
Inkoopstrategie jeugdhulp



In gesprek

Najaar 2020: Gesprekken werkgroepen (Lerend netwerk voor Jeugd)
• regiovisie Jeugdhulp Lekstroom Samen voor de Jeugd 
• Praatplaat Ambities en Doelen Jeugdhulp Lekstroom

Januari: Schriftelijke consultatie 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)
• Verslag op website

April: Schriftelijke consultatie aanbieders, partners en verwijzers
• Samenvatting op website

Mei: Online bijeenkomst ambulante hulp (selectie, op uitnodiging)
• Verslag op website

Juni: Online bijeenkomst inkoopstrategie Jeugdhulp
• Verslag volgt op website
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Productie - Inspanningsgericht (huidige werkwijze)

• afspraak tussen over levering specifiek product/ dienst in een afgesproken tijdseenheid tegen een bepaald tarief.

Taakgericht

• integrale zorgvorm (bepaalde doelgroep) als taak aan een aanbieder tegen een totale som (lumpsum). 

• geeft (een samenwerkingsverband van) aanbieders ruimte om invulling van deze taak vorm te geven. 

• Vraagt visie van regio om transformatie en integraliteit in partnerschap vorm te geven.

Outputgericht

• afspraak tussen gemeente en aanbieder over te behalen output (wat bereiken). 

• De manier waarop deze output wordt behaald (hoe dit wordt bereikt) is niet vastgelegd.

• monitoring en verantwoording vindt plaats op basis van de vooraf afgesproken resultaten. 



Schriftelijke consultatie april 2021

• 48 reacties. Brede vertegenwoordiging, ook van kleine aanbieders en partners.

• 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 gericht op sneller (door)verwijzen en uitstroom en 
beperkte administratieve lasten.

• Reacties op bekostigingssystematiek afhankelijk van grootte en ervaring organisatie.

Verwerking:

-> Geen aanpassing in toegangsmanagment

-> Wel in segmentering en uitwerkingsvraagstukken



Waarom segmenteren?
Ondersteuningsteam Zorglandschap Jeugd (VNG) – EhdK

Segmenteren helpt bij: Genuanceerd kijken naar de benodigde aantallen aanbieders en wat er in termen van 
transformatie wordt verwacht

• Leveranciersmanagement is meer dan alleen kwartaal gesprekken voeren

• Het gaat om het nader formuleren van veranderopdrachten voor bepaalde aanbieders, het laten 
samenwerken van aanbieders en het uitzetten van projecten, onderzoeken en pilots om de jeugdhulp te 
verbeteren of te innoveren. Leveranciersmanagement is dan in essentie het programmamanagement van de 
transformatie in de jeugdregio.

• Voor het ene segment is een beperkt aantal aanbieders wenselijker, terwijl voor een ander segment juist 
meer keuzevrijheid tussen aanbieders wenselijk is.

• Soms is het wenselijk om met een aantal aanbieders van jeugdhulp afspraken te maken over de 
transformatie: transformeren betekent namelijk ook dat de aanbieders van jeugdhulp anders moeten 
werken en het is goed dat een gemeente daarin een leidende rol heeft. Hiervoor is leveranciersmanagement 
het aangewezen instrument.

• Ontwikkelopgaves bij aanbesteding – innovatieopgave gedurende de opdracht

Samen met de toegang vormt het de sleutel tot een verbeterde jeugdhulp



Uitgangspunten voor de inkoop

Alleen werken met aanbieders die inhoudelijke ambitie en doelen delen en zich samen met de gemeenten 
verbinden aan het realiseren van de gewenste ontwikkeling.

Ontwikkelopgave waar gemeenten en aanbieders zich aan verbinden.

Beredeneren vanuit doelenpyramide en sturingsinstrumenten

Een administratieve last die voldoende inzicht geeft om te sturen.



Wijziging in segmenten n.a.v. consultatie

Vervallen: 

Meervoudig complexe problematiek

• opdracht binnen andere segmenten

• Gedurende opdracht monitoren of hiermee afdoende maatwerk beschikbaar is voor deze doelgroep

Kortdurende lichte ambulante hulp 

• opdracht binnen segment ambulant

Toevoegen:

Segment Crisis

Forensisiche zorg; aandacht voor passende inkoop voor zeer specialistisch product



Segment Gezinsvormen
Opgave: optimaal organiseren van voldoende en breed palet van verschillende (formele en 
informele) gezinsvormen (verblijf) en eventuele ambulante hulp binnen de gezinsvorm die 
flexibel inzetbaar is, met daarbij aandacht voor toekomstgericht werken. 

Doelgroep: kind en/of systeem gerelateerde problemen, als ook problemen die vooral afspelen 
in de persoonlijke levenssfeer waardoor (dreigt dat) het niet goed meer lukt om (voltijd) thuis te 
wonen.

Toegroeien richting zelfstandigheid (overgang 18-/18+): aanbod ‘jong volwassenen’ vanuit 
WMO; verwijzen als jongere hieraan toe is (vanaf 16 jaar). Resultaatgebieden Wmo sluiten aan 
op Big 5.

Samenhang organiseren met andere segmenten: Voorkomen uithuisplaatsing, wel/niet 
behouden aanbieder  bij overgang tussen segmenten, warme overdracht en 
waakvlamconstructie

Taakgerichte uitvoeringsvariant, een budget
• Focus op integraliteit middels één integrale opdracht voor doelgroep.   
• Een aanbieder gezinsvormen: Samenwerking van groepje aanbieders (formeel/ 

informeel) verbinden zich aan elkaar en de opdracht voor optimaal resultaat. 

