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Begrippenlijst 
Behandelplan 

Plan van de aanbieder. Wordt ook wel aangeduid als gezinsplan/ behandelplan. 

Big 5 

Vijf pijlers van volwassenheid: Support, Wonen, School & Werk, Inkomen en Welzijn. Deze 

resultaatgebieden Wmo zijn ook opgenomen in de Inkoopstrategie Wmo.   

Innovatieopgaven 

Opgaven die gesteld zijn voor de lange termijn. 

Normaliseren / de-medicaliseren 

Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn of haar leven. Hoogte- en dieptepunten horen 

daarbij. In de hulp die we bieden aan inwoners met een hulpvraag werken we vanuit het idee 

dat we aansluiten bij het gewone leven; ook wel normaliseren genoemd. Niet alles wat 

anders is of anders verloopt dan je zou willen, vraagt direct om professionele hulp of 

ondersteuning. Dit doen we door ouders te versterken vanuit het gedachtengoed van de 

‘pedagogische civil society’.   

Ondersteuning  

In de inkoopstrategie gebruiken wij ondersteuning als product wat binnen de jeugdhulp wordt 

ingekocht. Binnen de huidige inkoop worden hier ook wel de termen hulp en zorg voor 

gehanteerd. In de inkoopstrategie maken wij hier geen onderscheid in.  

Ouders 

Daar waar ouders staat geschreven wordt ook verzorgers of pleegouders bedoeld. 

Ontwikkelopgaven 

Opgaven waar direct mee wordt gestart vanaf het moment van inkoop. 

Perspectiefplan 

Plan wat aanbieder gezamenlijk met de jeugdige/ ouders opstelt. Deze is gericht op 

uitstroom (perspectief) na ondersteuning. Bij jeugdigen vanaf 16,5 jaar betreft dit een 

toekomstplan. 

Plan van aanpak Sociaal Team 

Binnen de diverse sociaal Teams wordt het Plan van Aanpak verschillende gedefinieerd. 

Andere benamingen zijn o.a. doelenplan 

ROEL  

Regionaal Omdenk- en Expertteam Lekstroom. ROEL is een expertisenetwerk waarin 

diverse aanbieders onder leiding van een regionale (Lekstroom) voorzitter zich buigen over 

complexe casuïstiek. 

Toekomstplan 

Een toekomstgerichte aanpak (plan) vanuit de visie: “we laten jongeren pas los als er een 

stabiele basis is” op de vijf pijlers (Big5) van volwassenheid: Dit plan wordt door de 

aanbieder opgesteld met elke jongere die bij hen in ondersteuning is, rond de leeftijd van 

16,5 jaar en andere betrokken partners (zoals het sociaal team). Op basis van dit plan 

worden partners die nodig zijn om de doelen te bereiken in stelling gebracht. De 

verantwoordelijkheid van het te behalen resultaat eindigt niet bij het eigen aanbod.  

Voorliggend veld 

Vrij toegankelijke ondersteuning (algemene voorziening) waar jeugdigen en ouders zonder 

indicatie binnen de eigen gemeente gebruik van kunnen maken. Het betreft veelal door de 

gemeente gesubsidieerde voorzieningen. 
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Samenvatting 
In 2018 heeft het Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL) de opdracht 

gegeven voor het opstellen van een nieuwe inkoopstrategie voor jeugdhulp en 

maatschappelijke ondersteuning die meer aansluit bij de transformatie. Met de nieuwe 

inkoopstrategie willen Lekstroomgemeenten het transformatieproces binnen het sociale 

domein stimuleren met als uiteindelijk doel: hulp en ondersteuning die het best past bij de 

inwoners binnen de Lekstroom, integraal, effectief en die ook de kosten beheersbaar houdt. 

Om die reden is gekozen voor een nieuwe inkoopsystematiek. 

De Lekstroomgemeenten zien verschillende gradaties in zwaarte van jeugdhulp en 
verschillende bewegingen en ontwikkelopgaven die zij daarbinnen willen maken. Daarom is 
in de inkoopstrategie gekozen voor verschillende segmenten en binnen die segmenten 
gekozen voor de inzet van aanbieders, daarbij passende bekostigingssystematieken en 
wijzen van samenwerking met sociaal teams (regiefunctie). Met de inkoopstrategie, in het 
bijzonder de segmenten, worden de volgende resultaten beoogd:  

• Resultaat segment gezinsvormen: voorkomen van uithuisplaatsing of kortdurender 
plaatsen binnen meer gezinsachtige settings. 

• Resultaat segment ambulant: 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. 

• Resultaat segment jeugdhulp in onderwijstijd: minder schooluitval doordat met jeugdhulp 

onderwijs kan worden gevolgd. Regulier waar het kan, specialistisch waar nodig, door 

onderwijs en zorg als continuüm in elkaar over te laten lopen. 

• Resultaat segment crisis: aanvullen ontbrekend aanbod en (op termijn) van 

versnippering naar integrale crisiszorg. 

De inkoopstrategie is daarnaast een belangrijke aanjager van een verbeterde samenwerking 

tussen voorliggend veld, sociale teams en zorgaanbieders.  

Doordat de inkoopstrategie zoveel 'raakt’ is het een complex geheel en tegelijkertijd ook een 

mooie kans om al ingezette regionale en lokale transformatieopgaven te versterken. Op 

hoofdlijnen raakt de inkoopstrategie de volgende punten: 

• Het inzetten van het voorliggend veld en informele ondersteuning wordt ingezet. We 

willen dat dit meer gebeurt, door inwoners zelf, door sociale teams, door 

zorgaanbieders; 

• Ontwikkeling sociale teams. We willen dat sociale teams meer (en eenduidiger) de regie 

voeren. 

• Commitment van zorgaanbieders. We willen hiervoor nieuwe contracten met 

zorgaanbieders, die zich willen verbinden aan deze visie en de specifieke 

ontwikkelopgaven. Gemeenten willen deze opgaven in partnerschap uitvoeren. 

 

Vervolg 

De Inkoopstrategie is tot stand gekomen met betrokkenheid van huidige aanbieders en 

partners. Ook is gebruik gemaakt van voorbeelden uit andere jeugdregio's. Na instemming 

van dit concept door het BPSDL wordt een impactanalyse opgesteld op de 

implementatiekosten waarna definitieve besluitvorming, na besluitvorming in het BPSDL, 

door alle colleges van de Lekstroomgemeenten volgt. Na vaststelling wordt dit jaar het 

inkoopproces vervolgd met het opstellen van de Inkoopdocumenten. De colleges van B&W 

ontvangen een financiele impactanalyse voorafgaand aan de definitieve versie van de 

inkoopdocumenten. De inkoop moet per 1 januari 2023 resulteren in nieuwe contracten.
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1. Aanleiding 
 
Vanaf 2013 werken de gemeenten Houten, Lopik, IJsselstein, Nieuwegein en 

Vijfheerenlanden1 samen in het sociaal domein binnen de regio Lekstroom. In de afgelopen 

jaren is deze samenwerking volop in ontwikkeling geweest. Zowel beleidsinhoudelijk als ook 

in de organisatie van de samenwerking richten de gemeenten zich op de volgende stap in de 

doorontwikkeling van het sociaal domein. 

 

De eerste termijn van de huidige overeenkomsten voor Jeugdhulp en Wmo begeleiding 

liepen af op 31 december 2019. Het aflopen van deze overeenkomsten en de lokale en 

regionale ontwikkelingen die spelen binnen het sociaal domein vragen om een 

inkoopstrategie die daar beter op aansluit. Maar ook een inkoopstrategie die ruimte blijft 

geven om mee te bewegen in deze ontwikkelingen. 

 

In 2018 heeft het Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL) de opdracht 

gegeven voor het opstellen van een nieuwe inkoopstrategie voor jeugdhulp en 

maatschappelijke ondersteuning die meer aansluit bij de transformatie. Gefaseerd is 

vervolgens middels eerst een Koersdocument (2019) en daarna een Impactanalyse (2020) 

ingezoomd op de vraag hoe we daartoe de huidige inkoopsystematiek kunnen optimaliseren.  

 

Landelijk is het jeugdstelsel volop in beweging. Zo worden naar aanleiding van het AEF-

rapport2 maatregelen onderzocht om het jeugdstelsel beheersbaar te houden, ligt er een 

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (april 2021) en ligt er een wetsvoorstel om de 

regionale samenwerking te laten borgen middels een Gemeenschappelijke Regeling. Ook 

wordt landelijk gesproken over de hervormingsagenda, de benodigde en beschikbare 

budgetten en de verdeling ervan op Jeugdhulp. De uitwerking daarvan en de consequenties 

voor het lokale, regionale en bovenregionale jeugdstelsel , en daarmee op de voorgestane 

inkoop, laat zich nog moeilijk voorspellen. Vooralsnog beschouwen we onze eigen regiovisie 

als leidend. 

2. Visie jeugdhulp en inkoop  
 

2.1 Regiovisie jeugdhulp 
Om de effectiviteit van de regionale samenwerking te vergroten is een Regiovisie opgesteld 

voor de inrichting van de jeugdhulp. Deze visie komt voort uit de gesprekken die de 

gemeenten de afgelopen jaren in de regio Lekstroom intensief met elkaar en met 

ervaringsdeskundigen, lokale teams, jeugdhulpaanbieders en overige partners hebben 

gevoerd. Vanuit deze visie werken we in de Lekstroom samen om onze ambities te 

realiseren. Eén van de middelen om onze ambities te realiseren is het maken van nieuwe 

afspraken met aanbieders van ondersteuning middels inkoop. 

 
1 Vanaf 2013 neemt Vianen deel aan de samenwerking in de Lekstroom. Vanaf 2019 is Vianen onderdeel van de 
gemeente Vijfheerenlanden. 
2 Stelsel in groei; Een onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg, Andersson Elffers Felix, 15 december 
2020 
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Via Regiovisie Jeugdhulp 2022.pdf vindt u de pdf versie van de Regiovisie 

https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Ondernemers/Regionale_Backoffice_Lekstroom/Jeugd/2021/Regiovisie_Jeugdhulp_Lekstroom_-_februari_2021.pdf
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Met de nu voorliggende inkoopstrategie willen de Lekstroomgemeenten het 

transformatieproces binnen het sociaal domein stimuleren met als uiteindelijk doel: goede en 

passende hulp en ondersteuning aan de inwoners binnen onze budgettaire kaders. 

 

2.2 Ambities en transformatiedoelen inkoop Jeugdhulp Lekstroom 

Om de inkoopstrategie richting en focus te geven zijn, binnen de kaders van de Regiovisie, 

ambities en transformatiedoelen geformuleerd. Daarbij is niet op nul begonnen; zoals 

aangegeven zijn er zijn al veel ontwikkelingen gaande. Vanuit deze inhoudelijke 

ontwikkelingen zijn de ambities en (transformatie)doelen en benodigde doorontwikkeling 

samen gebracht. Dit wordt weergegeven in onderstaande plaat. 

 

In deze plaat is een gelaagdheid aangebracht middels een piramide, waaraan de ambities en 

doelen zijn gekoppeld, zonder dat er een harde scheidslijn is in ambities en doorontwikkeling 

tussen de verschillende lagen. Samen met verwijzers en partners wordt invulling gegeven 

aan de beoogde doorontwikkeling. Daarvoor is het nodig onderling met elkaar te verbinden 

en eigenaarschap te tonen. 

 

 
Via Praatplaat Doelen en Ambities Doorontwikkeling Jeugdhulp.pdf vindt u de PDF versie 

 

De genoemde transformatiedoelen zijn in deze inkoop verwerkt als ontwikkelopgaven. Maar 

transformatie vraagt ook tijd. Daar waar het formuleren van deze opgaven meer tijd vraagt 

zijn innovatieopgaven geformuleerd, die we met aanbieders, partners en inwoners / 

ervaringsdeskundigen verder willen gaan vormgeven lopende de nieuwe inkoopperiode. 

 

 

https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Ondernemers/Regionale_Backoffice_Lekstroom/inkooptrajecten/Praatplaat_Doelen_en_Ambities_Doorontwikkeling_Jeugdhulp.pdf


   
 

8 

 

Van transformatiedoelen naar ontwikkelopgaven die bijdragen aan een beheersbaar 

jeugdstelsel  

De ontwikkelopgaven binnen de inkoopstrategie dienen bij te dragen aan een financieel 

beheersbaar jeugdstelsel. We beogen door het gezamenlijk inzetten van ontwikkelopgaven  

hulp en ondersteuning te bieden die het best past bij de inwoners binnen de Lekstroom, 

integraal, effectief en die ook de kosten beheersbaar houdt. 

 

De ontwikkelopgaven vragen een andere manier van denken en handelen op uitvoerend, 

beleids en bestuurlijk niveau van gemeenten, zorgaanbieders, onderwijs, huisartsen en 

andere verwijzers.  Getransformeerd denken en handelen wordt versterkt door met elkaar de 

ontwikkelopgaven in beeld te brengen en in gezamenlijkheid het hoe en wat uit te werken en 

ernaar te handelen en tijdig te kunnen sturen en monitoren op de inzet van ondersteuning.  

Zo komt het stelsel in beweging om bij (complexe) hulpvragen de juiste ondersteuning tijdig, 

efficient en doelgericht in te zetten. En zo bij te dragen in de beheersing van de 

jeugdhulpkosten. 

 

3. Huidige situatie 
 

3.1 Cijfers jeugdhulp Lekstroom 2018-2020 
 

Regio Lekstroom 2018 2019 20203 

Aantal cliënten (obv indicaties) 5188 6262 6318 

Gecontracteerde aanbieders RBL 176 188 194 

Declaraties ( dit is incl Samen Veilig en 

YEPH die buiten deze aanbesteding vallen) € 35.698.652 € 45.479.285 € 49.786.505 

 

 

 
3 Cijfers april 2021. Officiele eindstand voor boekjaar 2020 volgt. 
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Duiding uitgaven 2020 ten opzichte van 2019  

In 2020 worden de kostenstijgingen t.o.v. 2019, naast de indexatie (2,8% = € 1,3 miljoen), 

met name veroorzaakt door de hoofdcategorieën Samen Veilig, GGZ, en KmB en 

Jeugd&Opvoedhulp. Bij nadere beschouwing zien we dat de kostenstijgingen zich met name 

voordoen bij de subcategorieën Veilig Thuis, Drang, Basis en Spec. Jeugd-GGZ, LTA 

(landelijk ingekochte ondersteuning), Overig verblijf (Gezinshuizen), Pleegzorg, en de 

begeleidings- en behandelingsproducten (m.u.v. Begeleiding groep zwaar). 

 

Duiding uitgaven 2019 ten opzichte van 2018 

 In 2019 worden de kostenstijgingen t.o.v. 2018, naast de jaarlijkse tariefindexatie (á 2,1% = 

€ 750.000), met name veroorzaakt door de gemeentelijke herindeling van de gemeente 

Vianen, die in 2019 is gefuseerd met de gemeenten Zederik en Leerdam tot de gemeente 

Vijfheerenlanden (VHL). Als we de gemeente Vianen/VHL buiten beschouwing laten dan 

zien we dat de kostenstijgingen zich met name voordoen bij de subcategorieën Overig 

verblijf (Woongroep en Gezinshuizen), Begeleiding Individueel Midden/Zwaar, LTA, Cluster 1 

(BOPZ) en Maatwerk. 

