
   
     

Aanvullende informatie over de inkoopstrategie 
Segment Gezinsvormen Regio Lekstroom 

 
In de week van 30 januari 2022 wordt, naar alle waarschijnlijkheid, de Selectieleidraad Gezinsvormen 

regio Lekstroom openbaar gemaakt. Met de Selectieleidraad Gezinsvormen regio Lekstroom - verder 

te noemen de Selectieleidraad - worden aanbieders uitgenodigd om een aanmelding in te dienen voor 

deelname aan de Dialoogfase behorende bij de aanbesteding voor het leveren van Gezinsvormen in 

het kader van de Jeugdwet.  

Om aanbieders de mogelijkheid te geven zich voor te bereiden op aanmelding voor de Dialoogfase 

geven we alvast aanvullende informatie op de Inkoopstrategie over de omvang van de opdracht voor 

het Segment Gezinsvormen. Let wel, deze informatie is onder voorbehoud van besluitvorming die in 

januari dit jaar plaatsvindt.  

 
Tweeledige opdracht 
De regio Lekstroom wil bij één opdrachtnemer (al dan niet een samenwerkingsverband of combinatie 

van aanbieders) de gehele opdracht Gezinsvormen neerleggen. De regio Lekstroom vertrouwt hierbij 

op het organiserend vermogen van geïnteresseerde aanbieders om te bepalen op welke wijze zij 

willen deelnemen aan de aanbesteding. Deze opdracht sluit aan bij de ambitie van onze regionale 

transformatiedoelstelling: voorkomen van uithuisplaatsingen en verkorten en versterken van verblijf in 

een gezinsvorm zodat de meest passende en effectief mogelijke hulp geboden wordt. 

Hierbij maken we onderscheidt in twee deelopdrachten:  

1. Bied zo duurzaam en effectief mogelijk verblijf en zorg (dus ook integraal) aan kwetsbare 

gezinnen waarvan kinderen (tijdelijk) verblijven in een gezinsachtige setting. We noemen dit 

het kind-geboden deel van de opdracht; 

2. Het voorkomen van uithuisplaatsingen en verkorten en versterken van verblijf in een 

gezinsachtige setting. We noemen dit het transformatie-gebonden deel van de opdracht.  

 
Onder het kind-gebonden deel van de opdracht verstaan we het bieden van het daadwerkelijke verblijf 

in een gezinsvorm, welke zo duurzaam en effectief mogelijk wordt ingezet gericht op zelfstandigheid of 

terugkeer naar huis.  

Onder verblijf in een gezinsvorm verstaan we “deels en dag en nacht verblijf (24 x 7) van een jeugdige 

anders dan thuis onder verantwoordelijkheid van een jeugdhulpaanbieder”. Dit kan een informeel 

meeleefgezin zijn, (deeltijd) pleegzorg, verblijf in een gezinshuis, logeeropvang (respijtzorg) ofwel 

verblijf op een behandelgroep in een residentiele setting. Dit (deeltijd)verblijf moet zo duurzaam en 

effectief mogelijk zijn, gericht op het doel zo thuis mogelijk opgroeien van een jeugdige. 

Door perspectiefgericht te werken wordt het verblijf zo optimaal mogelijk benut om een goede én 

tijdige terugkeer naar huis of uitstroom richting zelfstandigheid mogelijk te maken. Jongeren die 

toewerken naar zelfstandigheid worden daarbij voorbereid op de overgang naar volwassenheid aan 

de hand van een toekomstplan.  

Bij het verblijf en deze opdracht hoort daarom ook álle begeleiding, behandeling, training, een time-out 

en vervoer die de jeugdige en het gezin nodig heeft om tot dit duurzame en effectieve verblijf te 

komen. Van informele ondersteuning tot specifieke therapie, aan zowel de jeugdige als het gezin. We 

noemen dit ook wel een integraal aanbod; zowel het verblijf als de ondersteuning en hulp behoren tot 

dit integrale aanbod. Opdrachtnemer is met deze opdracht verantwoordelijk voor het leveren van dit 

gehéle integrale aanbod.  Regio’s waar deze werkwijze succesvol wordt toegepast zijn de regio’s Zuid 

Oost Utrecht en Utrecht Stad (Spoor030 en KOOS). 
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Naast het leveren van het integrale aanbod aan kwetsbare kinderen en gezinnen in verblijf in een 

gezinsvorm, zoals hierboven omschreven, vragen we nadrukkelijk ook om inzet en expertise die 

positief bijdraagt aan de transformatiedoelstelling die de regio Lekstroom beoogt. Te weten: 

Voorkomen van uithuisplaatsingen en verkorten en versterken van verblijf in een gezinsvorm. Deze 

inzet staat los van de individuele hulp aan het kind en gezin, maar vindt algemeen plaats, ook voordat 

en nadat een kind en gezin in een gezinsvorm verblijft. 

 

Wat niet tot het segment Gezinsvormen behoort is het volgende: 
1. Alle ambulante hulp voorafgaand aan en ná de periode van verblijf. 

2. Alle ambulante hulp voorafgaand aan de periode van verblijf die reeds is toegewezen 

(Ambulant) aan overige zorgaanbieders èn welke gecontinueerd wordt tijdens het verblijf. 

Deze ambulante inzet gedurende het verblijf blijft daarmee bekostigd vanuit het contract 

Ambulant. Deze ambulante inzet gedurende het verblijf valt echter wel tot de inhoudelijke 

opdracht van de verblijfsaanbieders, omdat voortzetting ervan behoort tot de beste oplossing 

voor de jeugdige/gezin en bijdraagt aan het lange-termijn perspectiefplan.  

3. Alle crisiszorg, zowel ambulant als verblijf. 

4. De zogenoemde Essentiele Functies die in bovenregionale samenwerking zijn ingekocht. 

5. Zorg vanuit het Landelijke Transitie Arrangement (LTA) waarvoor de VNG-contracten heeft 

afgesloten1. 

6. Jeugdhulp in Onderwijstijd wanneer er geen sprake is van verblijf in een Gezinsvorm. 

 
Stroomschema segmentindeling.  
 

 
 

 
1 Functies en aanbieders Jeugdhulp | VNG 

https://vng.nl/artikelen/functies-en-aanbieders-jeugdhulp

