
 
 

Bijeenkomst Inkoop Jeugd regio Lekstroom 4 juni 
 

Op 4 juni heeft er een grote digitale bijeenkomst plaatsgevonden waaraan 66 aanbieders 

hebben deelgenomen. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst hebben de aanbieders de 

volgende documenten ontvangen: Samenvatting schriftelijke consultatie en Verwerking 

schriftelijke consultatie. 

De bijeenkomst werd geopend met een presentatie door Marielle Eijkman (projectleider 

Inkoop Jeugdhulp 2022) over de concept inkoopstrategie, waarin de antwoorden van 

aanbieders op de schriftelijke consultatie (april 2021) is meegenomen. De presentatie wordt 

als bijlage meegestuurd.. Na de presentatie hebben de deelnemers de mogelijkheid 

gekregen om via de chat vragen te stellen of opmerkingen en adviezen te geven. In volgorde 

van de segmentindeling zijn deze vragen opmerkingen en adviezen zoveel mogelijk 

besproken en beantwoord door de penvoerders van dat specifieke segment. 

 

Onderstaand een korte samenvatting van de vragen en antwoorden die besproken zijn. 

 

Algemeen 

Het eerder voorgestelde segment Meervoudig complexe zorg laten we vervangen, gezien de 

reacties in de schriftelijke consultatie en gesprekken die zijn gevoerd met sociaal teams. 

Complexe problematiek krijgt in elke segment een rol. Veel van de complexe problematiek 

zal binnen gezinsvormen vallen. Door de wijze van inkoop binnen dit segment verwachten 

we veel van de huidige problemen (het tussen wal en schip vallen) op te vangen. Ook kijken 

we hoe dit binnen het segment ambulant geregeld wordt, waarbij we inzetten op het tijdig 

kunnen afschalen van specialistische zorg en het voorkomen van stapeling van 

ondersteuning. 

Forensische zorg – en de wijze waarop we dit willen inkopen – moet nog verder uitgewerkt 

worden. Hiervoor is een eerste verkennend gesprek gevoerd. (Note van aanbieder: er zijn 

andere jeugdregio’s aan het oriënteren op bovenregionale inkoop voor forensische zorg, 

gaat regio Lekstroom dit ook doen?). 

Van de aanbieders wordt verwacht dat zij gaan werken aan/ volgens de regiovisie. 

LTA zorg (Landelijk Transitie Arrangement) die landelijk wordt ingekocht valt buiten deze 

aanbesteding. 

 

Vragen, opmerkingen, adviezen 

Hoe wordt er overkoepelend gekeken als het om iemand gaat  problematiek over de 

segmenten heen gaan? 

• De overgang naar een ander segment is vergelijkbaar met de overgang tussen 

producten zoals we die nu kennen. In de inkoopdocumenten moeten we scherp zijn 

in definities, maar ook zal er altijd een grijs gebied blijven. Het vraagt maatwerk van 

sociaal teams en aanbieders dat een dergelijke overgang soepel verloopt voor de 

jeugdige. Bij complexe problematiek willen we  ROEL (in doorontwikkelde vorm) 

behouden.   

Mogen er meerdere aanbieders in meerdere segmenten meedoen en is dit ingewikkeld qua 

administratie?  

• Aanbieders die aan de voorwaarden voldoen van het segment kunnen zich 

inschrijven. We verwachten dat dit relevant is voor een klein aantal aanbieders  In 

principe werken de meeste hiervan  nu ook al met verschillende 

bekostigingssystematieken (ook bij andere jeugdregio’s), dus waarschijnlijk levert dit 

geen probleem op of meer administratieve lasten voor aanbieders. Het beperken en 

https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Regionale_Backoffie_Lekstroom/Inkooptrajecten/Jeugd/Samenvatting_consultatie_segmentering_inkoop_Lekstroom.pdf
https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Regionale_Backoffie_Lekstroom/Inkooptrajecten/Jeugd/Verwerking_schriftelijke_consultatie_Jeugdhulp_Lekstroom.pdf
https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Regionale_Backoffie_Lekstroom/Inkooptrajecten/Jeugd/Verwerking_schriftelijke_consultatie_Jeugdhulp_Lekstroom.pdf


 
 

voorkomen van administratieve lasten is wel een van de punten waar we zeker alert 

op zijn en blijven gedurende de voorbereiding en uitvoering van de inkoop. 

Hoe worden de aanbieders geselecteerd? 

• Doel voor gezinsvormen is een combinatie van aanbieders te contracteren die 

gezamenlijk inschrijven, via een dialooggerichte aanbesteding. Op welke manier 

worden aanbieders voor de segmenten geselecteerd en met welk tijdspad? 