 

Grip op kosten 

De huidige productindeling en open house-constructie nodigt uit tot het aanbieden van 

ontelbare producten en diensten al naar gelang de vraag van individuele cliënten en sociaal 

teams. De kostenstijging van de afgelopen jaren laten zien dat 1 op de 7 kinderen inmiddels 

jeugdhulp ontvangt en de kosten voor die jeugdhulp alleen maar stijgen. Deels als gevolg 

van indexering van tarieven, maar ook als gevolg van toegenomen vraag én het aanbieden 

van aanbod dat vraag creëert. De regio Lekstroom staat hierin niet alleen. Gemeenten en 

jeugdhulpaanbieders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid daar waar het gaat om 

het zorgvuldig uitgeven van van publieke middelen bestemd voor jeugdhulp. We beogen met 

de nieuwe inkoop gezamenlijk in te zetten op ontwikkelopgaven om zo hulp en 

ondersteuning te bieden die het best past bij de inwoners binnen de Lekstroom, integraal, 

effectief en die ook de kosten beheersbaar houdt. De ontwikkelopgaven vragen een andere 
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manier van denken en handelen van gemeenten, aanbieders en partners. Zo komt het 

stelsel in beweging om bij (complexe) hulpvragen de juiste ondersteuning tijdig, efficient en 

doelgericht in te zetten en dat zal (op termijn) bijdragen in de beheersing van de 

jeugdhulpkosten. De bijdrage die de ontwikkelopgaven moeten leveren aan de financiële 

beheersbaarheid betekent daarbij niet dat de benodigde hulp aan een inwoner wordt 

onthouden. 

 

3.2 Inhoudelijke ontwikkelingen jeugdhulp in Lekstroom  
Voor de inkoopstrategie is een aantal inhoudelijke ontwikkelingen relevant. Deze zijn 

hieronder beschreven, waarbij de link is gelegd met de Regiovisie en  de doelen die we  

willen bereiken: 

 

Lerend netwerk voor Jeugd 

De vijf gemeenten binnen de regio Lekstroom bouwen gezamenlijk vanuit de 

uitvoeringspraktijk aan een Lerend Netwerk Zorg voor Jeugd. 

Het lerend netwerk is ingezet als veranderstrategie voor (verbetering van) een geïntegreerde 

ketenaanpak voor de meest kwetsbare doelgroep met een complexe hulpvraag waarbij (de 

kans op) uithuisplaatsing dreigt. 

De focus is richt zich op jongeren van 14-23 jaar met complexe (systemische) problematiek 

op meerdere domeinen en/of uithuisgeplaatst dreigen te worden of  die uithuisgeplaatst zijn. 

Om dit te realiseren wordt ingezet op een transformatie in de manier waarop we 

samenwerken. Het versterken van domein overstijgende samenwerking is hierbij een 

belangrijk onderdeel, maar niet het enige onderdeel. De transformatie vraagt om een andere 

manier van denken en handelen en is gericht op een kwalitatieve opgave: zorgen voor 

effectievere hulp en ondersteuning. Er is nu sprake van verschillende systemen met eigen 

regels, financieringsstromen en vormen van verantwoording. Dit heeft geleid tot 

versnippering van ondersteuning en ineffectiviteit. Dit geldt zeker voor 

kinderen/jeugdigen/volwassenen die te maken hebben met vragen op meerdere 

levensgebieden. 

Het lerend Netwerk richt zich op het komen tot onderlinge verbinding en gezamenlijk 

organiseren van deze diverse projecten, het opbouwen van een sterke praktijkgemeenschap 

door leren en ontwikkelen op uitvoerend, beleid en bestuurlijk niveau en een advies geven 

over de doorontwikkeling van de experttafel regio Lekstroom. Hiermee heeft het Lerend 

Netwerk zorg voor jeugd regio Lekstroom een belangrijke inhoudelijke toevoeging, 

verbinding en afstemming voor de inkoop jeugd ingebracht en geborgd. 

ROEL (Regionaal Omdenk- en Expertteam Lekstroom).  

In 2018 is gestart met ROEL (Regionaal Omdenk- en Expertteam Lekstroom).ROEL is een 

expertisenetwerk waarin diverse aanbieders onder leiding van een regionale (Lekstroom) 

voorzitter zich buigen over complexe casuïstiek. ROEL richt zich op het oplossen van 

complexe casuïstiek waarin een out-of-the-box oplossing van meerdere 

zorgaanbieders/expertises nodig is.  

Daarnaast is ROEL gericht op het voorkomen van residentiële uithuisplaatsingen en het 

bevorderen van uitstroom uit verblijf. De doorontwikkeling van ROEL en deelname van 

regionale zorgaanbieders aan ROEL zijn onderdeel van het Lerend Netwerk  De inhoudelijke 

uitwerking van de doorontwikkeling en opgaven van ROEL is verwerkt en in samenhang in 

de opgaven ingebracht in deze inkoop. 
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Doorbraakmethode Instituut Publieke Waarden (IPW) 

Onderdeel van de hierboven beschreven doorontwikkeling van ROEL, maar ook in het 

breder verband van het Lerend Netwerk is gestart met de pilot doorbraakmethode van IPW. 

Deze methode is erop gericht samen met de betrokken gezinnen (waar sprake is van 

samenloop van verschillende problemen in verschillende domeinen) een passend 

maatwerkplan te maken. Door knelpunten in complexe casuistiek praktisch en integraal aan 

te pakken, stimuleren en helpen we professionals om ook actief in deze beweging mee te 

gaan. Samen met de professionals van de lokale teams, beleid en bestuurders wordt 

uitwerking gegeven aan de doorbraakmethode. 

 

Jeugdhulp met verblijf en 18- /18+ 

De projecten Jeugdhulp met Verblijf en 18-/18+ zijn in de periode 2019 - 2020 uitgevoerd. 

Het project Overgang 18-/18+ was gericht op het stimuleren van toekomstgericht werken, het 

ontwikkelen van een integrale domeinoverstijgende aanpak en een passend aanbod voor 

jongvolwassenen. Het project Jeugdhulp met Verblijf (JmV) was gericht op preventie om 

uithuisplaatsing te voorkomen, het creëren van passende alternatieven voor jeugdhulp met 

verblijf en de ontwikkeling van een effectieve zorglogistiek. Ervaringen van deze projecten 

zijn verwerkt in onze opgaven van deze inkoop. 

 

Verbinding maken met (passend) onderwijs 

In de regio Lekstroom is per 2017 de uitvoering van de Thuiszittersaanpak Lekstroom 

gestart. Hierbij zijn onderwijszorgarrangementen (OZA’s) samengesteld om het aantal 

thuiszitters terug te dringen. Het gaat om arrangementen waarin onderwijs, gemeente en één 

of meerdere aanbieders samenwerken in de uitvoering.  

De OZA’s die zijn ontwikkeld in de regio Lekstroom vormen het begin van een ontwikkeling 

waarin het steeds beter mogelijk wordt te werken volgens het principe ‘regulier waar het kan, 

speciaal waar het nodig is’. Er wordt niet meer voor ieder kind een apart arrangement 

ontwikkeld, maar de ondersteuning op de scholen met collectief gefinancierde jeugdhulp 

wordt verbreed. De uitwerking van de OZA’s moet nog plaatsvinden. De inkoop van 

jeugdhulp kan hierbij helpend zijn. 

 

Kleinschalige hulp, dichter bij huis 

In  regio Lekstroom wordt, voortvloeiend uit het project Jeugdhulp met Verblijf, 

samengewerkt aan het project gezinsvormen, waarbij het doel is om uithuisplaatsing te 

voorkomen, en daar waar dit niet kan worden voorkomen, te zorgen voor hulp dichter bij 

huis. Zo wordt in de regio geïnvesteerd in initiatieven als Kamers met Aandacht, de 

Sleutelplaats en campagnes om pleegouders en gezinshuisouders te werven.  

 

Essentiële functies zoveel mogelijk overbodig maken (YEPH) 

In 2019 zijn door vier Utrechtse regio’s, waaronder regio Lekstroom, de zogenaamde 

essentiële functies (Jeugdzorgplus, driemilieuvoorziening en BOPZ) taakgericht ingekocht bij 

YEPH (een samenwerkingsverband van Pluryn, ’s Heerenloo en Youké). Voor Yeph is een 

duidelijke transformatieopgave geformuleerd, gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van 

het gebruik van essentiële functies en het verhogen van de kwaliteit (door meer kleinschalige 

voorzieningen en kleinere groepen). Dit wordt mede vorm gegeven door een 

consultatiefunctie dichtbij de lokale teams in te richten, middels het Expertisecentrum YEPH. 

YEPH is op zich geen onderdeel van deze inkoop maar wordt gezien als bovenregionaal 

ingekocht segment waarbij er een relatie kan zijn (bijv voor uitstroom) met het segment 
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gezinsvormen. Tevens heeft YEPH ook verbinding met het ROEL (om instroom in 

residentiële voorzieningen te voorkomen) en is de Gecertificeerde Instelling (GI) als verwijzer 

ook (vaak) onderdeel van de trajecten binnen YEPH. 

Ook met LTA aanbieders zal de samenwerking moeten worden gezocht door verwijzers, 

sociale teams, zorgaanbieders en het voorliggend veld.  

4. Sturingsinstrumenten en monitoring 
 

In de ‘advies impactanalyse’ van de RBL (2020) wordt geconcludeerd dat op operationeel 

niveau de processen behoorlijk zijn ingericht; cliënten worden geleid naar ondersteuning, de 

zorg wordt geleverd, en de betaling en verantwoording vinden plaats. Echter, vanuit de 

huidige inkoopsystematiek kan op dit moment alleen gestuurd worden op de inzet van 

producten, de looptijd van beschikkingen en de uitnutting van budgetten. Het is nog niet 

gelukt om regionaal met elkaar tot een innovatief aanbod te komen (lokaal gebeurt dit wel) 

en de kwaliteit van (zorg)aanbieders en de contractvoorwaarden goed te monitoren. 

 

Regio Lekstroom wil de gezamenlijke sturing op het bereiken van resultaten en kwaliteit van 

de inzet van ondersteuning verbeteren en de kosten te beheersen. Dit vergt een intensievere 

samenwerking, die de nodige uitwerking vereist zowel op strategisch als op tactisch en 

operationaal niveau. De wens is om samen met aanbieders afspraken te maken over hoe 

samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau moet worden (in)gericht en op 

welke wijze de gestelde beleidsdoelen concreter te vertalen naar praktische resultaten en 

werkafspraken.  

Met betrekking tot de inrichting van de sturing op de 

verschillende niveaus kunnen leercirkels helpen om van 

onder naar boven te leren, te sturen, te faciliteren en 

organiseren zoals het Lerend netwerk Zorg voor Jeugd 

hier nu een bijdrage in speelt. 

 

Wwergegeven is de vsturingsinstrumenten die een 

bijdrage leveren aan hulp die het best helpt.  

 

 

 

Segmentindeling 
Een belangrijk en kenmerkend onderdeel van de huidige inkoopsystematiek is de 

productindeling. De huidige productindelingen zijn aanbodgericht en bieden weinig ruimte 

voor maatwerk; er kan niet worden aangesloten op specifieke behoefte van inwoners. 

Bovendien stimuleren de huidige producten onvoldoende om verschillende zorg- of 

ondersteuningsvragen integraal of in samenhang te organiseren. Alle huidige producten 

worden inspanningsgericht (p*q) bekostigd. Er is beperkt zicht op de effectiviteit en het 

doelbereik van de producten die worden ingezet. 

 

 

Regio Lekstroom wil toe naar een (inkoop)systematiek die ondersteunend is aan (het 

bereiken van) de transformatiedoelen en doorontwikkeling. Ontwikkelopgaven dragen eraan 

bij dat het stelsel in beweging komt om bij (complexe) hulpvragen de juiste ondersteuning 

tijdig, efficient en doelgericht in te zetten wat (op termijn) bij dient te dragen in de beheersing 
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van de jeugdhulpkosten. Daarbij zien de Lekstroomgemeenten verschillende gradaties in 

zwaarte van jeugdhulp en ontwikkelopgaves die zij daarbinnen willen maken. Dit heeft 

geresulteerd in de uitwerking van verschillende segmenten. 

 

In hoofdstuk  5 beschrijven wij de toegang als sturingsinstrument. In hoofdstuk 6 de andere 

sturingsinstrumenten (bekostiging, leveranciersmanagement en contractbeheer) die in 

hoofdstuk 7 per segment zijn uitgewerkt. 

5. De toegang als sturingsinstrument 
 

Een van de belangrijke sturingsinstrumenten in het sociaal domein is de toegang. De 

toegang wordt gevormd door lokale teams, huisartsen (ism de POH GGZ jeugd), medisch 

specialisten en jeugdartsen en Gecertificeerde Instellingen. Voor wat betreft de lokale teams 

worden de vijf basisfuncties4 gehanteerd. De werkwijze van de lokale teams in de regio 

Lekstroom loopt desondanks uiteen van aan de ene kant van het spectrum het afgeven van 

een beschikking voor hulp en vervolgens loslaten, tot aan de andere kant het blijven 

monitoren van de casus en daar waar mogelijk zelf ook een vorm van ondersteuning bieden. 

Voor een aantal elementen wordt een eenduidige werkwijze ontwikkeld. Het gaat daarbij om 

eenduidigheid in indiceren (beschikken) van regionaal ingekochte jeugdhulp en 

eenduidigheid over casusregie. Tijdens het inkooptraject werken we dit (aan de hand van de 

segmenten en de nadere opdracht en invulling hiervan) verder uit alsmede de mogelijkheden 

en meerwaarde om op termijn verder te groeien in eenduidigheid. 

 

5.1 Indiceren door sociaal team 
Binnen de toegang door sociaal team is oog voor de eigen kracht van de jeugdige en zijn 

ouders. Naast het bespreken van ‘normaal’ gedrag van de jeudige worden de mogelijkheden 

besproken wat op eigen kracht uit te voeren en/of met hulp binnen het eigen netwerk, 

preventie en informele hulp. 

Met ouders wordt gesproken over het zoeken naar mogelijke ondersteuning bij eigen 

problematiek als deze buiten de Jeugdwet valt en als hierdoor de opvoeding beter kan 

verlopen. Sociaal team helpt de jeugdige en zijn ouders zo nodig met de verbinding te 

maken. 

Als de jeugdige/ ouders met sociaal team ondersteuning vanuit de jeugdwet nodig acht wordt 

geinventariseerd wat nodig is. Op basis hiervan zullen de sociale teams in de Lekstroom 

eenduidig indiceren (beschikken) .  

Door meer eenduidigheid van sociaal teams ervaren de aanbieders meer eenduidigheid in 

onze sturing op onze aanbieders bij zowel casuistiek als bij het accountmanagement.  

 

Reeds bij indicatie is aandacht voor het Perspectiefplan (vervolg na behalen resultaat). Bij 

jeugdigen vanaf 16 jaar betreft dit een toekomstplan. Vanaf de start van de ondersteuning is 

aandacht voor een ‘Waakvlam’ na uitstroom (bv ouders, eigen netwerk, mentor, sociaal team 

of aanbieder). Uitstroom is niet het doel, het gaat om het behalen van het einddoel , waarbij 

zorgvuldig wordt gekeken wat daarna eventueel nodig is. Het stoppen van een traject kan 

voor betrokkenen spannend zijn voor het geval er een terugval is. Dat kan de uitstroom 

belemmeren. Een vorm van een waakvlam zal ouders en aanbieders helpen het goede 

gesprek te voeren over het moment van stoppen van hulp en ondersteuning en daarmee de 

uitstroom kunnen bevorderen.   

 
4 “Basisfuncties voor lokale teams in kaart; de route en componenten onder de loep”, KPMG, september 2019. 
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5.2 Regie/coördinatie tijdens ondersteuning 

Het sociaal team heeft tijdens een traject (een bepaalde mate) van regie. We spreken hierbij 

van casusregie. Voor regionale eenduidigheid wordt hiervoor de definitie en werkwijzen 

uitgewerkt. Deze betreft: Casusregie is het coördineren, afstemmen en monitoren van de 

benodigde ondersteuning aan de inwoner en zijn/haar systeem, waarbij het eigen netwerk, 

informele partijen en hulpverleners betrokken kunnen zijn. Het sociaal team voert de 

casusregie over de gemaakte afspraken in het plan van aanpak. We werken hierbij volgens 

de regiovisies jeugd en Wmo. 