Yeph



Segmenten Ambulante hulp

(J&O/begeleiding en GGZ)

Ambulante hulp Opgave: 
o hulp zoveel mogelijk in leefwereld van kind bieden. 
o basis versterken en normaliseren. Dit verbinden met voorliggend/informele hulp
o actieve samenwerking met sociaal team rond (voorkomen) instroom, zorgen voor passende 

hulp/matched care, verkorten doorlooptijd, duurzame uitstroom (perspectiefplan) en 
toekomstgericht werken. 

Doelgroep: jeugdigen die vastlopen en/of belemmerd worden in hun ontwikkeling (kan een 
combinatie zijn van kindeigen problematiek (op meerdere gebieden), problemen binnen gezin 
(opvoeding) en/of problemen op school). 

Regie bij ST; stappen die mate van betrokkenheid en behandelduur bepalen.

Bij complexe problematiek actieve bijdrage in het regionaal omdenk en expertteam Lekstroom 
(ROEL) voor passende hulp (matched care)

Innovatieopgaves op thema’s, waaronder autisme, depressie (gevolgen corona), complexe 
scheidingen, psychiatrie en LVB.

Clientvolgende bekostiging (caseload)

• Inspanningsgericht, mogelijk meer ruimte in beschikking 

• Resultaat meer centraal

Leveranciersmanagement 

• Integraal/ flexibel aanbod op clientniveau (invliegen expertise)
• Klein groepje aanbieders niet noodzakelijk wel meer overzicht.

• Aanbieders aan elkaar verbinden bij integrale opdracht 

• Behandeling  (GGZ, J&O) en/of begeleiding

• Meer overzicht in aanbieders en aansluiting op lokale vraagstukken (lichte ondersteuning 
per werkgebied?)

• ontwikkelingsgericht (herstel) en stabilisatie

• enkelvoudig of combinatie van

Yeph



Segment Jeugdhulp in Onderwijstijd

Opgave
o Terugleiden; leerlingen die zijn uitgevallen weer terug in het onderwijs 

krijgen
o Opbouwen; leerlingen die nooit of niet langdurig hebben deelgenomen 

aan het onderwijs
o Versterken; gericht op het goed laten functioneren van leerlingen in het 

onderwijs
o Aanpassen; leerlingen die een aangepaste onderwijsleersituatie nodig 

hebben (pedagogisch-didactisch klimaat, groepsgrootte)
o Doorleiden; ondersteunen breukvlak in de overgang naar werk of 

dagbesteding
o aanpak vanuit de leefwereld van het kind (systeemwereld) 

Doelgroep: Jeugdigen binnen het primair- en voortgezet onderwijs met specifieke 
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in minimaal twee leefmilieus, waaronder 
onderwijs. Noodzakelijk dat ondersteuning in onderwijstijd plaatsvindt

Het gaat om een hulpvraag waarin onderwijs, gemeente en één of meerdere 
zorgaanbieders samenwerken in de uitvoering. Samen met 
samenwerkingsverbanden de opdracht uitwerken.

OZA’s, dagbesteding/ dagbehandeling vallen binnen dit segment

Innovatieopgave: lichte ondersteuning en preventieve inzet vanuit segmenten 
ambulante hulp en jeugdhulp in onderwijstijd 

Uitvoeringsvariant later bepalen

• Beperkt aantal aanbieders/ vaste aanbieder per school (voordeel weegt op 
tegen nadelen).

• Samenwerkingsverbanden betrekken in keuze uitvoeringsvariant

Yeph



Segment crisis

Opgave
o Een crisis is altijd tijdelijk en duurt veelal niet langer dan vier weken (Tijdig 

passende uitstroom)
o Van versnippering naar samenhang en integraliteit crisiszorg
o Verbreden aanbod (LVB, outrechend aanbod) 

Doelgroep: De situatie is levensbedreigend of er is direct fysiek gevaar voor de 
jeugdige; direct ingrijpen met vervolg binnen 24 uur is noodzakelijk.

Inspanningsgerichte bekostiging

Leveranciersmanagement

• Kleine groep aanbieders

• In samenhang met andere segmenten 

Yeph



Op zoek naar aanbieders die

• ruimschoots ervaring hebben met het ondersteunen van inwoners in het ontwikkelen of bestendigen van 
hun zelfredzaamheid

• Actief werken aan afschaling en afronding van de ondersteuning zodra de jeugdige (en zijn ouders) doelen 
heeft bereikt en zelfstandig verder kan.

• 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.

• Actief inzetten op het ontwikkelen van de eigen organisatie, medewerkers en ondersteuning met als doel om 
inwoners effectiever en efficiënter te ondersteunen. Organisaties zijn bekend met de ambities en 
transformatiedoelen van Jeugdhulp Lekstroom en geven hier uitvoering aan.

• Eigenaarschap tonen.
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Inkoopstrategie Jeugdhulp
We zijn nog niet klaar….

Volle aandacht op uitwerkingsvraagstukken voor inkoopstrategie 

Ook gesprekken met: 
• werkgroep OZA (onderwijs)
• Intern: sociaal teams, klankbordgroep
• delegatie adviesraden
• Ervaringsdeskundigen (eerste contact is gelegd)

Bestuurlijk platform Sociaal Domein Lekstroom:

juli: concept inkoopstrategie

september: besluitvorming inkoopstrategie Jeugdhulp met impactanalyse 


