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Aanleiding inkoop

De wens van de gemeenten om een
nieuwe inkoopstrategie te ontwikkelen
waarmee de gemeenten:
• Nog beter passende zorg en 

ondersteuning inkopen
• in samenwerking met aanbieders

doorontwikkeling sociaal domein
realiseren

• Oog voor betaalbaarheid
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Inkoopstrategie: Segment Gezinsvormen

Opgave

voorkomen uithuisplaatsing 

kortdurender plaatsen binnen meer gezinsachtige settings.

Taakgerichte uitvoeringsvariant, een budget

• één integrale opdracht voor doelgroep.   
• Een contractpartij gezinsvormen: Samenwerking van groepje aanbieders (formeel/ 

informeel)



Op koers:

Gezinsvormen
• Voorkomen uithuisplaatsing

• Kortdurender plaatsen

• Gezinsachtige setting

Inkoopkader

Selectiefase (Q1 2022)

• beste 2 deelnemers

• Toetsen op eisen en 
selectiecriteria Veranderkracht,
In staat tot maatwerk en Ster in 
verbinden.

Dialoogfase (Q2 2022)

• overeenstemming opdracht
en Overeenkomst (het WAT).

Besluitvorming college

• vierkant en financiële
impactanalyse

Gunningsfase (zomer 2022)

• accepteren opdracht en
overeenkomst

• indienen Implementatieplan
(beoordelen)

Voorbeeldvragen dialoog

• Hoe zorgen bij elke unieke
casus direct juiste en
passende hulp?

• Hoe flexibel op-
en afschaling?

• Welk transformatiebudget is 
nodig ? Hoe rendeert deze
investering (business case)?



Inkoopstrategie: Segment Ambulante hulp

Ambulante hulp Opgave: 
Basis rondom de jeugdige versterken, gehele context van het gezin, integrale hulp.
Normaliseren, Perspectief op uitstroom

P*Q bekostiging. Einddoel(en) meer centraal. 

Sociaal team heeft regie, meer eenduidigheid in de Lekstroom

3 percelen

Perceel 1: Enkelvoudige ondersteuning

Perceel 2: Meervoudige ondersteuning
Perceel 3: Forensische zorg



Op koers : 
Ambulant
- basis versterken
- normaliseren
- gehele context
- integrale hulp

Inkoopkader: Ambulant

Perceel 1 en 2:

• Opstellen inkoopdocumenten, consultatie aanbieders, juridische toetsing Q1-
2022

• Besluitvorming colleges kostprijsonderzoek en financiële impactanalyse

• Publicatie inkoopdocumenten Q2- 2022

• Gunning: zomer 2022

Perceel 3: Samenwerking 3 regio's (Zuidoost Utrecht, Lekstroom, Gooi-
en Vechtstreek en Noord-Veluwe).

• Gezamenlijke marktconsulatie voor inzicht markt (aanbieders, aanbod, tarieven)

• Vervolg bepalen

Financieel kader

Binnen P*Q bekostiging meer resultaatgerichte beweging

• eenduidig regie van sociaal teams op duur ondersteuning (Q)

• enkele zorgsoorten vaste duur en trajectprijs



Inkoopstrategie: Segment Jeugdhulp in Onderwijstijd

Opgave

Minder schooluitval. 

Regulier waar het kan, specialistisch waar nodig, door onderwijs en zorg als continuüm in elkaar 
over te laten lopen.

Taakgerichte bekostiging

• Beperkt aantal aanbieders/ vaste aanbieder voor school.

• Samenwerkingsverbanden bij (financiering) betrekken



Uitstel inkoop 
segment 
onderwijstijd
- minder schooluitval
- regulier waar het kan
- onderwijs en zorg als 
continuüm

Inkoopkader: Onderwijstijd

Uitstel tot 2024

• vasthouden uitgangspunten inkoopstrategie is 
realistisch, onderwijs draagt onze standpunten

• meer tijd nodig voor gezamenlijk goede opdracht

• mogelijkheden Onderwijszorgarrangementen in 
2023

Consequenties in 2023

• Ambulante hulp binnen segment Ambulant

• Verlengen contract begeleiding groep voor 1 jaar



Inkoopstrategie: Segment crisis

Vanwege de specifieke situatie en expertise zien we dit als een apart segment.

Opgave
Aanvullen ontbrekend aanbod en (op termijn) van versnippering naar integrale crisiszorg.

Inkoopkader:

• Samenwerking met Zuidoost-Utrecht.

• Detailplanning volgt



Samenvattend Inkoop jeugdhulp Lekstroom

Inkoop grotendeels op koers
• inkoop ambulant perceel enkelvoudig en meervoudig, gunning zomer 2022, perceel forensisch later

dit jaar
• inkoop gezinsvormen selectieleidraad nu uit, dialoogfase in Q2, gunning in zomer 2022
• inkoop crisis; samen met regio ZOU.

Afdoende tijd voor implementatie. Met gunning van 2 segmenten in zomer 2022 is afdoende tijd 
voor implementatie voor 1 januari 2023

Uitstel inkoop onderwijstijd noodzakelijk. Uitstel tot 2024, verlengen contract begeleiding groep 
voor 1 jaar, wel mogelijkheden OZA’s. Tijd gebruiken voor partnerschap met onderwijs.

Vormgeving eenduidigheid sociale teams in toekenning en regievoering (lokaal- regionaal). 
Meer eenduidige regie binnen segment ambulant. In segment gezinsvormen bespreken in dialoog.

Met alleen inkoop zijn we er nog niet

• Doorontwikkelen dashboard, KPI’s en accountmanagement

• Andere verwijzers betrekken in onze transformatiedoelstellingen

• Lokaal het voorliggend veld mee transformeren

• Lerend Netwerk

• Etc. Etc.

Informatie over verdere verloop inkoop: zie nieuwsbrieven en website RBL



Vragen?