Bij de verdere uitwerking van de segmenten zal al naar gelang de opdracht binnen dit 

segment en de (contract)afspraken met betrokken zorgaanbieders de casusregie rol van het 

sociaal team verder worden uitgewerkt. Hierbij is tevens aandacht voor de taak en rol van 

(regie)behandelaren en (gezins-)voogden. Naast een uitwerking per segment kunnen er in 

ook in het plan van aanpak (op casusniveau) nadere afspraken  worden vastgelegd. 

De meerwaarde van een tussentijdse evaluatie moet opwegen tegen de administratieve 

lasten en tijd die dit van sociaal team en aanbieder vraagt. Zo zal bij enkelvoudige 

problematiek en korte duur het wellicht niet worden gevraagd maar bij een intensief traject 

waar de gezinsdynamiek groot is en/of meerdere aanbieders betrokken zijn, juist een hoge  

frequentie van tussentijdse evaluatie vragen.  

 

Voor casusregie voor jongeren vanaf 16 jaar geldt dat de toegang een sterke casusregie rol 

oppakt en zij zorgen ervoor dat het netwerk van de jongere wordt versterkt en de jongere 

zich goed kan ontwikkelen richting volwassenheid (het toekomstplan). Voor het perspectief 

op werk nemen zij actief contact op met het jongerenloket waar de mogelijkheden voor deze 

jongvolwassenen worden bekeken. Indien er geen sprake is van een eigen netwerk dan 

stemt de casusregisseur af wie de regie blijft voeren wanneer de jeugdige 18 + wordt. 

Mogelijk blijft de toegang van Jeugd langer betrokken en/of wordt de casus overgedragen 

aan een Wmo- toegangswerker die hier actief regie op blijft voeren. 
 

Binnen enkele segmenten heeft samenregie aanbieder - sociaal team de voorkeur waarbij de 

inwoner in zijn regierol in positie blijft. Het nader uitwerken van de casusregie en hoe de 

casusregie plaatsvindt in samenwerking met de zorgaanbieders (samenregie) wordt per 

segment uitgewerkt. We streven naar zoveel als mogelijk eenduidigheid hierin.   

 

(kortdurende) begeleiding door Sociaal team 

Sociaal teams in Lekstroom kunnen zelf lichte ondersteuning bieden. Dit kan worden ingezet 

om verwijzing naar een aanbieder te voorkomen en daarmee hetzelfde gezicht in het gezin 

te houden. Ook kan dit worden ingezet als op voorhand duidelijk is (volgend uit de stappen 

die het sociaal team zet om te bepalen óf ondersteuning nodig is) dat met lichte 

ondersteuning de doelen kunnen worden bereikt. De regie over het plan ligt dan 

vanzelfsprekend bij het sociale team. In het verdere inkoopproces wordt de samenhang van 

eigen begeleiding met de diverse segmenten nader uitgewerkt. 
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5.3 Andere verwijzers dan sociaal teams 

De toegang tot geïndiceerde ondersteuning is niet alleen voorbehouden aan de sociaal 

teams . Dit heeft consequenties voor de aanmelding en verwijzing, afhankelijk of de andere 

verwijzers  het plan van aanpak sociaal team soortgelijk kunnen invullen. Dit heeft gevolgen 

voor de indicatie richting aanbieder en de regierol van sociaal team. 

 

Huisartsen, Jeugdartsen en medisch specialisten 

Verwijzing door huisartsen vindt vooral direct plaats naar de specialistische jGGZ en 

crisishulp. Huisartsen zijn niet in staat in de beschikbare 10 minuten per cliënt een zodanige 

uitvraag te doen dat aan de ontwikkel- en innovatieopgaven en het opstellen van een plan 

van aanpak invulling kan worden gegeven.  

In alle Lekstroomgemeenten zijn er Praktijkondersteuners-GGZ jeugd (POH GGZ Jeugd) 

werkzaam bij huisartsen, die door de gemeenten worden gefinancierd en de verbinding van 

de huisarts met lokale teams vormen. Een POH GGZ Jeugd is bedoeld om in de 

huisartsenpraktijk een brede uitvraag te doen, te verwijzen naar de juiste ondersteuning 

zodat er snel passende ondersteuning wordt ingezet en snel lichte ondersteuning te bieden 

die nodig is, zodat uiteindelijk de inzet van zwaardere hulp wordt voorkomen. 

 

In relatie tot de inkoop zullen de visie en uitgangspunten van deze inkoopstrategie in 

samenwerking met de huisartsen en de POH-GGZ jeugd moeten gaan landen in hun 

werkwijze voor verwijzing naar geïndiceerde ondersteuning. Van aanbieders verwachten we 

dat bij indicatie door een huisarts tijdens de intake zelf wordt gekeken in hoeverre de 

indicatie past binnen de ontwikkelopgaven van regio Lekstroom en dat daarover zonodig het 

sociaal team wordt aangehaakt als regisseur (met toestemming van gezin). Ook met 

Jeugdartsen worden door de 5 Lekstroomgemeenten afspraken gemaakt over de 

samenwerking met het sociaal team in de verwijzingen. In hoofdstuk 8 zijn de 

vervolgstappen benoemd die wij nodig achten. 

 

Gecertificeerde Instellingen 

De Gecertificeerde Instellingen (GI’s) zijn geen onderdeel van deze inkoop. Wel zijn zij ook 

verwijzer naar de regionaal ingekochte ondersteuning bij door de rechter opgelegde 

jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. De GI is dan de regisseur. 

Tevens zijn zij (Samen Veilig Midden-Nederland en onderaannemers William Schrikker 

Stichting en Leger des Heils) met betrekking tot de (preventieve) jeugdbescherming 

samenwerkingspartner binnen de trajecten met gezinnen en kinderen. Om de beweging naar 

de voorkant verder te maken heeft SVMN in 2021 de werkwijze aangepast, waarbij, als 

SAVE-expertise preventief door het sociaal team gewenst is, er een gezamenlijk 

startgesprek van sociaal team en SAVE-team bij het gezin plaatsvindt, waarna de 

vervolgstap in gezamenlijkheid wordt bepaald. Daarnaast vinden er, gelet op de vele 

schakels in de jeugdbeschermingsketen, bij twee van de vijf Lekstroomgemeenten pilots 

plaats om de keten te optimaliseren. 

 

In relatie tot de inkoop zullen de afspraken die gelden voor verwijzing naar regionaal 

ingekochte zorgaanbieders en de visie en uitgangspunten van deze inkoopstrategie ook 

moeten landen in de werkwijze van de GI's. 
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6. Sturingsinstrumenten richting onze jeugdhulpaanbieders 
 

Naast de toegang als sturingsinstrument zien wij 3 

sturingsinstrumenten die een bijdrage leveren aan 

hulp die het best past. Onderstaand lichten wij onze 

inzet per sturingsinstrument toe. 

6.1 Sturingsinstrument: Bekostiging  
 

Het doel van een financiële prikkel is om enerzijds te 

sturen op het gewenste resultaat en anderzijds op 

transformatiedoelen. Voor de keuze van de 

bekostigingsvariant wordt met name gekeken naar 

een stimulans om mee te werken aan de 

transformatie. Hierbij gaat het in de kern om een 

beweging van specialistische ondersteuning naar minder specialistische ondersteuning, 

ondersteuning zo kort mogelijk en zo lang als nodig, en van formele ondersteuning naar inzet 

eigen kracht, eigen netwerk en informele hulp en om integrale samenwerking van de 

zorgaanbieders indien nodig bij complexe problematiek. 

 

Er zijn diverse vormen van bekostiging die hieraan bijdragen. Binnen de Jeugdhulp (en 

Wmo) zijn in dit verband drie varianten van bekostiging beschikbaar die ook binnen het 

grotendeels geautomatiseerde berichtenverkeer aansluiten op de beschikbare standaarden: 

inspanningsgericht, taakgericht en outputgericht. Deze uitvoeringsvarianten leggen een 

verbinding tussen inkoop, inrichting van de zorgadministratie en het veilig en efficiënt 

uitwisselen van gegevens met de landelijke berichtenstandaarden.  

De drie bekostigingsvarianten worden hieronder nader toegelicht. 

 

Inspanningsgericht (huidige werkwijze) 

Er is een duidelijke afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder over de levering van een 

specifiek product of dienst in een afgesproken tijdseenheid (uur, dagdeel) tegen een bepaald 

tarief. In de uitvoering zijn hierin nog verschillende nadere varianten denkbaar. Er kan 

worden afgerekend op daadwerkelijk ingezette uren maal het vastgestelde tarief. Een 

belangrijke voorwaarde is wel dat het sociaal team de geleverde inzet van de ondersteunnig 

goed monitort en stuurt op het einddoel. Er zijn immers vooraf geen afspraken gemaakt over 

de totale kosten van het traject en de garanties afgegeven dat de ondersteuning het 

gewenste resultaat oplevert. De kostenbeheersing ligt daardoor bij deze bekostiging vooral 

bij de sociaal teams, de prikkel om te transformeren moet voor aanbieders van buitenaf 

komen. 
 

Taakgericht 

In deze variant geeft de gemeente een integrale zorgvorm (bepaalde doelgroep) als taak aan 

een aanbieder tegen een totale som (lumpsum) en geeft (een samenwerkingsverband van) 

aanbieders de vrijheid om de invulling van deze taak vorm te geven. De taak vraagt een 

duidelijke visie van de regio Lekstroom waar we naar toe willen om transformatie en 

integraliteit in partnerschap vorm te geven. De visie wordt in dialoog vertaald naar een 

opdracht met een businesscase. Het aspect kostenbeheersing maakt onderdeel van de 

opdracht en dient in de businesscase financieel vertaald te worden. De dialoog leidt  mogelijk 
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tot verschillende scenario's die bestuurlijk worden voorgelegd in een financiele 

impactanalyse alvorens de opdrachtbeschrijving met budget definitief uit te schrijven. 

In deze variant is er geen sprake van een verantwoording op individueel niveau. Dit biedt 

aanbieders maximale ruimte en een lage administratieve last. Het vraagt ander 

accountmanagement dan onze huidge inkoop. Zorginhoud (ontwikkelopgaves) is een grotere 

compenent dan nu voor het daadwerkelijk realiseren van de transformatie na gunning. 

Beheersingsmaatregelen op risico's dienen goed in beeld te zijn om het accountmanagement 

stevig in te zetten.  

Steeds meer jeugdregio's maken gebruik van deze vorm van bekostiging binnen de meer 

specicialiastische vormen van jeugdvorm, zoals bijvoorbeeld gemeente Utrecht, Regio 

Eemland en regio zuid-Oost Utrecht (zie bijlage voor meer toelichting).  
 

Ter illustratie: Proces rondom aanbesteding in samenspraak tussen de gemeenten, de cliënt en de 

aanbieders in de regio Utrecht  

De vier jeugdregio’s Utrecht Stad, Utrecht West, Utrecht Zuid Oost en Lekstroom hebben gezamenlijk 
een overeenkomst met Yeph, een samenwerkingsverband van Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo. Door 
de regios is gezamelijk het Koersdocument Essentiële Functies (EF) opgesteld. Op basis van deze 
koers is de inhoud van de aanbesteding vormgegeven aan de hand van een dialooggerichte 
aanbesteding tussen gemeenten, aanbieders en cliënten. Zo zijn ervaringsdeskundige jongeren 
betrokken geweest bij de uitwerken op alle gebieden, bijvoorbeeld bij het opstellen van de 
businesscase. Aan de hand van businesscase is gekeken waar de prioriteit moet liggen gerelateerd 
aan de verwachtte uitgaven. Op basis hiervan is de keuze gemaakt stapsgewijs de beoogde 
transformatie vorm te geven en welke bijdrage (het vierkant) daar jaarlijks bij past. De besproken 
ontwikkelopgaven zijn verwerkt in een concrete en richtinggevende opdrachtbeschrijving. 

Outputgericht 

De basis in deze variant is een afspraak tussen de gemeente en de zorgaanbieder over de 

te behalen output (wat moet worden bereikt). De manier waarop deze output wordt behaald 

(hoe dit wordt bereikt), is niet vastgelegd. De monitoring en verantwoording – en in pure 

vorm ook de afrekening (wel of niet betalen) vindt plaats op basis van de vooraf afgesproken 

resultaten. De uitdaging en complexiteit in de vorm van bekostiging zit in het definieren van 

concrete en meetbare resultaten. 

 

6.2 Sturingsinstrument: Leveranciersmanagement 
Regio Lekstroom wil: 

o Samenwerken in partnerschap. Dat betekent dat allen (o.a. jeugdhulpaanbieders, 

gemeenten, sociale teams, andere verwijzers) deze koers dragen en deze ook 

samen uitwerken en uitvoeren. De rollen en verantwoordelijkheden dienen nog wel 

expliciet te worden gemaakt; 

o Op alle niveaus van samenwerking (strategische, tactisch, operationeel) staat het 

bewonersperspectief centraal waarbij we rekening houden met diversiteit. De blik is 

altijd gericht op het samen met input van de jeugdige, zijn ouders en zijn netwerk 

komen tot, indien nodig, het passende, integrale aanbod. Dit vergt maatwerk op 

operationeel niveau, met sturing op ingezette trajecten en doelen; 

o Ruimte geven aan de professionals. Zij hebben de expertise, kennen het gezin, het 

voorliggend veld en elkaar, en weten dit te verbinden. Als dat betekent dat er out-of-

the-box een oplossing is, dan wordt dit in samenhang uitgevoerd. Professionals 

hebben daarbij de ruimte om te doen wat nodig is; 
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o Acceptatieplicht. Wanneer aanbieders zich inschrijven op een perceel en een cliënt 

wordt toegewezen hebben zij de plicht om de toewijzing te accepteren en cliënt de 

zorg te bieden die hij/zij nodig heeft. 

o Streven naar administratieve eenvoud. Organiseren en contracteren van de 

ondersteuning met zo min mogelijk, maar passende administratieve belasting voor de 

sociale teams en de jeugdhulpaanbieders. Met passend wordt bedoeld: een 

administratieve last om voldoende inzicht te krijgen in de gegevens om te kunnen 

sturen.  

 

Keuze van aanbieders 

Regio Lekstroom zoekt naar aanbieders die: 

1. Ruimschoots ervaring hebben met het ondersteunen van inwoners in het ontwikkelen of 

bestendigen van hun zelfredzaamheid; 

2. Actief (mee)werken aan afschaling en afronding van de ondersteuning zodra de jeugdige 

(en zijn ouders) doelen of het einddoel heeft bereikt en zelfstandig verder kan; 

3. Bij complexe problematiek een actieve bijdrage leveren in het Regionaal Omdenk- en 

Expertteam Lekstroom (ROEL) waarin passende hulp (matched care) centraal staat 

zodat er geen jeugdigen tussen wal en schip kunnen vallen en zich hier ook 

verantwoordelijk voor voelen; 

4. Actief inzetten op het ontwikkelen van de eigen organisatie, medewerkers en 

ondersteuning met als doel om inwoners effectiever en efficiënter te ondersteunen. 

Aanbieders zijn bekend met de ambities en transformatiedoelen van Jeugdhulp 

Lekstroom en geven hier uitvoering aan; 

5. Eigenaarschap tonen in de ontwikkelopgaves van de inkoopstrategie; 

6. Medewerking verlenen aan het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoek. Hiervoor wordt 

een (digitale) tool ingezet die wordt beheerd en bekostigd door de vijf 

Lekstroomgemeenten, in samenwerking met de RBL. Aanbieders verlenen desgevraagd 

hun medewerking aan het opstellen van vragen; versturen van vragen aan cliënten en 

het aanleveren van cliëntinformatie voor het benaderen van cliënten. 