•  in september wordt de inkoopstrategie vastgesteld, daarna wordt duidelijk wat er 

verwacht wordt van de aanbieders en het tijdspad dat we gaan volgen. 

Heeft een segment altijd betrekking op de volledige regio of zou (zoals in Utrecht) een 

opdeling denkbaar zijn: 

• De segmentindeling geldt voor de hele regio. Bij Lichte hulp ambulant kunnen er 

misschien nuances zijn hierin. 

 

Segment Gezinsvormen (Mirjam Muilwijk en Jolanda van Keulen) 

Hieronder wordt zowel formele als informele gezinsvormen bedoeld.  

Er is nog geen specifieke keuze gemaakt over het aantal aanbieders. We denken wel aan 

het gunnen van een beperkt aantal – en mogelijk zelfs één  - inschrijving, zoals nu ook 

essentiële functies (zeer specialistische zorg met 24 uur behandeling wat Lekstroom 

bovenregionaal inkoopt) is ingekocht. Yeph is een samenwerkingsverband van meerdere 

aanbieders. Zij worden dan als 1 aanbieder gezien. 

In regio Zuid Oost Utrecht zien we dezelfde beweging ontstaan binnen dit segment. (Zij zijn 

nog bezig met de aanbesteding met taakgerichte bekostiging). 

 

Vragen, opmerkingen, adviezen 

Valt intensieve gezinsbegeleiding ook onder gezinsvormen?  

• Ambulante alternatieven willen we onder dit segment laten vallen. Het is dus niet 

ondenkbaar dat het erbij hoort. 

Kan gezinsvormen samengevoegd worden bij Verblijf?  

• De nu regionaal ingekochte residentieel Verblijf valt binnen dit segment. We noemen 

dit segment bewust gezinsvormen omdat we zien dat ook onze aanbieders van 

residentieel verblijf steeds verder toegroeien naar meer gezinsachtige vormen.  

De doelgroep gaat over de segmenten heen: Daarom is samenwerking heel belangrijk. 

Komt kortdurend verblijf en logeren hier onder te vallen? 

• Ja.  

 

Overgang naar volwassenheid (18- 18+): 

Op dit moment worden er een aantal sessies gehouden hoe we de overgang kunnen 

verbeteren. Dit gebeurt samen met de inkoop van Wmo begeleiding. De overgang van 

jeugdhulp naar Wmo zien we vooral bij jeugdigen met Jeugdhulp in Verblijf. Door de 

landelijke ontwikkelingen – zoals de doordecentralisatie van Beschermd Wonen – zien we 

dat de benodigde begeleiding in het kader van de Wmo zich ook steeds verder door 

ontwikkelt.  

Tijdens de sessies is afgesproken dat we binnen de Wmo meer aandacht creëren voor 

“Begeleiding Jong volwassenen”. Deze doelgroep wordt meegenomen met de 

ontwikkelingen binnen inkoop Wmo begeleiding individueel. Ook wordt uitgewerkt of we 

jongeren die nog geen 18 jaar zijn (vanaf ca 16 jaar, als ze er aan toe zijn) alvast richting 

Wmo kunnen laten gaan vanuit de jeugdwet. 

 

 



 
 

Segment Ambulante hulp (Liesbeth Swartjes en Marielle Eijkman) 

Onder ambulant vallen verschillende vormen van hulp. Doel is om cliëntvolgend te werken 

op verschillende niveaus. Hiervoor is het belangrijk dat er een nauwe samenwerking is met 

sociale team.   

De rol van het sociaal team wordt belangrijk. Er wordt gewerkt aan een eenduidige manier 

van werken binnen regio Lekstroom. Het is belangrijk dat duidelijk wordt gemaakt wat de 

wederzijdse (aanbieder- sociaal team) doelen zijn en wanneer deze zijn behaald. Sociaal 

team zal regie gaan voeren.  

Sociaal team is ook de spil om lokale partijen aan te laten haken en trajecten tijdig af te 

schalen  

 

Aanbieders geven aan dat de wachttijden en verwerkingstijden (sociale Teams) langer 

kunnen duren als je als aanbieder nog niet qua hulp betrokken bent. Dit wordt meegenomen 

in de trainingen van sociaal teams. Effectieve doorgeleiding is belangrijk. 

 

Vragen, opmerkingen, adviezen 

Kun je als coalitie inschrijven bij Ambulant? Waardoor je een samenwerking krijgt tussen 

begeleiding en behandeling en meer integraliteit in de ondersteuning.  

