begeleiding Jeugdhulp  

1 integraal product 

gezinsvormen (verblijf 

inclusief ambulante 

ondersteuning) 
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Segment Ambulant Onderwijstijd Crisis Ambulante Forensische 

jeugdhulp 

Gezinsvormen 

- Intensief 

systeemgerichte 

ambulante producten  

- Dyslexie 

- Logeren 

- (nieuw) jGGZ crisis 

behandeling (intensief 

ambulant) 

Stand van zaken Zie TenderNed 

 

Voorjaar gesproken met 

samenwerkingsverbanden. 

De inkoopdocumenten 

worden nu opgesteld. 

 

Aanbiedersbijeenkomst 26 

september 9:00 uur. 

In bijeenkomst crisis (juni 

2022) is gereflecteerd op 

knelpunten en 

ontwikkelopgaven. 

 

De inkoopdocumenten 

worden nu opgesteld. 

 

Aanbiedersbijeenkomst 26 

september 9:00 uur 

Markconsultatie afgerond 

door extern bureau. 

De inkoopdocumenten 

worden nu opgesteld. 

 

29 augustus is 

consultatiebijeenkomst 

geweest met aanbieders 

over m.n. contra-indicaties 

en oplossingen daarvoor. 

 

Zie TenderNed 

(regionale inkoop 

Jeugd en WMO 22 

Regio Lekstroom- 

Gezinsvormen) 

Kostprijs- 

Onderzoek 

(KPO) 

Toets op KPO- VDO door 

HHM.  

 

Onafhankelijk onderzoek door bureau HHM 

 

Streefdatum 

publicatie 

inkoopdocumenten 

Streefdatum publicatie: Januari 2023 

Streefdatum inschrijving: Februari 2023 

 

Startdatum nieuwe 

contract 

1 juli 2023 
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Toelichting  

 

Segment Ambulant 

De aanbestedingsprocedure is tijdelijk geschorst. 
In de eerste Nota van Inlichtingen van de aanbesteding ambulante jeugdhulp zijn veel vragen over het kostprijsonderzoek gesteld. Regio Lekstroom heeft daarom 
besloten om een onafhankelijke toets uit te voeren op de tarieven. Dit onderzoek wordt door bureau HHM uitgevoerd. Deze toets gebruikt de regio om een vervolg 
te bepalen. In verband met de tijd die daarmee gemoeid is en bovendien de wens om dit proces zorgvuldig te laten verlopen, heeft de regio geen andere keuze dan 
de beoogde startdatum van de overeenkomst uit te stellen tot 1 juli 2023 en de uiterste inschrijfdatum te verplaatsen. Eind september worden aanbieders 
geïnformeerd.  Meer informatie over deze aanbesteding kunt u vinden op TenderNed 

 

Segment Jeugdhulp in Onderwijstijd 
Om te kunnen transformeren en de ontwikkelopgaven te realiseren werken we vanaf de start van het inkoopproces samen met het onderwijs en de kinderopvang. 
In de vastgestelde inkoopstrategie was gekozen voor een taakgerichte financiering voor zorgaanbieders en hier cofinanciering met het onderwijs in op te zoeken 
omdat de inzet van jeugdhulp in onderwijstijd vraagt om een gezamenlijke inzet. De opzet is als basis met diverse onderwijspartijen besproken en heeft tot een 
aappassing geleid geredeneerd uit logische bestaande verbindingen en nieuwe ontwikkelingen (landelijk en bovenregionaal).  De meeste scholen voor speciaal 
onderwijs bevinden zich buiten de Lekstroomregio en zij ontvangen kinderen uit diverse regio’s/ gemeenten. Dit is complex omdat een groot deel van deze kinderen 
jeugdhulp in onderwijstijd nodig heeft. Om dit te stroomlijnen sluiten we (gemeenten en samenwerkingsverbanden) aan bij bovenregionale afspraken en is 
bovendien nieuwe wetgeving rondom gecombineerde budgetten onderwijs en jeugdhulp in de maak. Daar waar we de komende periode wel gaan ontwikkelen en 
experimenteren, doen we dit vanuit een gezamenlijke visie en gezamenlijke afspraken. Denk hierbij aan het sturen op de doorgaande lijn van voorschool naar 
(regulier) onderwijs, het uniformeren van bestaande onderwijszorgarrangementen, de inzet van individuele begeleiding specifiek voor het regulier onderwijs en de 
toegang naar deze zorg ondersteuning. 

Op dit moment worden de inkoopdocumenten geschreven. Maandag 26 september wordt er een aanbiederssessie in combinatie met het segment Crisis gehouden. 

Hiervoor zijn gecontracteerde aanbieders begeleiding groep en crisis via een mail uitgenodigd . 

Net als voor de andere segmenten geldt dat publicatie van de inkoopdocumenten is voorzien in januari 2023, met als ingangsdatum van nieuwe contracten 1 juli 

2023. 

 

 

 

 

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/263299/details
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Segment Crisis 

In juni is een feedbackbijeenkomst gehouden met gecontracteerde crisiszorgaanbieders om te reflecteren op de gesignaleerde knelpunten en 

ontwikkelopgaven. Klik hier voor het verslag. Op dit moment worden de inkoopdocumenten geschreven. Maandag 26 september wordt er in combinatie met het 

segment Jeugdhulp in Onderwijstijd een aanbiederssessie gehouden. Hiervoor zijn gecontracteerde aanbieders begeleiding groep en crisis via een mail uitgenodigd . 

Net als voor de andere segmenten geldt dat publicatie van de inkoopdocumenten is voorzien in januari 2023, met als ingangsdatum van nieuwe contracten 1 juli 

2023. Daarbij wordt samen met Zuid Oost Utrecht een Sas-procedure voorgestaan, waarin een innovatieopgave (“integrale crisisdienst”) wordt verwerkt. 

 

Segment Forensisch 

De marktconsultatie door een extern bureau is afgerond. Deze is verwerkt in het beleidsinhoudelijke inkoopkader. Op dit moment worden de inkoopdocumenten 

geschreven. Er is eind augustus een consultatiebijeenkomst voor aanbieders gehouden om van gedachten te wisselen over ontwikkelopgaves (voorkomen dat 

bijkomende problematiek van een cliënt leidt tot contra-indicatie) en kwaliteitseisen. Net als voor de andere segmenten geldt dat publicatie van de 

inkoopdocumenten is voorzien in januari 2023, met als ingangsdatum van nieuwe contracten 1 juli 2023. Daarbij wordt samen met Zuid Oost Utrecht en Gooi- en 

Vechtstreek een Sas-procedure voorgestaan. 

 

Segment Gezinsvormen 

Na de selectie zijn we met één geselecteerde deelnemer in dialoog om in gezamenlijkheid te komen 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. 

 

https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Verslag_Crisis_bijeenkomst_13_juni_2022.pdf