7. Voldoen aan nader te bepalen kwaliteitscriteria (SKJ geregistreerde professionals, 

werken met richtlijnen jeugdhulp, Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 

Verwijsindex, effectief bewezen interventies etc). 

 

Wachttijden 

Met de beschikbaarheidswijzer is overzicht van zowel het aanbod in de regio als inzicht in de 

bijbehorende wachttijden.  

Van aanbieders wordt verwacht dat de beschikbaarheidswijzer met actuele informatie is 

gevuld en start- en stop zorgberichten versturen. Daarnaast wordt met de aanbieders per 

segment igesproken over haalbare en realistische wachtlijsten en wachttijden  en hoe de 

onderlinge ketensamenwerking (sociaal teams en aanbieders onderling) hierin kan worden 

versterkt. 
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6.3 Sturingsinstrument: Contractbeheer 

Jeugdhulp is een onderdeel van een veel groter zorglandschap. Dit betekent dat sturing  niet 

los gezien kan worden van sturing op onze lokaal/ bovenregionaal ingekochte aanbieders en 

partners/ andere verwijzers. Voor sturing op stelselniveau zien we de volgende cyclus die 

ook bij de bovenregionale inkoop wordt gehanteerd: 

- Gedeelde visie 

- Kaders en randvoorwaarden zijn scherp geformuleerd 

- KPI's, data en informatie brengt de beweging in kaart 

- Leren en verbeteren via interactie en dialoog  

 

Duidelijk is dat pro-actief contractmanagement nodig is. Het is van belang dat er concrete 

sturingsmogelijkheden moeten komen voor de gemeenten en de RBL. Helder moet zijn wat 

ieders rol is en wat van elkaar kan worden verwacht. We doorontwikkelen de huidige lijn van 

data-gestuurde en inhoudsgestuurde opgavegerichte accountgesprekken.  

Op contractniveau willen de gemeenten: 

• Per aanbieder monitoren en bespreken hoe de aanbieder slaagt in het invullen van de 

ontwikkelopgaven. Met beschikbare data willen de gemeenten zichtbaar maken hoe de 

aanbieder (ten opzichte van andere aanbieders) presteert. Dit als basis voor een meer 

inhoudelijk gesprek over wat nodig is om jeugdigen te ondersteunen richting het 

geformuleerde einddoel;  

• In een gezamenlijk overleg met aanbieders bespreken hoe de ontwikkelopgaven nog 

beter ingevuld kunnen worden. Wat kunnen gemeenten doen om betere 

randvoorwaarden te scheppen (zoals ontwikkelen en beschikbaar maken van 

voorliggende voorzieningen) en wat kunnen aanbieders nog beter of anders doen om de 

doorontwikkeling in te vullen. 

 

 

7. De segmenten: afbakening, ontwikkelopgaven, bekostiging en 

leveranciersmanagement 
 

Met de opgave om de jeugdhulp te verbeteren en/of te innoveren als basis, is gekeken hoe 

deze middels de inkoop ondersteund kan worden. Dit volgens de opzet van het landelijk 

ondersteuningsteam Zorglandschap Jeugd (VNG). Er  is gekeken naar bijvoorbeeld 

bepaalde aanbieders, het laten samenwerken van aanbieders en het uitzetten van projecten, 

onderzoeken en pilots. 

Zo bleek in de ene opgave een beperkt aantal aanbieders wenselijker, terwijl voor een 

andere opgave juist meer keuzevrijheid tussen aanbieders wenselijk is. Ook is er een  

verschil in het soort afspraken die de regio Lekstroom wil maken met een aantal/soort 

aanbieders over de opgaven. Transformeren betekent namelijk ook dat de aanbieders van 

jeugdhulp anders moeten (gaan) werken. Op basis hiervan is voor de volgende 

segmentering in de inkoop gekozenmet beoogde resultaten:  

• Resultaat segment gezinsvormen: voorkomen van uithuisplaatsing of kortdurender 
plaatsen binnen meer gezinsachtige settings. 

• Resultaat segment ambulant: 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. 
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• Resultaat segment jeugdhulp in onderwijstijd: minder schooluitval doordat met jeugdhulp 

onderwijs kan worden gevolgd. Regulier waar het kan, specialistisch waar nodig, door 

onderwijs en zorg als continuüm in elkaar over te laten lopen. 

• Resultaat segment crisis: aanvullen ontbrekend aanbod en (op termijn) van 

versnippering naar integrale crisiszorg. 

In alle segmenten kunnen jeugdigen met meervoudig complexe problematiek5 vallen, 

waarvoor passend aanbod moet worden gecreëerd of budgetten ontschot moeten worden 

om een oplossing mogelijk te maken.  

Met betrekking tot deze casuïstiek ligt er een verbinding met onze aanbieder essentiële 

functies YEPH en het vroegtijdig betrekken expertiseteam, landelijk ingekochte 

ondersteuning (LTA) en ROEL (Regionaal Omdenk- en Expertteam Lekstroom).  

Van betrokken aanbieders wordt hierin eigenaarschap en out-of-the-box denken verwacht 

om tot gezamenlijk maatwerk te komen. Wij zien geen plek voor aanbieders die zich hierop 

niet willen commiteren. 

 

In dit hoofdstuk wordt per segment aangegeven wat de ambities en (ontwikkel)opgaven zijn 

voor de komende periode en wat nodig is om deze te realiseren. Dit met ons als uiteindelijk 

doel: ondersteuning die het best past bij de inwoners binnen de Lekstroom, integraal, 

effectief en die ook de kosten beheersbaar houdt. Overigens is de scheiding tussen de 

segmenten in de praktijk niet zo strikt en bestaat er overlap tussen de verschillende 

segmenten zeker bij de overgang van een overgang. De keuze voor een segment wordt 

bepaald door de ondersteuningsvraag van de jeugdige die voorliggend is.  

 

 

 
 

 
5 Jeugdigen met meervoudige problematiek op snijvlakken van J&O, GGZ, KmB, met uitwerking op het gezin, 
dan wel ernstige ouderproblematiek met verstrekkende uitwerking op de jeugdige, waar passend 
systeemgericht aanbod voor moet worden gecreëerd in een mogelijk complexe (gezins)situatie met 
domeinoverstijgende problematiek (wonen, inkomen, etc.). 
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7.1 Segment Gezinsvormen 

Het segment Gezinsvormen (inclusief ambulante alternatieven) richt zich op het op maat 

inzetten en meebewegen in de vragen die komen ten aanzien van het op- en afschalen in 

een gezinssetting, zo nodig aangevuld met (informele) ambulante ondersteuning dat de 

aanbieder binnen dit segment biedt.  

 

Doelgroep 

Kind en/of systeem gerelateerde problemen, als ook problemen die zich vooral afspelen in 

de persoonlijke levenssfeer waardoor (dreigt dat) het niet goed meer lukt om (voltijd) thuis te 

wonen. 

 

Ontwikkelopgave(n) inkoop 

 

 
 

 

De opgave binnen dit segment draagt bij aan het voorkomen, verminderen dan wel het 

verkorten van zwaardere jeugdhulp. Vanuit het transformatiedoel om uithuisplaatsing te 

voorkomen en opvang binnen (eigen) netwerk te realiseren, wordt ingezet op het thuis 

kunnen opgroeien van jeugdigen in hun eigen gezin.  

 

Wanneer alle mogelijke hulp thuis niet afdoende blijkt, de thuissituatie onstabiel blijft en/of te 

onveilig blijkt voor een kind om gezond en veilig op te kunnen groeien, dan is een tijdelijke 

(logeeropvang), gedeeltelijke (deeltijd pleegzorg), of langer durende uithuisplaatsing niet 

altijd af te wenden. De voorkeur gaat dan uit naar een kleinschalige, gezinsgerichte 

woonvorm zodat een kind zo normaal mogelijk op kan groeien, zo mogelijk dichtbij de eigen 

omgeving /netwerk (zoals school sportclub enz..). In situaties waarbij toch residentieel verblijf 

nodig is, wordt ingezet op kleinschalige groepsvormen. 

 

Hoe gaan we dat doen (wat is er nodig)? 

• Een opdrachtnemer (samenwerking van aanbieders) is verantwoordelijk voor deze 

opgave en biedt voldoende dekkend en passend aanbod van gezinsvormen en 

ambulante alternatieven. Zij staan voor maatwerk binnen het gezin en/of tijdelijke inzet 

van hulp buiten het gezin. Om hier uitvoering aan te geven moet deze flexibel zijn om 

passende inzet te leveren. Informele hulp wordt ingezet om snel, dichtbij en 

laagdrempeling aanvullend hulp te kunnen bieden; 
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Naast de opdracht aan de zorgaanbieders vindt er (in een bepaalde mate) casusregie/ 

samenregie plaats door sociaal team met ouders/ jeugdige, netwerk, informele 

ondersteuning, aanbieder en sociaal team. Alles zoveel mogelijk in verbinding en 

samenhang met de context van het kind (onderwijs, vrijetijd, sportclub); 

• De opdrachtnemer richt zich op het toerusten en ondersteunen van ouders en 

gezinshuis- en/of pleegouders en het uitbreiden van het aantal gezinsgerichte 

verblijfsplekken, passend bij de vraag in de regio Lekstroom. Hierdoor worden onnodige 

wachttijden voorkomen. Er is passende ondersteuning voor pleeggezinnen met 

specifieke aandacht als deze jongeren met complexe problematiek opvangen, die de 

overstap van residentieel naar gezinsvormen maken; 

• Er wordt ingezet op voldoende kleinschalige en gezinsgerichte verblijfsvormen. Regio 

Lekstroom heeft behoefte aan pleegzorg voor korte of langere tijd: zeven dagen per week 

of een dag(deel) per week, voor weekenden en vakanties, in en buiten het eigen netwerk 

en aan verkenning op/meer inzet van andere innovatieve nieuwe vormen zoals: 
- Therapeutische pleegzorgbegeleiding 

- DUO-pleegzorg 

- Pleegzorg in combinatie met GGZ (verslavingszorg) 

• Opdrachtnemer levert een actieve bijdrage aan (preventief) voorkoming uithuisplaatsing 

(waaronder ook inzet van respijtzorg) door samen op te trekken met sociaal team, 

voorliggend veld en aanbieders uit andere segmenten en, indien aan de orde, met GI en 

ROEL. Daar waar sprake is van meervoudig complexe problematiek vertonen aanbieders 

partner- en eigenaarschap om onder (samen)regie met ROEL/sociaal teams tot passend 

(nieuw) maatwerk te komen; 

• Duidelijke kwaliteitscriteria voor gezinshuizen; 

• Perspectiefgericht werken van aanbieder op uitstroom verblijf naar thuis wonen; 

• Uit onze data blijkt dat veel ‘jongeren jeugdhulp met verblijf’ouder dan 18 jaar zijn. Met 

onze inzet willen we bereiken dat verlengde Jeugdzorg alleen wordt ingezet waar dit voor 

de jongere noodzakelijk is en niet omdat er binnen de Wmo geen geschikt product 

voorhanden is. Dit doen we zo: bij jongeren vanaf 16 jaar maakt de aanbieder samen met 

de jeugdige een toekomstplan als zij naar verwachting vanaf hun18e jaar nog enige vorm 

van ondersteuning nodig hebben. Met dit plan wordt toegewerkt naar een soepele 

overgang naar volwassenheid. De casusregisseur zorgt ervoor dat het netwerk van de 

jongere wordt versterkt en de jongere zich goed kan ontwikkelen richting volwassenheid. 

Voor het perspectief op werk nemen zij actief contact op met het jongerenloket waar de 

mogelijkheden voor deze jongvolwassenen worden bekeken. Indien er geen sprake is 

van een eigen netwerk dan stemt de casusregisseur af wie de regie blijft voeren wanneer 

de jeugdige 18 + wordt. Mogelijk blijft de toegang van jeugd langer betrokken en/of wordt 

de casus overgedragen aan een Wmo- toegangswerker die hier actief regie op blijft 

voeren.Vanuit de Wmo is extra aandacht voor begeleiding jong volwassenen die verder 

kunnen groeien richting zelfstandigheid. dit betekent dat we aanbieders van Wmo 

begeleiding stimuleren aanbod voor jongvolwassenen te creëren waarbij de focus ligt op 

de ontwikkeling van de jongere en de jongere en het gezin systeemgericht worden 

ondersteund (zie inkoopstrategie Wmo begeleiding). We verkennen in hoeverre Wmo 

aanbieders dit aanbod kunnen ontwikkelen en/of Jeugdhulp aanbieders met expertise op 

de doelgroep jongvolwassenen zich eveneens kunnen inschrijven in dit Wmo contract. 

Zodra dit Wmo-aanbod  als passend wordt gezien voor de jeugdige, is het streven dat de 

jeugdige hier gebruik van kan maken. Indien deze jongere jonger dan 18 jaar is, wordt 

een maatwerkoplossing gezocht. 
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Innovatieopgaven voor de toekomst 

Opdrachtnemer moet zijn aanbod in gezinsvormen continu innoveren en transformeren door 

passende alternatieve vormen te creeren. Dit doet hij afhankelijk van de behoeften en 

ontwikkelingen die er spelen in  het zorglandschap, bijvoorbeeld de steeds complexere 

zorgvragen van jongeren. Het starten van pilots en zorgvernieuwingsprojecten kan hierbij 

helpen. De gemeenten dragen er vervolgens samen met de aanbieders zorg voor dat nieuwe 

vormen ook onder de aandacht van de sociaal teams komen en daadwerkelijk worden 

ingezet. Wanneer bepaalde vormen niet voldoende worden ingezet, wordt hierop 

gereflecteerd en worden verbeterslagen doorgevoerd; 

 

Samenhang met andere segmenten 

Waar (al dan niet tijdelijk) thuis opgroeien niet vanzelfsprekend is, zetten we ambulante 

(informele) ondersteuning vanuit de opdrachtnemer gezinsvormen in om het versterken van 

het systeem en het zo mogelijk voorkomen van uithuisplaatsing.  Het verschil met het 

segment ambulant is dat de ondersteuningsvraag zich hier richt op het voorkomen van 

uithuisplaatsing en deze ondersteuningsvraag voorliggend is.  

 

Opdrachtnemer kent een nauwe samenwerking met andere aanbieders om de overgang 

voor de jeugdige zo soepel mogelijk te laten lopen. Uitgewerkt dient te worden op welke 

wijze dit vorm kan gegeven worden daar waar een jeugdige een vertrouwensrelatie met een 

behandelaar in een segment heeft opgebnouwd. Aanbieder zoekt hierin onder andere 

intensief de samenwerking met andere aanbieders. 

 

In nauwe samenwerking met de contractpartij van essentiele functies (Yeph) en/of LTA wordt 

de doorstroom naar regionale kleinschalige groepsvormen gestimuleerd als deze als 

passend wordt ervaren. ROEL kan hierbij worden ingezet 

 

 

Taakgerichte bekostiging  

Voor dit segment willen we onze opgave als integrale opdracht (taak) inkopen bij een  

opdrachtnemer (een samenwerking van aanbieders van zowel formele als informele 

ondersteuning). Door de integrale opdracht taakgericht in te kopen geven we de aanbieder 

ruimte om flexibel in te zetten wat nodig is binnen zowel formele als informele hulp passend 

binnen de hulpvraag van de jeugdige en het gezin/pleegouders. Hierdoor creeren we een 

breder en flexibeler aanbod dan de huidige partijen zodat er beter invulling gegeven kan 

worden aan het uitgangspunt van nabijheid én er meer prikkels zijn op kwaliteit. Dit is in lijn 

met de aanbesteding van essentiele functies. 

