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Concept Verslag bijeenkomst Adviesraad 
 
Datum : 24 januari 2022 

Aanwezig : Leden van de volgende adviesraden: 
ASD Vijfheerenlanden, ASD Nieuwegein, ASD IJsselstein, ASD Houten 
Vanuit de regio Lekstroom: Mariëlle Eijkman, Tibor Koroszi, Marjo Volman, 
Liesbeth Swartjes en Lizette de Corte. 

   

 

Doelstelling bijeenkomst 

Informeren Adviesraad van de stand van zaken aan de hand van een presentatie (presentatie wordt als 
bijlage toegevoegd). 
 

Reacties ten aanzien van de presentatie: 

• Op dit moment hebben we een aantal grote zorgorganisaties zoals bijvoorbeeld Timon en Youké 

gecontracteerd voor jeugdhulp met verblijf, maar ook kleinere gezinshuizen zijn aangesloten. We zien 

dat in andere regio’s inmiddels ervaring is opgedaan door aanbieders om ook gezinshuizen aan zich 

te verbinden binnen een contractpartij, hier zijn verschillende vormen voor. 

• Tijdens het proces van inkoop worden ervaringsdeskundigen vanuit het lerend netwerk Lekstroom 

benaderd. De afgelopen tijd zijn hier al mensen voor opgeleid en begeleid. 

• Het is belangrijk om in alle communicatie over de regie te formuleren dat ouders en kind in hun eigen 

kracht komen en de regie zelf krijgen en houden. Casusregie vanuit Sociale teams, sluit hierop aan. 

Als Lekstroom willen we de Sociale Teams van de diverse gemeenten meer eenduidiger laten gaan 

werken, wat helpend is in onder andere de relatie met aanbieders en andere partners zoals scholen. 

We zien dat dit het nodige van ons vraagt vanwege het verschil in startpunt per 2015.  

• Gezinsvormen: de dialoogfase zal aangegaan worden met twee mogelijke contractpartijen. 

Uiteindelijk zal er aan één contract partij worden gegund. Onder deze contractpartij vallen meerdere 

aanbieders, wie dat zijn bepalen de aanbieders zelf. In Utrecht (Spoor en Koos) werkt dit al zo. Een 

aantal van onze huidige aanbieders hebben al ervaring met deze vorm van inkoop bij andere regio’s. 

Tijdens het lerend netwerk zagen wij de samenwerking tussen aanbieders groeien.  

• Speciaal onderwijs ligt vaak buiten onze regio. De inkoop ‘jeugdhulp in onderwijstijd’ kan 

waarschijnlijk niet alles ondervangen. Wel zijn er bovenregionaal gesprekken in welke mate hier meer 

afstemming op kan plaatsvinden. In eerste instantie willen we in ieder geval regionaal stappen gaan 

zetten, bovenregionaal kost meer tijd. 

 

• Voor crisis en forensische zorg heeft Lekstroom meerdere regio’s benaderd. Utrecht en Eemland 

tonen geen interesse gezien hun eigen inkoop.,  

• In het inkoopkader is in tekst meer het accent op de ondersteuning door de aanbieders dan het 

voorliggende veld (gezinsvormen/ ambulant) daar de inkoop zich richt op het contracteren van deze 

aanbieders. Inzet van het voorliggend veld is voor jeugdhulp een lokale verantwoordelijkheid om te 

contracteren. Wel willen we met de aanbieders het gesprek aangaan over de uitstroom naar het 

voorliggend veld en mogelijke samenwerking tijdens de ondersteuning.  

• Het is belangrijk om al bij de start van ondersteuning over perspectief te spreken (de uitstroom) zodat 

ouder, kind en hulpverlener het gevoel hebben dat goed goed genoeg is, al dan niet met hulp. 

• Er zal een overgangsregeling komen voor kinderen die nu geplaatst zijn bij een aanbieder die na de 

aanbestedingsprocedure niet gegund is. Deze overgangsregeling wordt in de toekomst uitgewerkt. 
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• Onderwijstijd: we moeten nog uitwerken hoe we omgaan als een kind al in behandeling is, maar men 

haalt het op school niet zonder hulp. Kan diezelfde hulpverlener dan ook op school hulp bieden? Het 

belangrijkste is dat de overgang goed werkt en op een passend moment plaats vindt. We gaan voor 

een integraal product, dus het zal niet altijd de ideale wereld zijn. Als er maar ruimte blijft voor 

mogelijkheden (het is toch soms maatwerk). 

• We willen ook na de inkoop blijven leren en ontwikkelen.  

o  We gaan data gestuurd kijken of de beweging in gang is gezet en gestaag verloopt. Naar 

aanleiding van de cijfers gaan we in dialoog waarom het niet goed loopt en hoe we dit op 

kunnen lossen. De data willen gebruiken om te sturen op KPI’s en ook het inhoudelijke 

gesprek te voeren. 

• Compliment over de duiding en de leesbare documenten. 

 

Vervolg 

We houden jullie op de hoogte over de diverse inkoopprocessen via het verzenden van nieuwsbrieven. 

Natuurlijk kun u voor meer informatie over de inkoop en andere zaken u onze webpagina raadplegen: 

www.houten.nl/inkoopjeugdwmo2022 

 

Ter informatie Inkoop Wmo Individuele Begeleiding:  

Het bestuur heeft besloten om de aanbesteding Wmo Individuele begeleiding te vertragen. Daardoor gaan 

we 22 februari richting de colleges,1 april 2022 publiceren en op 1 oktober 2022 hopen we te kunnen 

contracteren. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de bijeenkomst of dit verslag?  

Neem dan contact op met Lizette de Corte. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Lizette de Corte 

Projectmanagement ondersteuning Inkoop Jeugd en Wmo 2022, Lekstroom 

 

Lizette.de.corte@regiolekstroom.nl 
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