• Interessante suggestie. In dit segment is het niet de bedoeling om via coalitie in te 

schrijven zoals bij het segment gezinsvormen, maar het zou wel kunnen. Samen een 

coalitie waardoor je gerichter afspraken kunt maken. Hierdoor krijg je misschien wel 

minder aanbieders op specialisme. Het kan ook een meerwaarde hebben voor kleine 

aanbieders bij de lichte zorg. Probeer samenwerkingsvormen te creëren. 

Uitvoering ligt wel veel op specialistisch, terwijl er ook veel basis GGZ is. 

De regio Lekstroom ziet de meerwaarde van vrijgevestigde aanbieders en wil deze niet 

uitsluiten. Wel zien we dat de grote hoeveelheid aan aanbieders op dit moment te koste gaat 

voor het overzicht van ouders en sociaal team. De regio ziet daarom een meerwaarde dat 

deze kleine aanbieders zich (lokaal) organiseren als bv gesprekspartner. In sommige 

gemeenten zien we aanbieders deze beweging maken, dat zien wij als positief.     

Blijf bij de doorontwikkeling letten op oplopende kosten/ veel schrijven en aanbieders/ lange 

wachttijden/ zorg op maar en dichtbij/ verzwaring administratieve lasten, etc. 

 

Segment Crisis (Sascha Heijnen en Marjo Volman) 

Uitdaging: coördineren van het plaatsen van kinderen zodat ze de juiste hulp krijgen en het 

integraal realiseren voor zowel ambulant als kort verblijf. Crisis Pleegzorg hoort bij het 

segment Crisis. SAVE heeft rol bij crisisinterventies maar is geen aanbieder.  

 

Vragen, opmerkingen, adviezen 

Hoe wordt het segment Crisis aangesloten op CCP? 

• Dit heeft nu een wat beperkte rol en we gaan in gesprek met de CCP hoe dit vorm 

moet krijgen. 

Bij crisis is het de bedoeling dat je snel kunt schakelen, snel doorverwijzen naar aanbieder 

hiervoor of mogelijkheid tot snel opschalen. Er moet goed gekeken worden naar de hele 

keten (proces) en hoe je crisis voorkomt.  

Het sociaal team is niet bij alle doorverwijzingen aangesloten. Soms wordt men 

doorverwezen door bijvoorbeeld de huisarts. Hier moet goed op gelet worden. 

Aanbieders geven aan dat als er een crisis ontstaat, de al betrokken hulpverlener/ 

behandelaar vaak buiten de hulp voor crisis word gehouden. Hier liggen meer kansen en 

mogelijkheden. 



 
 

 

Segment Jeugdhulp in Onderwijs (Mirjam Muilwijk en Jolanda van Keulen) 

Over het algemeen is men heel positief over dit segment. Men geeft ook aan dat het enige 

tijd geleden niet mogelijk was om jeugdhulp in onderwijstijd doen en dat het prettig is dat dit 

nu terug komt. 

 

Vragen, opmerkingen, adviezen 

Hoe wordt het geregeld met de financieringsvormen? 

• Er zijn al gesprekken met de samenwerkingsverbanden (passend onderwijs) en 

gemeente. Er is al een gezamenlijk uitgangspunt. Vervolg is komen tot een goede 

financieringsvorm 

In Enschede werken zie hier ook mee (OJA traject), misschien kan men daar inspiratie op 

doen. 

Wordt spelling en schrijfproblemen meegenomen in Jeugdhulp in onderwijs?  

• Voornemen is dat Dyslexiezorg vanuit de jeugdhulp binnen dit segment valt.   

 

Tot slot/ Vervolgtraject 

Aanbieders geven aan dat de vragen uit de chat met de beantwoording afdoende zijn.  

 

Mariëlle Eijkman licht toe dat mede aan de hand van de feedback opgehaald uit deze 

bijeenkomst, wordt de definitieve inkoopstrategie opgesteld. Deze inkoopstrategie wordt ter 

goedkeuring aan de gemeentelijke bestuurders voorgelegd. Bij deze inkoop hebben wij als 

doel om stapsgewijs aan te besteden. Hoe en wanneer dit wordt gedaan zijn we nu aan het 

uitwerken. Voor de zomervakantie hopen we een concept planning te hebben. In de 

zomerperiode zal er nog niets van de aanbieders verwacht worden. Op zijn vroegst gaat er 

per 1 juli 2022 iets veranderen in de contracten. 

 

Het verslag en de presentatie wordt verstuurd naar de deelnemers aan deze bijeenkomst en 

zal tevens worden geplaatst op de website www.houten.nl/inkoopjeugdwmo2022  

Heeft u aanvullingen op het verslag? Dan zijn deze van harte welkom. U kunt ze mailen naar 

lizette.de.corte@regiolekstroom.nl  

 

Hartelijk dank aan alle deelnemers voor jullie inbreng. 
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