 

Leveranciersmanagement 

Ten behoeve van de samenwerking, ontwikkeling en sturing van het segment gezinsvormen 

richt leveranciersmanagement zich bij de samenwerking van aanbieders voor de integrale 

opdracht op: 

• Kennis hebben van elkaars kennis en expertise en het hanteren van dezelfde definities 

nodig om op eenduidige manier op- en af te schalen; 

• Samenregie tussen opdrachtnemer segment gezinsvormen en sociaal team (waarin de 

regierol van de aanbieder passend in de opgave wordt geformuleerd); 

• Samenwerking met andere segmenten. Binnen de inkoopdocumenten wordt de overgang 

van segment ambulante hulp naar dit segment verder omschreven. 
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Samenwerkingspartners binnen opdrachtnemer segment gezinsvormen worden 

uitgenodigd zich ook voor andere segmenten in te schrijven; 

• De hulpverlener ondersteunt of ontlast het (gezins)systeem tijdelijk, zodat de jeugdige in 

een gezinsachtige vorm/vertrouwde omgeving kan werken aan zijn voortgang; 

• Het structureel signaleren van succesfactoren, knelpunten en kansen voor transformatie 

rondom de gezinsvormen bij aanbieders en GI via accountmanagement; 

• Een goede samenwerkingspartners voor onze aanbieder Essentiele functies (Yeph). 

 

Een opdrachtnemer (samenwerking van aanbieders) 

Voor dit segment willen we werken met één opdrachtnemer gezinsvormen (mogelijk 

bestaande uit een samenwerking van aanbieders) met zowel formele als informele 

ondersteuning, die kennis en kwaliteit heeft binnen gezinsvormen en op deze verschillende 

vormen kunnen schakelen met inzet van hulp en ondersteuning. Van belang is dat de 

aanbieder kennis en expertise, maar in sommige gevallen ook medewerkers uit kan 

wisselen, zoals bijvoorbeeld wanneer een jeugdige vanuit het segment Essentiele functies 

(Yeph) in een gezinshuis wordt geplaatst tijdelijk nog begeleiding krijgt van zijn begeleider bij 

Yeph. De huidige aanbieders die binnen dit segment kunnen vallen hebben eigenaarschap 

binnen Lekstroom getoond door de samenwerkingsovereenkomst die ze met ons zijn 

aangegaan (Lerend Netwerk van Jeugd). Daarnaast zijn meerdere van deze aanbieders 

betrokken bij een dergelijke aanbesteding bij andere regio's en hebben daarmee ervaring in 

deze vorm van inkoop.  

 

Het type contract is hier de overeenkomst en geen raamovereenkomst. Het doel van de 

overeenkomst is namelijk het uitvoeren van een specifieke opdracht, en niet alleen het 

vastleggen van randvoorwaarden voor later te plaatsen opdrachten. 

 

De opdracht is niet te splitsen omdat deze betrekking heeft op de integrale en 

samenhangende uitvoering van een ontwikkelopgave. Omdat de ontwikkelopgave wel 

omvangrijk is en zoals hierboven toegelicht verschillende expertises en vormen van hulp 

vraagt, is het goed mogelijk dat aanbieders samenwerken om de opdracht succesvol uit te 

kunnen voeren. 

 

Contractduur 

De kern van de opdracht heeft betrekking op het realiseren van een ontwikkelopgave, wat 

mogelijk meerdere jaren in beslag neemt. Om de opdrachtnemer voldoende tijd te geven 

voor het realiseren van de gewenste ontwikkeling en de gemeenten en met name jeugdigen 

voldoende tijd te geven om de voordelen van de gerealiseerde ontwikkeling te benutten, zijn 

de gemeenten voornemens een meerjarige overeenkomst af te sluiten. Het voorgestelde 

contract duur – die aansluit op de verwachte ontwikkeltermijn – is vier jaar plus tweemaal de 

mogelijkheid om met twee jaar te verlengen en vervolgens tweemaal de mogelijkheid om met 

één jaar te verlengen. 

 

Met een basisduur van vier jaar heeft de opdrachtnemer voldoende tijd en zekerheid om 

doelgericht te werken aan het realiseren van de gewenste ontwikkeling. Met de eerste twee 

verlengingsopties van twee jaar hebben de gemeenten en opdrachtnemer de flexibiliteit om 

te kiezen voor meerjarige verlenging of het opnieuw inkopen. Met de laatste twee 

verlengingsopties hebben de gemeenten en opdrachtnemer meer specifieke ruimte om het 

einde van de overeenkomst af te stemmen op andere ontwikkelingen in de regio. Als alle 
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verlengingsopties worden benut dan heeft de overeenkomst een maximale duur van tien 

jaar. 

 

Een belangrijke kanttekening is dat in de overeenkomst de mogelijkheid wordt opgenomen  

om de overeenkomst open te breken als wijziging van wetgeving vraagt dat gemeenten 

(delen van) de Jeugdhulp anders organiseren en contracteren. 

 

Procedure  

Voor het contracteren van de opdrachtnemer voor het segment Gezinsvormen hanteert regio 

Lekstroom een dialooggerichte aanbestedingsprocedure. Deze procedure kan worden 

aangemerkt als een procedure in de categorie Sociale en andere specifieke diensten binnen 

het kader van de Aanbestedingswet.  

De kern van deze procedure is dat opdrachtgever en potentiële opdrachtnemers gezamenlijk 

in gesprek gaan over de nadere uitwerking en invulling van de opdracht. Het doel is om tot 

een gedragen en uitgewerkte opdracht te komen waarop aanbieders kunnen inschrijven.  

 

Inrichting procedure 

Globaal zal de procedure bestaan uit een voorbereidingsfase, een dialoogfase, een 

inschrijffase en een beoordelings- en gunningsfase. De precieze inrichting van de procedure 

zal in de volgende fase plaatsvinden. 

 

Criteria 

Ook de spelregels voor deelname aan en uitvoering van de dialoog evenals de criteria 

waarin inschrijvingen worden getoetst, worden in de volgende fase nader uitgewerkt. 
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7.2  Segment Ambulant  

Het segment ambulant is bedoeld voor jeugdigen die vastlopen en/of belemmerd worden in 

hun ontwikkeling. Dit kan een combinatie zijn van kindeigen problematiek (op meerdere 

gebieden), problemen binnen gezin (opvoeding) en/of problemen in de context van het kind 

(school, vrije tijdsbesteding).  

Geboden ondersteuning varieert van lichte/ enkelvoudige ondersteuning tot aan 

specialistische intensieve ondersteuning en combinaties hiervan. Ook meervoudig complexe 

problematiek komt in dit segment voor. Daar waar sprake is van meervoudig complexe 

problematiek tonen aanbieders partner- en eigenaarschap om onder regie met ROEL/sociaal 

teams tot passend (nieuw)maatwerk te komen. 

 

Ondersteuningsvragen kunnen zich afspelen binnen een expertisegebied of een combinatie 

daarvan. Het gaat om ambulante begeleiding6 en/of behandeling7 in de thuissituatie of op de 

locatie van de aanbieder. Uitgangspunt is matched care. Veelal is de passende hulp vooraf 

in te schatten, maar soms zal gedurende een traject ook blijken dat er (kortdurend) andere 

en/of extra expertise nodig is. De aard van de ondersteuning is dan ook divers. Aanbieders 

hoeven niet alle producten aan te kunnen bieden. Het ambulante segment is het segment 

met het grootste aantal aanbieders en het grootste volume. Forensische zorg8 valt onder dit 

segment. Gelet op het kleine volume van forensische zorg wordt met andere regio’s verkend 

wat de mogelijkheden zijn om samen op te trekken op inhoud dan wel een gezamenlijke 

(bovenregionale) inkoop te starten. 

 

Doelgroep 

Jeugdigen die (matig tot ernstig) beperkt worden in een voor hen adequate ontwikkeling door 

(een vermoeden van):  

• Psychosociale problemen; 

• Ontwikkelings- en gedragsproblemen; 

• Verslaving; 

• Psychische/psychiatrische beperking/ aandoening;  

• Risicogedrag (richting delictgedrag); 

• Ernstige enkelvoudige dyslexie;  

• Een (verstandelijke) beperking of een beneden gemiddelde intelligentie;  

• (Tijdelijk) onvoldoende balans tussen de opvoedvaardigheden van ouders en de 

opvoedvraag van de jeugdigen; 

Dit uit zich in enkelvoudige/ veel voorkomende en kortdurende problematiek  en 

meervoudige en/of meer langdurige problematiek;.  

 

 

 

 

 

 
6 Begeleiding: jeugdigen met een psychische en/of verstandelijke beperking/kwetsbaarheid die ondersteuning nodig hebben in 

het dagelijks leven. Deze ondersteuning is vaak minder tijdelijk. Wij koersen met onze VG en LVB op: zo zelfredzaam als 
mogelijk binnen de mogelijkheden en rekening houdend met de beperkingen van de jeugdige (en diens ouders). 
 
7 Behandeling: jeugdigen met een ondersteuningsvraag die relatief gezien veel voorkomt, bijvoorbeeld autisme, dyslexie, 
ADHD, angststoornis en depressie. 
 
8 Jeugdigen die vallen onder de forensische jeugdhulp vertonen delictgedrag en/of seksueel of agressief grensoverschrijdend 
gedrag (of bij wie de dreiging hiertoe in de nabije toekomst groot is). 
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Ontwikkelopgave(n) inkoop 

 

 
 

Vanuit de transformatiedoelen worden binnen de inkoop de volgende ontwikkelopgaven 

vormgegeven: 

• De basis rondom het kind versterken. Dit door samen te werken met de gehele context 

van het kind (gezin, school, vrijetijd) vanuit de visie van normaliseren. De verbinding met 

preventie (lokaal) en informele hulp willen we hierin versterken. 

• Het bereiken van een zekere mate van herstel of stabilisatie in functioneren en/of leren 

om te gaan met de problematiek c.q. het niveau van functioneren. Bij langdurige 

kwetsbaarheid (waaronder VG en LVB): zo zelfredzaam als mogelijk binnen de 

mogelijkheden en rekening houdend met de beperkingen van de jeugdige (en diens 

ouders); 

• Een actieve samenwerking tussen sociaal team, andere verwijzers, aanbieders en het 

systeem (kind/gezin en context) rondom: 

• (voorkomen) Instroom; 

• Zorgen voor passende ondersteuning/matched care; 

• Verkorten doorlooptijd en duurzame uitstroom (perspectiefplan); 

• Toekomstgericht werken richting volwassenheid (toekomstplan). De regierol ligt hierin 

zoveel als mogelijk bij jeugdige/ ouders en wordt indien nodig versterkt;  

• Ondersteuning door middel van bewezen effectieve interventies en  zoveel mogelijk in 

en met de leefwereld van kind bieden;  

• Te lange wachttijden bij sociaal team en/of aanbieders voorkomen. 

 

Hoe gaan we dat doen (wat is er nodig)? 

• Aanbieders betrekken in hun ondersteuning altijd het systeem (alle leefgebieden) en bij 

start met jeugdige/ ouders wordt gesproken over het perspectiefplan voor een duurzame 

uitstroom.  

• Jeugdigen/ ouders worden toegerust  op eigen kracht en normaliseren. 

• Bij jongeren vanaf 16 jaar maakt de aanbieder samen met de jeugdige een 

toekomstplan als zij naar verwachting vanaf hun 18e jaar nog enige vorm van 

ondersteuning nodig hebben. Met dit plan wordt toegewerkt naar een soepele overgang 

naar volwassenheid. Vanuit de Wmo is extra aandacht voor begeleiding jong 

volwassenen die verder kunnen groeien richting zelfstandigheid. De inzet van sociaal 
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teams en aanbieders binnen dit segment is eensgelijk met de contractpartij 

segmentvormen. 

• Sociaal team voert nadrukkelijk (casus)regie en werkt nauw en intensief samen met 

zorgaanbieders binnen deze trajecten. Zij voeren samen regie met ouders/ jeugdige, 

netwerk, informele ondersteuning en brengen alles zoveel mogelijk in verbinding en 

samenhang met de context van het kind (onderwijs, vrijetijd, sportclub). 

 

Enkelvoudige ondersteuning (jeugdige/ ouders bereikt zijn einddoel met 

ondersteuning vanuit één product van aanbieder)  

• Uit onze data blijkt dat de meeste problematiek in onze regio enkelvoudig (1 vorm van 

ondersteuning door 1 aanbieder) kan worden opgelost. We zien dat veel aanbieders de 

enkelvoudige hulp bieden in de regio waarin de verbinding ligt met de Sociaal teams/ 

POH/(huis)arts en voorliggend veld. We zetten deze samenwerking graag voort met 

aanbieders die aan onze kwaliteitscriteria voldoen. Aanbieders zetten in hun gesprekken 

met inwoners het perspectief naar uitstroom, afschalen naar preventief aanbod en inzet 

van het eigen netwerk centraal. 

• We zien meerwaarde in inzet van kleine zelfstandige aanbieders op hun innovatiekracht, 

flexibiliteit en verbinding met lokale partijen op lokaal niveau, om in te spelen op lokale 

problematiek. Regio Lekstroom ziet samenwerking/ georganiseerd in overleg van kleine 

zelfstandigen op lokaal niveau voor zich, met behoud van zelfstandig ondernemerschap 

daar zij juist goed op de hoogte zijn van problematiek die lokaal speelt. 

 

Meervoudige ondersteuning (jeugdige/ ouders bereikt zijn einddoel met 

ondersteuning van meerdere producten) 
Uit ons traject met IPW hebben we geleerd dat bij meervoudige problematiek het nu lastig en 

tijdrovend is om de hulp te vinden die het best past bij jde jeugdige. Veel wachten en 

stapeling van (niet passende) zorg kan het gevolg zijn. Gezien het belang dit te verbeteren 

wordt voor deze problematiek gezocht naar een (samenwerking van) aanbieders die alle 

ondersteuning passend bij (mogelijke) meervoudige problematiek kunnen bieden. We 

verwachten van deze samenwerking dat deze zorgdraagt voor integraliteit in de 

ondersteuning en dat lichte hulp  dichtbij huis (in de eigen gemeente) beschikbaar is voor al 

onze jeugdige/ ouders in de regio Lekstroom. Het sociaal team houdt de regie en bepaalt in 

gesprek met jeugdige/ouder welke hulp, het best past om de doelen te bereiken.  

 

Innovatieopgaven voor de toekomst 

• Themagericht ontwikkelen 

Transformatiedoelen worden verder vormgegeven door innovatieopgaven te formuleren op 

thema’s zoals autisme, depressie (gevolgen corona), complexe scheidingen en de 

combinatie van psychiatrische problematiek en verstandelijke beperking bij een jeugdige. 

Vanuit de inkoop wordt de inzet op innovatiethema’s vanuit gecontracteerde partners 

afgesproken. De uitvoering wordt in partnerschap gedaan, waarbij partners en 

ervaringsdeskundigen worden betrokken.  

• Samenhang met voorliggend veld versterken 

Gemeenten zetten lokaal in op versterking van het voorliggend veld/ preventie. Dit op basis 

van data-analyse binnen het segment ambulant en voorstellen van sociaal teams en 

aanbieders die mogelijkheden zien om (lichte) ondersteuning af te schalen naar voorliggende 

voorzieningen en informele ondersteuning. Door een betere verbinding tussen voorliggende 

voorzieningen en ambulante ondersteuning verwachten we de afschaling van ondersteuning 
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van jeugdigen en ouders te versoepelen hetgeen de uitstroom bevorderd als resultaten van 

ondersteuning zijn behaald.  

 

Samenhang met andere segmenten 

Aanbieders in dit segment trekken actief op met sociaal team, voorliggend veld en 

aanbieders uit andere segmenten daar waar rekening wordt gehouden dat een andere vorm 

van ondersteuning nodig (gaat) blijken. Aanbieders maken gebruik van de expertise van 

deze aanbieders en (indien passend) ROEL. Door tijdig te signaleren wordt hopelijk 

voorkomen dat jeugdigen een zwaardere vorm van ondersteuning nodig hebben. In de 

inkoopdocumenten moet concreet gemaakt worden hoe een overgang naar een ander 

segment verloopt. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van ervaringen uit andere regio's. 

 

Inspanningsgerichte bekostiging 

De huidige P*Q bekostiging blijft binnen dit segment het best passend. Door het (eenduidig) 

voeren van regie door de sociaal teams in onze regio zal strakker gestuurd worden op het 

behalen van doelen en resultaten. 

We zoeken naar meer variatie en meer ruimte voor de invulling van de indicatie door de 

toegang. Bepalend hierin is de meerwaarde die het sociaal team opleverd en de 

administratieve lasten die het voor sociaal team en aanbieder opleverd, alsmede de 

belansting voor jeugdige en zijn ouders. Hierin zoeken we de samenhang met  Wmo 

begeleiding waar deze passend is. We zoeken naar mogelijkheden om aanbieders 

administratief te ontlasten en aanbieders hierin extra te ontzien als zij zichbaar resultaat 

behalen in onze ontwikkelopgaves.  

 

Leveranciersmanagement 

Om aanbieders op een zo passend mogelijke manier te kunnen contracteren voor de hulp 

die zij leveren en de ontwikkelopgave waaraan zij zich verbinden, hanteren we in de inkoop 

van dit segment twee percelen. 

Perceel 1: ambulante enkelvoudige ondersteuning;  

Perceel 2: ambulante meervoudige ondersteuning. 

 

Het hanteren van twee percelen biedt de mogelijkheid om in perceel 1 ruimte te bieden aan 

lokale vrijgevestigde aanbieders die waardevol aanbod leveren voor enkelvoudige 

problematiek. En in perceel 2 creeren we de mogelijkheid voor alle aanbieders die in 

samenwerking in staat zijn om samenhangende en integrale ondersteuning te bieden bij 

meervoudige problematiek 

 

Perceel 1: Ambulante enkelvoudige ondersteuning   

Aanbieders hoeven niet alle producten aan te kunnen bieden. Zij kunnen zich binnen dit 

segment onderscheiden: 

o Focus van ondersteuning op behandeling en/of begeleiding met specialisaties binnen 

enkele of diverse werkvelden (GGZ, opvoedhulp, LVB etc).  en/of 

consultatie/screening al dan niet online.  

o Enkelvoudig licht  

o Enkelvoudig specialistisch 

• Een evenwichtige verdeling van vrij gevestigden die enkelvoudige hulp bieden in de regio 

waarin de verbinding ligt met de Sociaal teams/ POH/(huis)arts en voorliggend veld. Van 

de vrijgevestigden wordt gevraagd zich te organiseren als gesprekspartner. 
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Aanbieders wordt de mogelijkheid geboden collectieve (groepsgewijze) ondersteuning te 

bieden als dit het best past bij de jeugdige/ ouders waarbij tijdige uistroom en afschaling 

centraal staan. Collectieve ondersteuning wordt zoveel mogelijk binnen de leefwereld van de 

jeugdige georganiseerd. Gemeenten nemen hierin hun rol om de verbinding te maken tussen 

collectieve ondersteuning en voorliggende collectieve voorzieningen. Door goede 

afschalingsmogelijkheden wordt de uitstroom bevorderd waardoor zware vormen van 

ondersteuning tijdig beschikbaar komen voor jeugdigen die dit echt nodig hebben. 

 

Perceel 2: Ambulante meervoudige ondersteuning   

(jeugdige/ ouders bereikt zijn einddoel met ondersteuning van meerdere producten) 

• (Samenwerking van) Aanbieder(s) die de producten binnen het segment ambulant in 

samenhang kan bieden.  

• Bij inzet van een samenwerking van aanbieders wordt afgesproken welke hulpvraag/ 

problematiek voorliggend is en welke aanbieder (samen met het sociaal team) de 

centrale rol heeft; 

• De samenwerking van aanbieders is beschikbaar voor de gehele regio Lekstroom. Lichte 

hulp is dichtbij huis (in eigen gemeente) beschikbaar. Bij hulp aan huis wordt geen reistijd 

gerekend. Als gemeenten willen we een bijdrage leveren om de samenwerking tussen 

aanbieders te organiseren, om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen. 

• Het bieden van collectieve (groepsgewijze) ondersteuning wordt gestimuleerd. 

Collectieve ondersteuning wordt zoveel mogelijk binnen de leefwereld van de jeugdige 

georganiseerd. Gemeenten nemen hierin hun rol om de verbinding te maken tussen 

collectieve ondersteuning en voorliggende collectieve voorzieningen.  

• Door goede afschalingsmogelijkheden wordt de uitstroom bevorderd. Door deze 

uitstroom dalen de huidige wachttijden voor zware hulp  en is deze beschikbaar  voor 

jeugdigen die dit echt nodig hebben. 

  

Aantal aanbieders op voorhand niet beperkt 

Het aantal inschrijfmomenten is beperkt – tot één moment – om zo een vaste groep 

aanbieders te contracteren die sociaal team en elkaar kan leren kennen, vertrouwen en een 

intensieve samenwerking kan ontwikkelen. De gemeenten beperken het aantal aanbieders 

dat voor een overeenkomst in aanmerking komt op voorhand niet. Alle aanbieders die zich 

wilen verbinden aan de ontwikkelopgaven, voldoen aan de gestelde eisen en die ook op de 

gunningscriteria voldoende scoren, komen voor gunning in aanmerking. Wel stellen we 

duidelijke kwaliteitscriteria op om de kwaliteit van ondersteuning voor onze jeugdigen te 

garanderen. Het gewenste resultaat is een overzichtelijkere lijst van gecontracteerde 

aanbieders waarbij alle aanbieders meerwaarde bieden (in het kader van kwaliteit en 

keuzevrijheid).  

In de regio dient een dekkend aanbod beschikbaar te zijn en dus gecontracteerd te worden. 

Indien hier niet (meer) aan wordt voldaan (en ongewenste wachttijden ontstaan) is 

aanvullende contractering mogelijk. Het uitgangspunt is om dit 1 keer per jaar te beoordelen. 

 

Contractduur 

Omdat de gemeenten raamovereenkomsten afsluiten is de maximale contractduur 4 jaar. De 

gemeenten willen daarom de raamovereenkomsten afsluiten voor de periode van twee jaar 

met tweemaal de mogelijkheid om met een jaar te verlengen. 
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Contractvorm 

Voor het segment Ambulant willen we raamovereenkomsten afsluiten met verschillende 

aanbieders van ambulante ondersteuning. Het betreft hier raamovereenkomsten omdat 

alleen de randvoorwaarden (waaronder prijs en kwaliteit) worden vastgelegd voor nader te 

plaatsen opdrachten en geen afspraken worden gemaakt over het volume en de uitvoering 

van concrete opdrachten voor specifieke (groepen) clienten. 

 

Procedure 

Door middel van een aanbestedingsprocedure in het kader van de sociale en andere 

specifieke diensten contracteren we een op voorhand niet nader beperkt aantal aanbieders. 

Alle aanbieders die voldoen aangestelde kwaliteitseisen en die voldoende scoren op de 

gunningscriteria komen in aanmerking voor gunning. 

 

Er zal één inschrijfronde plaatsvinden om zo te komen tot een overzichtelijke lijst van 

aanbieders waar de gemeenten een goede samenwerkingsrelatie mee kunnen ontwikkelen. 

 

De procedure zal bestaan uit de volgende fasen: 

• Voorbereidings- en dialoogfase: In deze fase werken de gemeenten samen met de 

aanbieders de ontwikkelopgaven, het kwaliteitskader en de samenwerkingsafspraken 

nader uit. Het resultaat van deze fase is een concreet en gedragen geheel van 

inkoopafspraken beschreven in inkoopdocumenten. 

• Inschrijffase: Na publicatie van de inkoopdocumenten kunnen geinteresseerde 

aanbieders eventueel nog vragen stellen en uiteindelijk een inschrijving indienen. Het 

resultaat van deze fase is een lijst van ingediende offertes van aanbieders. 

• Beoordelings- en gunningsfase: Na de inschrijffase beoordelen de gemeenten alle 

ontvangen inschrijvingen. Alle inschrijvingen die voldoen aangestelde kwaliteitseisen en 

die voldoende scoren op de gunningscriteria komen in aanmerking voor gunning. 
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7.3 Segment Jeugdhulp in onderwijstijd 

Er is gekozen voor jeugdhulp in onderwijstijd als apart segment, vanwege de samenhang in 

didactische ondersteuning en jeugdhulp op school, met de gevoelde noodzaak om hierin 

samenwerkingsafspraken in de driehoek onderwijs, aanbieders en gemeente te maken.  

 

Het gaat over jeugdhulp in de tijd dat een jeugdige onderwijs volgt/zou moeten volgen. 

Jeugdhulp in onderwijstijd gaat uit van het (leer)recht van elk kind en/of jongere. Jeugdigen 

volgen zoveel mogelijk onderwijs, ook als ze niet naar school kunnen. Voor jeugdhulp in 

onderwijstijd geldt dat jeugdhulp zo nodig ook in vakantieperioden doorloopt.  

 

Ieder kind kan deelnemen aan het ‘gewone’ leven, samen met andere kinderen, in een zo 

‘normaal’ thuisnabij mogelijke omgeving. De ondersteuning wordt door de aanbieder op 

school/in de klas geboden of leerlingen gaan (tijdelijk) in onderwijstijd naar de zorgaanbieder 

voor ondersteuning. Het is gericht op duurzame verbindingen leggen tussen de drie milieus 

van een kind: thuis, school en de wijk/gemeente en altijd gericht op normaliseren en zo kort 

mogelijke ondersteuning dan wel afschalen van hulp. Dit segment betreft problematiek van 

het kind dat zich voornamelijk manifesteert in de onderwijssituatie en het leren en 

ontwikkelen binnen de schoolse setting ernstig belemmerd. Het kan gaan om: 

• Begeleiding bij omgang met anderen. Bijvoorbeeld gericht op begeleiding bij het 

leggen van contacten en communicatie; 

• Begeleiding om gedragsproblemen te verminderen in de omgang met andere 

mensen. Bijvoorbeeld ondersteuning aan kinderen met LVB of hoogbegaafdheid die 

storend gedrag vertonen (zoals antisociaal, opstandig of agressief gedrag) dat 

nadelige gevolgen heeft voor het kind zelf en (het contact met) de omgeving; 

• Behandeling van psychische aandoeningen. Bijvoorbeeld behandeling (in de vorm 

van therapieën) van psychische problemen (emotioneel of gedrag) en aandoeningen 

als autisme, eetstoornis, ADHD, Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Deze 

behandelingen zijn vaak tijdelijk; 

• Dagbehandeling/ dagbesteding. Dit bevat gespecialiseerde voorzieningen voor 

jeugdigen die (tijdelijk) niet of niet geheel meekunnen in het gewone of speciale 

onderwijssysteem of kinderdagverblijf. In tegenstelling tot behandeling is begeleiding 

minder vaak tijdelijk. 
 

Naast de ondersteuning binnen  onderwijstijd valt de aanvullende jeugdhulp buiten 

onderwijstijd voor deze doelgroep binnen dit segment zodat de jeugdige zijn ondersteuning 

integraal kan ontvangen.  

 

Doelgroep 

Algemeen: Jeugdigen binnen het primair-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs met 

ondersteuningsbehoeften in minimaal twee leefmilieus, waarbij het zwaartepunt ligt binnen 

het onderwijs. De ondersteuning vindt plaats in onderwijstijd. 

Specifiek voor dagbesteding/dagbehandeling: Jeugdigen die niet zelfstandig of zonder hulp 

kunnen functioneren. De doelgroep bestaat in de meeste gevallen uit kinderen met een licht 

verstandelijke beperking (LVB). Jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar, die leven in een 

(gezins-)systeem met ernstige of meervoudige problematiek. 
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Ontwikkelopgave(n) inkoop 

 

 
 

Algemeen 

• Ervoor zorgen dat minder leerlingen noodgedwongen thuis komen te zitten dan wel 

vroegtijdig het onderwijs verlaten, doordat zij met jeugdhulp op school onderwijs kunnen 

volgen. 

• Op scholen met een arrangement zijn er minder leerlingen met een verwijzing naar een 

(zwaardere) individuele vorm van hulp dan wel stapeling van ondersteuning wordt zoveel 

mogelijk voorkomen.  

• Er wordt met uitzondering een vrijstelling voor onderwijs  afgegeven waardoor we het 

aantal de komen jaren naar een minimum zien dalen.  Daar waar een vrijstelling voor 

onderwijs wordt afgegeven wordt passende ondersteuning geboden voor jeugdige en 

ouders. Het doel van de ondersteuning is zo zelfredzaam als mogelijk binnen de 

mogelijkheden en rekening houdend met de beperkingen van de jeugdige (en diens 

ouders). Vaardigheden worden aangeleerd op basis van resultaatgebieden ter 

bevordering van het functioneren in de maatschappij en terugkeer binnen het onderwijs. 

• Jeugdhulpaanbieders, onderwijsinstellingen en gemeenten maken het mogelijk dat 

onderwijs en zorg gecombineerd kunnen worden. Zij organiseren gezamenlijk 

ondersteuning en jeugdhulp op school (of dichtbij school) die (tijdelijk) aanvullend en/of 

voorwaardelijk nodig is om jeugdigen optimaal te kunnen laten ontwikkelen. 

• Er vindt een nauwe samenwerking plaats  met de jeugdige/ het gezin, sociaal team,  

leerplicht en andere partijen om de best passende hulp te bieden en tijdig af te kunnen 

schalen. 

 

Dagbesteding/dagbehandeling in onderwijstijd: 

• Dagbesteding wordt zoveel mogelijk in de leefomgeving van het kind geboden; 

• Minder kinderen maken gebruik van gespecialiseerde dagbesteding; 

• Meer kinderen die gebruik maken van specialistische dagbesteding volgen (soms voor 

een beperkt aantal uur) onderwijs. De zorg wordt in combinatie met onderwijs geboden, 

zolang er leerbaarheid is, wordt deze benut; 

• Kortere verblijfsduur en/of meer flexibele inzet van dagbehandeling; 

• Dagbehandeling wordt meer in samenhang met school ingezet. 
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Hoe gaan we dat doen (wat is er nodig)? 

• Er wordt niet meer voor ieder kind een apart arrangement ontwikkeld, maar de 

ondersteuning op de scholen met zonodig collectief (gezamenlijk/ontschot) gefinancierde 

jeugdhulp wordt verbreed.  

• Jeugdhulpaanbieders bieden collectieve jeugdhulp aan op het (gespecialiseerd) 

onderwijs. Collectieve jeugdhulp is aanvullend op de basis en extra ondersteuning vanuit 

het onderwijs dat nadrukkelijk voorliggend is aan collectieve jeugdhulp. Collectieve 

jeugdhulp is toegankelijk voor jeugdigen die dat volgens school en 

jeugdhulpprofessionals nodig hebben; 

• Collectieve jeugdhulp kan zowel als individuele interventie als groepstraining worden 

aangeboden door vaste jeugdhulpprofessionals waar meerdere jeugdigen op school 

gebruik van maken (niet verbonden aan specifiek een klas). De jeugdhulp is gericht op 

de doelen in het ontwikkelingsperspectiefplan van de jeugdige dat door school met de 

jeugdhulpprofessionals wordt opgesteld. 

• Met het onderwijs worden in gezamelijkheid heldere kaders vastgesteld welke 

ondersteuning de verantwoordelijkheid van het (passend) onderwijs is en welke de 

verantwoordelijkheid van de gemeente (jeugdhulp). Aaandacht vraagt hierin de 

Lekstroomse jeugdigen die naar school gaan die niet onder onze afspraken met onze  

samenwerkingsverbanden vallen. 

• In de driehoek van deze samenwerking (onderwijs, jeugdhulp, sociaal team) wordt in het 

verdere inkoopproces de casusregie van het sociaal team verder uitgewerkt.  

• Meer beschikbaarheid realiseren van  combinaties van reguliere opvang met extra 

ondersteuning vanuit de voorliggende voorzieningen zoals passende voorzieningen 

binnen de kinderopvang en buitenschoolse opvang;  

• Versterken van ambulante inzet op voorschoolse voorzieningen en het onderwijs  

• Gemeenten stellen na dialoog met aanbieders en onderwijs een nadere beschrijving van 

de doelgroep van dagbesteding op; 

• In samenwerking met de samenwerkingsverbanden komen tot voldoende, 

samenhangend aanbod (doorontwikkelen passende zorgarrangementen) waardoor meer 

dan nu ook onderwijs geboden wordt als het kind gebruik maakt van een 

jeugdhulpvoorziening en waarbij gezamenlijke (onderwijs/jeugdhulp) bekostiging is 

geregeld. 

• Bij jongeren vanaf 16 jaar maakt de aanbieder samen met de jeugdige een toekomstplan 

als zij naar verwachting vanaf hun 18e jaar nog enige vorm van ondersteuning nodig 

hebben. Met dit plan wordt toegewerkt naar een soepele overgang naar volwassenheid. 

Vanuit de Wmo is extra aandacht voor begeleiding jong volwassenen die verder kunnen 

groeien richting zelfstandigheid. De inzet van sociaal teams en aanbieders binnen dit 

segment is eensgelijk met de contractpartij segmentvormen. 
 

Innovatieopgaven (voor de toekomst) 

• Vroegsignalering en preventie door samenwerking tussen onderwijs (primair, voortgezet 

en middelbaar beroepsonderwijs), gemeenten en zorgaanbieder(s). De zorgstructuur is 

zo ingericht dat er vroegtijdig wordt gesignaleerd en dat wanneer specialistische 

jeugdhulp noodzakelijk is deze op school kan worden ingezet; 

• Ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders in relatie tot onderwijs en het geven van 

advies, informatie en coaching voor individuele docenten en mentoren (met als doel hun 

handelingsrepertoire te vergroten) en onderwijsteams, om samen een positief leer- en 

leefklimaat te creëren. De reden hiervoor is dat deze taken op maat kunnen worden 

ingezet en meebewegen met de vragen die komen. Gezien bijna ieder kind of jongere 
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naar school gaat is het bereik van deze vorm van vroegsignalering en preventie groot. 

Deze innovatieopgave vindt in samenhang plaats met de begeleiding vanuit sociaal 

teams en het segment ambulant; 

• Er is voor  iedere school iemand van de gemeentelijke toegang aanspreekpunt voor 

advies/consult voor de leerkrachten en intern begeleiders, eventueel voor lichte 

ambulante ondersteuning en aanpassingen in de verwijzing. Jeugdhulpaanbieders 

organiseren in aanvulling op de basis  extra ondersteuning in het regulier onderwijs 

individuele danwel collectieve inzet zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Jeugdhulpaanbieders werken samen met de professionals van de school, sociaal team 

en ouders aan het perspectief van de jeugdige. Dit betekent dat er ook een verbinding is 

met de thuissituatie waarin de jeugdige opgroeit.  

 

Samenhang met andere segmenten 

In dit segment wordt gestuurd op een beperkt aantal aanbieders op de scholen, met oog 

voor  een eventueel doorlopende lijn vanuit het segment ambulant. Ondersteuning binnen 

segment ambulant is gericht  op buiten schooltijd en werkt niet  aan het (weer mogelijk 

maken van het) volgen van onderwijs. 

Het jeugdhulpvervoer valt buiten de aanbesteding Jeugdhulp.  

 

Taakgerichte bekostiging  

Een taakgerichte financiering voor zorgaanbieders in combinatie met cofinanciering met het 

onderwijs omdat de inzet van jeugdhulp in onderwijstijd vraagt om een gezamelijke inzet van 

ondersteuning, samenwerking en afstemming vanwege  aan elkaar rakende en soms 

overlappende wettelijke verantwoordelijkheden. Dit sluit aan op en ondersteunt het 

gezamelijke uitgangspunt van onderwijs en gemeenten "regulier waar het kan, specialistisch 

waar nodig”. Onderwijs en gemeenten geven dit uitgangspunt vorm door onderwijs en 

ondersteuning als een continuüm in elkaar te laten overlopen, intensief met elkaar samen te 

werken en dit niet meer te beschouwen als strikt van elkaar gescheiden beleidsvelden. 

 

Leveranciersmanagement 

• Er is sprake van differentiatie van aanbieders, de aanbieder kent en is aanwezig in het 

onderwijs en jeugdhulp, kent het belang van de gezamelijke afstemming en inzet van 

ondersteuning en weet deze te bereiken. Er moet in gezamenlijkheid tussen gemeenten, 

onderwijs en aanbieder gekomen worden tot de juiste inzet van ondersteuning passend 

bij de vraag waarbij wordt uitgegaan van normaliseren en datgene wat het kind/jongere 

mede vanuit zijn perspectief nodig heeft. 

• Collectieve jeugdhulp op het gespecialiseerd onderwijs is onder nader te bepalen 

voorwaarden vrij toegankelijk voor jeugdigen voor wie dit volgens de gecontracteerde 

jeugdhulpaanbieder in samenspraak met het onderwijs nodig is . De inzet is ten alle 

tijden aanvullend op de basis en extra ondersteuning op scholen. Gemeenten maximeren 

vooraf het beschikbare budget. De jeugdhulpaanbieder vormt samen met de 

professionals van de school een zorgteam. Het zorgteam werkt samen met de jeugdige 

en de ouders aan het perspectief van de jeugdige. Jeugdhulpaanbieders werken op de 

locatie van het gespecialiseerd onderwijs. De jeugdhulp wordt zoveel mogelijk binnen de 

schoolse setting geboden. 

 

Beperkt aantal aanbieders 

In dit segment wordt gestuurd op een beperkt aantal aanbieders op de scholen, om het 

werkbaar te houden voor de scholen, maar met oog voor keuzevrijheid.   
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Contractduur 

De kern van de opdracht heeft betrekking op het realiseren van een ontwikkelopgave, wat 

mogelijk meerdere jaren in beslag neemt. Om de opdrachtnemer voldoende tijd te geven 

voor het realiseren van de gewenste ontwikkeling en de gemeenten en met name jeugdigen 

voldoende tijd te geven om de voordelen van de gerealiseerde ontwikkeling te benutten, zijn 

de gemeenten voornemens een meerjarige overeenkomst af te sluiten waarbij we streven 

naar samenhang in duur met andere segmenten. 

 

Procedure: samen met het onderwijs 

In de volgende fase zullen we in dialoog en afstemming met scholen en aanbieders 

onderzoeken wat een passende inrichting is van de samenwerking. Op basis van deze 

concrete uitwerking van de gewenste samenwerking en de afspraken die hier bij passen, 

kunnen we ook de wijze van inkoop passend inrichten. 
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7.4 Segment Crisis 
Het segment crisis betreft ondersteuning, ambulant of verblijf, in geval van een crisis met als 

doel stabiliseren,en het realiseren van passende uitstroom. Onder crisis verstaan we een 

ernstige verstoring van het alledaagse functioneren, waarbij gebruikelijke 

oplossingsstrategieen tekortschieten door de ontregeling die plaatsvindt. De situatie is 

levensbedreigend of er is direct fysiek gevaar voor de jeugdige; crisishulp dient binnen 24 

uur aan te vangen. Een crisis is altijd tijdelijk en duurt veelal niet langer dan vier weken. 

In Lekstroom betreft het: ambulante (spoed)hulp, crisispleegzorg, crisisopvang en GGZ-crisis 

(ambulant en opvang). Bij de crisiszorg is aandacht voor doorlopende lijn in onderwijs van de 

jeugdige. 

 

Doelgroep 

De situatie is levensbedreigend of er is direct fysiek gevaar voor de jeugdige; crisishulp is 

nodig binnen 24 uur.  

 

Ontwikkelopgave(n) inkoop 

 

 
 

• Aanvullen ontbrekend aanbod 

Er wordt gewerkt aan een dekkend aanbod en integrale crisishulp. Door het wegvallen 

van Lijn5 als aanbieder ontbreekt er momenteel aanbod voor LVB, maar ook bijvoorbeeld 

aanbod als Families First en outreachend aanbod (FACT, IHT) wordt gemist. Daarbij 

wordt ook gezocht naar ambulante crisiszorg die buiten kantoortijden gewoon door kan 

gaan. Ook wordt er een gat in nabijheid van crisisbedden ervaren; deze bevinden zich nu 

alleen in het oostelijk deel van de provincie (outreachende inzet). Tevens is er nu geen 

verbinding/ samenwerking tussen crisishulp J&O en GGZ. Dit is wel gewenst. 

• Uitstroom na crisis 

De aanbieder zorgt samen met de aanmelder voor tijdige (binnen 4 weken) passende 

uitstroom naar huis en/of vervolgzorg. Daarin zien we crisis als kans, om bij het gezin in 

te spelen op gevoel van urgentie en bereidheid tot veranderen van de situatie. Ten 

behoeve van de uitstroom werkt de aanbieder nauw samen met sociaal team, aanbieders 

van de overige segmenten en mogelijk met de volwassenzorg. Tevens kan het zijn dat 

sociale teams zelf ook een rol hebben in crisissituaties in het kader van een eigen 

crisisteam en/of eigen (crisis)begeleiding. 
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Hoe gaan we dat doen (wat is er nodig)? 

• Regio Lekstroom wil de prikkel inbouwen dat er binnen 24 uur crisishulp is gestart en na 

28 dagen er doorplaatsing heeft plaatsgevonden; 

• We werken volgens de prioriteitenladder. Namelijk; er wordt altijd eerst ambulante 

crisishulp ingezet (intake vindt zoveel mogelijk thuis bij het gezin plaats), wanneer dit te 

weinig soelaas biedt wordt gekeken naar (tijdelijke) timeouts/ plaatsingen binnen een 

crisispleeggezin en in uiterst geval wordt er geplaatst binnen een crisisopvang. Hierover 

worden gesprekken gevoerd met de huidige aanbieders van crisiszorg (J&O, GGZ) en 

één of meerdere LVB-aanbieders om te bespreken wat de omvang is, wat de kosten 

ervan zijn, hoe de dekking te realiseren en de werkwijze af te spreken. Resultaat moet 

zijn dat het segment afgebakend is én dat de opdracht aan de aanbieders helder is; 

• De rol van het sociaal team ihkv (casus)regie wordt nader uitgewerkt in het verdere 

inkoopproces. Hierbij is het belangrijk aandacht te hebben voor het feit dat start kan 

plaatsvinden buiten kantoortijden. 
 

Regio Lekstroom heeft de voorkeur dit segment in gezamenlijkheid met andere regio's in te 

kopen. Hiermee sluit zij aan op de landelijke tendens om specialitisch aanbod 

bovenregionaal te organiseren. Daarnaast versterkt Lekstroom zijn positie door samen met 

andere regio's het gesprek te voeren. Een eerste oriënterend ambtelijk gesprek in 

mogelijkheden hierin is met de regio's Zuidoost Utrecht en Utrecht-West gevoerd. Mocht dit 

niet komen tot regionale samenwerking, dan kopen we dit segment zelf in. 

 

Innovatieopgave(n) 

De crisiszorg is nu versnipperd. De GGZ-crisisdienst staat los, ook qua route, van de overige 

crisisdiensten. De belangrijkste opgave is om aanbieders in samenhang en vanuit één 

(coördinatie)punt de crisiszorg te laten organiseren. We willen aanbieders daarbij mogelijk 

verantwoordelijk maken voor het organiseren en bemensen van de crisiscoördinatie.  

Aandachtspunt daarbij is de rol van het CCP van Veilig Thuis, die nu een rol heeft in de 

coördinatie van (enkel) J&O-crisis met aanbieders binnen de provincie. De opgave bij crisis 

is dezelfde als bij segment gezinsvormen; uithuisplaatsing voorkomen. Daarbij is de inzet om 

zo snel als mogelijk de best passende (vervolg)hulp in te zetten.  

 

Samenhang met andere segmenten 

Instroom in dit crisissegment kan plaatsvinden vanuit de andere segmenten. Zo bevorderen 

we dat de jeugdige begeleid kan blijven worden door bijv dezelfde  ambulant behandelaar . 

Daarnaast is ten behoeve van de uitstroom uit crisis een nauwe samenwerking nodig tussen 

de crisisaanbieder en aanbieders uit de andere segmenten, onder regie van het sociaal 

team. 

 

Bekostiging 

De wijze van bekostiging is nog onderwerp van gesprek; we hebben nog niet helder welke 

bekostigingssystematiek ondersteunend is bij de genoemde ontwikkel- en innovatieopgaven.  

 

Leveranciersmanagement 

De crisishulpaanbieders werken nauw samen met aanbieders uit andere segmenten om een 

soepele verwijzing naar crisishulp en vice versa te realiseren. Er wordt gestuurd op tijdige 

afschaling. 
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Aantal aanbieders 

Het huidige aantal aanbieders is beperkt. Met Zuidoost Utrecht wordt afgestemd of dit aantal 

voldoende is om aan de vraag te voldoen. Daarnaast heeft het CCP van Veilig Thuis nu een 

coördinerende rol rond het plaatsen bij de J&O-aanbieders. Gelet op de innovatieopgave om 

te komen tot één coördinatiepunt en integrale opzet van de crisiszorg is de rol van het CCP 

een uitwerkingsvraagstuk. 

 

Wijze van inkoop 

Voor het segment Crisis vinden we het van belang om de wijze van inkoop optimaal aan te 

laten sluiten op bovenregionale ontwikkelingen. Komende periode bespreken we met de 

andere Utrechtse regio's hoe zij aankijken tegen de doorontwikkeling van de verschillende 

vormen van crisishulp en mogelijkheid om gezamenlijk op te trekken in de inkoop van 

crisishulp. Op basis van deze bovenregionale bespreking volgt in dit najaar een voorstel voor 

de wijze waarop we in de Lekstroom dit segment willen inkopen.  

  



   
 

40 

 

8.  Aanbesteding en Implementatie  
 

8.1 De weg van inkoopstrategie naar contractering 
Na vaststellen van deze inkoopstrategie wordt het najaar van 2021 gebruikt om deze verder 

te concretiseren tot een inkoopkader. Dit inkoopkader omschrijft per segment: 

- Opdrachtbeschrijving (scope) 

- Afbakening, verbinding tussen de segmenten 

- Financieel kader per segment (aan de hand van data) 

- Type procedure en gespreksvoering 

- planning 

De concretisering zal per segment in detail varieren maar dient afdoende informatie voor de 

BPSDL te geven om in te stemmen met het inkoopkader. Op basis van het inkoopkader volgt 

de financiele impactanalyse per segment. Deze vraagt instemming van de 5 

Lekstroomgemeentes alvorens tot het vaststellen van de inkoopdocumenten over te gaan. 

Voor dit laatste hebben de gemeenten het mandaat bij de afdelingsmanager RBL gelegd. 

 

Onderdeel van dit proces is het laten landen van transformatie- en ontwikkelopgaven binnen 

de werkwijze van andere verwijzers (huisartsen/ POH GGZ jeugd, jeugdartsen en GI’s).Ook  

Parallel aan bovenstaande stappen werken we aan het outilleren van de sociaal teams en 

RBL om met de nieuwe werkwijze te werken. 

 

Inkoopdocumenten 

Inkoopdocumenten moeten op basis van de inkoopstrategie worden opgesteld. Daarin 

worden de spelregels vastgelegd en moeten ook de werkafspraken en uitwerking 

handleidingen/ trainingen worden uitgewerkt voor de sociaal teams. Tevens zullen we deze 

uitwerking inbrengen bij de andere verwijzers om zorg te dragen dat dit ook landt in hun 

werkwijze. Tijdens deze procedure krijgen we een realistischer beeld van de investering (van 

gemeente en aanbieder) versus de ‘baten’, in termen van meer normaliseren, meer preventie 

en verbetering van de jeugdhulp (meer in de leefwereld, minder zware zorg) in de regio.  

 

Parallel aan het opstellen van de inkoopdocumenten wordt dus de financiële impact van de 

inkoop (dus niet van de implementatie, maar een structurele doorrekening van deze nieuwe 

manier van inkoop) in beeld gebracht.   

 

Financiele impactanalyse per segment 

De financiële impactanalyse zal dienen als de financiële vertaling van de ontwikkelopgaves. 

Het is het bestuurlijk besluitvormingsmoment, voordat de inkoopdocumenten definitief 

worden afgerond. De uitwerking wordt vanuit de inkoop, RBL, beleid en de sociaal teams 

uitgevoerd. Het inkoopproces zal per segment anders lopen, passend bij de gekozen 

bekostigingsvorm en betrokken partners. Binnen elk segment vindt een tarievenonderzoek 

plaats.  
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De financiele impactanalyse zal bestaan uit: 

- Businesscase/ Prognose uitgaven jeugdhulpaanbieders op korte en lange termijn 

- Impactanalyse sociaal team. Deze zal soortgelijk van opzet zijn als de Wmo 

Individuele ondersteuning  

- Eventuele eenmalige/ structurele extra uitgaven  accountmanagement, beleid, 

backoffice en ICT. 
 

We beogen door het gezamenlijk inzetten van ontwikkelopgaven  hulp en ondersteuning te 

bieden die het best past bij de inwoners binnen de Lekstroom, integraal, effectief en die ook 

de kosten beheersbaar houdt. 

 

8.2 Voorbereiden sociaal teams en RBL op de nieuwe werkwijze 

 

Sociaal Teams 

De inzet  van het sociaal team wordt nog belangrijker. Als regio willen we veel meer 

uitvoeringsgericht werken, inrichten en ontwikkelen. Daarbij is een vorm van eenduidigheid 

op bepaalde onderdelen binnen deze inkoop (o.a. indiceren en casusregie) randvoorwaarde.  

De sociaal teams krijgen daarbij ook een meer centrale rol in de toegang en sturing. 

Daarvoor moeten de teams voldoende zijn uitgerust. Vóór de ingangsdatum van het contract 

moet het sociaal team in staat zijn op de nieuwe wijze te werken. Het eerste half jaar van 

2022 wordt gebruikt om dit in te richten, waarna het najaar 2022 (zoveel als mogelijk) op de 

nieuwe wijze wordt gewerkt.   

 

Backoffice en ICT 

Door regionaal samen te werken in deze inkoop wordt beoogd om zowel het administratieve 

proces voor de zorgaanbieders, maar ook van de sociale teams en de gemeenten, te 

vereenvoudigen.  

Randvoorwaarden hiervoor zijn: 

• Eenduidige werkafspraken met betrekking tot het werkproces, inrichting van 

frontoffice applicaties (sociaal teams), backoffice applicatie (RBL) en 

gegevensuitwisseling; 

• De systemen moeten volgens de regionale inkoopafspraken worden ingericht, waarbij 

eenduidige productcodes en tariefafspraken worden gemaakt.; 

• Regio Lekstroom streeft ernaar om maatwerkafspraken te beperken om opnieuw 

wildgroei van productafspraken te voorkomen.  

Voor onze datasturing hebben we oog voor behoud van historische gegevens. 

 

Accountmanagement (RBL) en beleid 

Eerder is al benoemd dat elk segment een (klein) onderdeel is van een veel groter 

zorglandschap. Voor sturing op stelselniveau zien we  de volgende cyclus die van betekenis 

is voor jet verder ontwikkelen van beleid en accountmanagement: 

- Gedeelde visie 

- Kaders en randvoorwaarden zijn scherp geformuleerd 

- KPI's, data en informatie brengt het transformatieproces (de beweging) in kaart 

- Leren en verbeteren via interactie en dialoog  

 

Duidelijk is dat pro-actief contractmanagement nodig is. Helder moet zijn wat ieders rol is en 

wat van elkaar kan worden verwacht. Frequente en gerichte afstemming is noodzakelijk 
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tussen aanbieder en de gemeenten (beleid en accountmanagement) over het 

transformatieproces, de realisatie van de businesscase (binnen segmenten gezinsvormen en 

onderwijstijd) en het afgesproken budget. De sturing op kwaliteit en de kosten zullen dan ook 

de hoofdthema’s zijn.  

 

Vooral de segmenten ‘gezinsvormen’ en ‘jeugdhulp in onderwijstijd’ vraagt een andersoortige 

sturing en monitoring dan onze huidige inkoop. Zorginhoud (ontwikkelopgaves) is een 

grotere compenent dan nu voor het daadwerkelijk realiseren van de transformatie na 

gunning. Beheersingsmaatregelen op risico's dienen vanaf de gunning goed in beeld te zijn 

om het accountmanagement stevig in te zetten. We hebben hier enige vorm van ervaring 

(bovenregionaal) in opgebouwd met Yeph. Ook willen we gebruik maken van de ervaring die 

steeds meer jeugdregio's opdoen in deze vorm van bekostiging binnen de meer 

specicialiastische vormen van jeugdvorm, zoals bijvoorbeeld de gemeente Utrecht, Regio 

Eemland en regio zuid-Oost Utrecht. 

 

8.3 Ingangsdatum nieuwe contracten  

De ingangsdatum van de nieuwe contracten wordt voor alle segmenten gelijktijdig gesteld op 

1 januari 2023 om de volgende reden. De huidige inrichting verschilt dusdanig van de nieuwe 

dat een geleidelijke overgang de uitvoering voor zowel sociaal team als aanbieders 

onoverzichtelijk en complex maakt. Administratief gezien heeft het de voorkeur de startdatum 

per 1 januari van het nieuwe jaar te gebruiken. Maar ook inhoudelijk zijn er voordelen om 

met  aanbieders het tweede half jaar van 2022 te gebruiken voor de implementatie van de 

nieuwe inkoop en passend accountmanagement te organiseren.  

Hiermee valt de focus in 2022 op het werken van de sociaal teams op de omschreven 

werkwijze. Waarmee benadrukt wordt dat zowel de toegang als de inkoop de sleutel zijn voor 

een betere jeughulp. De focus voor 2022 ligt daarmee op de toegang waarna de inkoop per 

1 januari 2023 definitief is ingericht. 

 

8.4 Planning 
 

Inkoopprocedure 

Na het vaststellen van de inkoopstrategie door de 5 colleges starten wij de inkoopprocedure. 

De vervolgstappen zijn: 

 

Wat? Door wie? Wanneer? 

Inkoopkader BPSDL januari 

Financiele impactanalyse 
per segment 

Colleges 
Lekstroomgemeenten 

1e halfjaar 2022 
 

Inkoopdocumenten RBL Q1-Q3 2022 

Aanbesteding, gunning, 
contractering 

 Q2- 1 januari 2023 

 

Parallel aan bovenstaande stappen werken we aan het outilleren van de sociaal teams en 

RBL om met de nieuwe werkwijze te werken. De focus voor 2022 ligt daarmee op de 

toegang waarna de inkoop per 1 januari 2023 definitief is ingericht. 
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8.5 Randvoorwaarden 

Het regionaal inkopen van jeugdhulp is de stap die we nu gaan zetten. Het implementeren 

van de afspraken in de uitvoering is van essentieel belang. Inhoudelijk moeten de sociaal 

teams goed weten wat nu de doelstellingen zijn in de regio (onze doelenpyramide en 

opgaves), hoe de productindeling is en hoe het administratieve proces verloopt. Bij de 

(financiële) administratie van de RBL en de jeugdhulpaanbieders zullen er aanpassingen 

worden doorgevoerd. 

De inkoopstrategie raakt vele lokale en regionale processen. Hierin zijn het voorliggend veld, 

casusregie van het sociaal team en de samenwerking met andere verwijzers (huisartsen/ 

POH GGZ jeugd, jeugdartsen) en partners van belang. In die zin zijn zij rand voorwaardelijk 

voor elkaar om de gemeentelijke doelstellingen van de Inkoopstrategie te bereiken. Met het 

moment van een nieuwe inkoop en nieuwe contracten alleen is er een stap gezet, maar het 

is “maar” een onderdeel van een hele beweging. Het continu blijven investeren en sturen op 

het voorliggend veld, onze partners, de sociaal teams en andere verwijzers en de 

jeugdhulpaanbieders is essentieel. Hier ligt voor elke individuele gemeente een belangrijke 

opgave en zou, indien nog niet aanwezig, moeten worden vertaald naar heldere interne 

opdrachten per gemeente, verordening en beleidsregels, aansluitend bij de doelen van de 

nieuwe inkoopstrategie. .  
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Bijlage 1: Wat is taakgericht bekostigen? 
 

De kern van de taakgerichte uitvoeringsvariant is het toekennen van een taak voor een vast 

budget binnen het sociaal domein. Deze taak richt zich op een specifieke (deel)populatie of 

opdracht waarbij de hiervoor te contracteren aanbieder (of groep aanbieders) ruimte heeft 

(en krijgt) om de uitvoering van de taak in samenspraak met de cliënt en naar eigen 

professioneel inzicht in te vullen. Er is geen sprake van cliëntgebonden bekostiging en 

verantwoording. De bekostiging vindt plaats op taakniveau.  

Toegang tot zorg en ondersteuning  

Op de vraag wie de toegangsfunctie vervult en wat ‘toegang’ precies betekent, zijn meerdere 

antwoorden mogelijk. Leidend binnen de taakgerichte uitvoeringsvariant is dat de aanbieder 

die de hulp en ondersteuning levert (enige) grip heeft op de instroom en de wijze waarop een 

concrete vraag voor ondersteuning van een burger kan worden ingevuld. Dit is een belangrijk 

mechanisme in de taakgerichte werkwijze. Hiermee ontstaat speelruimte op basis waarvan 

de zorgaanbieder in de volle breedte invulling kan geven aan de taakopdracht.  

 

Taakgericht werken is werken in partnerschap en continu leren  

Diverse evaluaties van de werking in het sociaal domein wijzen op het belang van 

partnerschap tussen gemeenten en tussen aanbieders (onderling en gezamenlijk) en het 

werken vanuit een gedeelde visie. Binnen de context van de taakgerichte uitvoering staat het 

partnerschap nadrukkelijk centraal. In eerste instantie bij aanvang van de samenwerking; 

een gedeelde visie op de opgave in het sociaal domein en de samenwerking hierbij vormt de 

basis. Vervolgens is gedeelde beeldvorming op de aard en omvang van de taak, ideeën over 

de realisatie hiervan en wederzijds vertrouwen essentieel. Maar dit partnerschap is minstens 

zo belangrijk wanneer het tegenzit, bijvoorbeeld als de aanvankelijk gedeelde beeldvorming 

verderop in het proces niet meer synchroon blijkt te lopen. Het is dan van belang dat 

gemeenten en aanbieders zich vasthouden aan de eerder genomen principebesluiten en 

gezamenlijk, vanuit partnerschap en vertrouwen, zoeken naar een oplossing. Dit 

onderstreept ook dat de taakgerichte uitvoeringsvariant vraagt om een proces van continu 

leren en verbeteren 

 

Waarom de taakgerichte uitvoeringsvariant beloftevol is 

Onderscheidende kenmerken van de taakgerichte uitvoeringsvariant zijn bekostiging en 
verantwoording op het niveau van een taak in plaats van het niveau van zorg en 
ondersteuning aan een individuele cliënt. Deze kenmerken zijn de basis voor vijf punten die 
de taakgerichte uitvoeringsvariant in potentie beloftevol maken:  

• Veel ruimte voor samenwerking (door gezamenlijk commitment, gelijkgerichtheid en 
langdurige samenwerkingsrelaties (partnerschap);  

• Het biedt kansen voor een efficiënte en eenvoudige administratie (met weinig lasten) 
doordat de zorgvraag niet in detail wordt vastgelegd in een beschikking en 
zorgtoewijzing aan de zorgaanbieder en geen declaratieverkeer plaatsvindt tussen 
gemeente en zorgaanbieder;  

• Een goede financiële beheersbaarheid omdat de aanbieder op basis van 
professionaliteit en in samenspraak met de cliënt het zorgaanbod kan bepalen 
(speelruimte binnen het taakbudget);  

• Veel ruimte voor innovatie en (gezamenlijke) doorontwikkeling op basis van meerjarig 
partnerschap;  

• Verantwoording op basis van kwaliteit en gezamenlijk geformuleerde (transformatie-) 
doelen.  
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Bijlage 2 : Doorlopen traject inkoopstrategie 
 

Zie voor verslagen: www.houten.nl/inkoopjeugdwmo2022    

Najaar 2020: Gesprekken werkgroepen (Lerend netwerk voor Jeugd) 

Resultaat: 

1. regiovisie Jeugdhulp Lekstroom Samen voor de Jeugd  
2. Praatplaat Ambities en Doelen Jeugdhulp Lekstroom 

Januari: Schriftelijke consultatie regiovisie en praatplaat; aanbieders, partners, 
verwijzers 

• Breed draagvlak voor inhoud documenten 
• Waardering voor vorm (visuele weergave; kort en to the point) 

Februari: Online bijeenkomst inhoudelijk verdieping op transformatiethema’s (selectie, 
op uitnodiging) 

Tijdens deze bijeenkomst zijn in 6 deelsessies (innovatieve) ideeën verkend om verder 
invulling te geven aan de transformatiedoelen uit de ‘Praatplaat Ambities en doelen’. 
Deelsessies: normaliseren en de-medicaliseren, Normaliseren en de-medicaliseren, 
Perspectief / Toekomstgericht werken (16-23), Hulp dichter bij huis, Voorzieningen niveau,  
Eigenaarschap en regie/ houding en gedrag, Ontschot werken 
 
April: Schriftelijke consultatie 1e opzet sturingsinstrumenten inkoop aanbieders, 
partners en verwijzers 

• Inhoudelijk gereageerd op de vragen; veel meedenkkracht; 

• Positief over deze manier van betrekken van aanbieders. Enkeling mist dialoog; 

• Positief over voorgestelde samenwerking sociaal teams, verwijzers en aanbieders. Wel 

verschil in interpretatie; 

• Veel verdiepingsvragen over segmenten en afbakening hiervan. Vooral bij segmenten 

die iets ‘anders’ vragen dan nu; 

• Wachttijden; zowel ST als aanbieder. Veel voorstellen gericht op sneller (door)verwijzen 

en uitstroom en beperkte administratieve lasten; 

• Reacties op bekostigingssystematiek afhankelijk van grootte en ervaring organisatie. 

 
Mei: Online bijeenkomst ambulante hulp (selectie, op uitnodiging) 

Met een beperkt aantal aanbieders zijn de eerste denkbeelden getoetst over het segment 
Ambulant, zodat we in juni in bredere setting een zinvolle opzet kunnen voorleggen en 
bespreken. De belangrijkste vraag voor deze sessie was hoe we kunnen zorgen dat de 
inkoop onze transformatiedoelen ondersteunt. 

Juni: Online bijeenkomst inkoopstrategie Jeugdhulp 

• Positieve reacties op opzet bijeenkomst en inhoudelijke verwerking schriftelijke 
consultatie; 

• Verdiepingsvragen op verwachtingen aanbieders. 

  

  

http://www.houten.nl/inkoopjeugdwmo2022

