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1. Inleiding
In 2018 heeft het Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL) de opdracht gegeven voor 
het opstellen van een nieuwe inkoopstrategie voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning die 
meer aansluit bij de transformatie. Met de nieuwe inkoopstrategie willen Lekstroomgemeenten het 
transformatieproces binnen het sociale domein stimuleren met als uiteindelijk doel: ondersteuning die 
het best past bij de inwoners binnen de Lekstroom, integraal, effectief en die ook de kosten 
beheersbaar houdt. Om die reden is gekozen voor een nieuwe inkoopsystematiek. De 
Lekstroomgemeenten zien verschillende gradaties in zwaarte van jeugdhulp en verschillende 
bewegingen en ontwikkelopgaven die zij daarbinnen willen maken. Daarom is in de inkoopstrategie 
gekozen voor 4 segmenten crisis, gezinsvormen, onderwijstijd en ambulante hulp. Naast inkoop dient 
de inkoopstrategie als een belangrijke aanjager van een verbeterde samenwerking tussen 
voorliggend veld, sociale teams en zorgaanbieders. De inkoop moet per 2023 resulteren in nieuwe 
contracten.

We hebben expliciete keuzes gemaakt in segmenten en in de sturingsinstrumenten per segment. Dat 
betekent dat we ook kiezen voor verschillende bekostigings-systematieken, passend bij de 
ontwikkelopgaven binnen de verschillende segmenten. Zo betreft gezinsvormen een taakgerichte 
bekostiging naar voorbeeld van Yeph, om te sturen op samenwerking tussen aanbieders als het gaat 
om het voorkomen van uithuisplaatsing of kortdurender plaatsing in gezinsachtige settings. Duidelijk is 
dat proactief contractmanagement nodig is met concrete sturingsmogelijkheden voor de gemeenten 
en de RBL. Helder moet zijn wat ieders rol is en wat van elkaar kan worden verwacht. De sturing op 
kwaliteit en de kosten zullen de hoofdthema’s zijn.



Waarom een inkoopkader?

De Inkoopstrategie is door de 5 Lekstroomgemeenten in september 2021 vastgesteld. Als vervolgstap 
stond het inkoopkader opgenomen ter instemming van het BPSDL. Het inkoopkader is aanvullend op 
de inkoopstrategie en gaat in op elementen waar concretisering gewenst is; de opdracht, financieel 
kader en planning. Gekozen is dit in januari aan het BPSDL voor te leggen als bestuurlijke toets dat 
de ambtelijke organisatie op de goede weg zit. Na instemming op dit inkoopkader wordt het 
inkoopproces vervolgd.

Conform de inkoopstrategie betreft dit de Inkoopdocumenten en de financiële impactanalyses 
(inclusief kostprijs). De inkoopdocumenten komen per segment en daarmee verschillend in tempo tot 
stand. De financiële impactanalyses worden ter besluitvorming aan de colleges van de 
Lekstroomgemeenten voorgelegd. Daarmee is er bij het vaststellen van de financiële impactanalyses 
sprake van een definitieve 'go' op de gekozen inkoopstrategie door de 5 Lekstroomcolleges.



2. Terugblik en data



Vastgestelde
Ambitie en doelen

Inkoop 2022
transformatieproces stimuleren met 
uiteindelijk doel: hulp die echt 
helpt. Integraal, effectief en 
betaalbaar

De ontwikkelopgaven vragen een 
andere manier van denken en 
handelen van gemeenten, 
zorgaanbieders, onderwijs, 
huisartsen en andere verwijzers.

Getransformeerd denken en 
handelen wordt versterkt door 
gezamenlijk ontwikkelopgaven te 
bepalen, uit te werken, ernaar te 
handelen. En tijdig te sturen en 
monitoren op de inzet van 
ondersteuning.

Zo komt het stelsel in beweging.



Vastgestelde 

Resultaten per segment
RESULTATEN VOOR 4 SEGMENTEN
Crisis: aanvullen ontbrekend aanbod en (op termijn) van 

versnippering naar integrale crisiszorg.

Jeugdhulp in gezinsvormen: voorkomen van 

uithuisplaatsing of kortdurender plaatsen binnen meer 

gezinsachtige settings.

Jeugdhulp in onderwijstijd: minder schooluitval doordat 

met jeugdhulp onderwijs kan worden gevolgd. Regulier 

waar het kan, specialistisch waar nodig, door onderwijs en 

zorg als continuüm in elkaar over te laten lopen.

Ambulante jeugdhulp: de basis rondom de jeugdige 

versterken vanuit de visie van normaliseren, meer werken 

met de gehele context van het gezin, en het vormgeven 

van integrale hulp.

Stelsel in beweging

Cyclus voor sturing :

• Gedeelde Lekstroomse visie 
Jeugd

• Kaders en 
randvoorwaarden scherp 
geformuleerd

• KPI's, data en informatie brengt 
het transformatieproces (de 
beweging) in kaart

• Leren en verbeteren via interactie 
en dialoog



Jeugdhulp?

In
Gezinsvorm 

(en gelijktijdig 
andere jeugdhulp)?

Jeugdhulp 
tijdens onderwijstijd 

(en gelijktijdig 
andere hulp)

Overige
Ambulante 
Jeugdhulp

Crisissituatie?
Segment 
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Segment 
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Stroomschema
Jeugdhulp: Welk segment ?

Segment 
essentiële functies

Eigen kracht

Optioneel: Voorliggende 
voorziening, informele hulp

ja

nee

1 integraal product

2. Meervoudig

3. Forensisch

1 integraal product

1. Enkelvoudig



Vastgestelde 
route inkoop – financiële impactanalyse
Na instemming van de inkoopstrategie door alle colleges van de Lekstroom-gemeenten is besloten het inkoopproces te vervolgen 
met het opstellen van een inkoopkader wat nu voorligt. Besloten is dat bestuurlijke besluitvorming die hierop volgt, de financiële 
analyses per segment betreft, te besluiten door de 5 colleges van B&W van de Lekstroomgemeenten. 

Parallel aan het opstellen van de inkoopdocumenten wordt dus de financiële impact van de inkoop per segment (voor implementatie 
en een structurele doorrekening van deze nieuwe manier van inkoop) in beeld gebracht. Per segment wordt hiervoor een passende
aanpak en planning gekozen. 

De financiële impactanalyses - die voorafgaand zijn aan de definitieve inkoopdocumenten- kan tot andere resultaten leiden dan 
vooraf voorzien. Mocht gedurende de dialoog met aanbieders en/of bij de financiële impactanalyse blijken dat dit niet passend is om 
de transformatie te bereiken, zullen opnieuw keuzes moeten worden gemaakt. Gelet op de ervaringen bij andere regio's gaan we 
hier niet van uit. Bij het vaststellen van de financiële analyses is daarmee sprake van een definitieve 'go' op de gekozen 
inkoopstrategie door de Lekstroomcolleges.

Wat? Door wie?

Inkoopkader BPSDL

Financiële impactanalyse per segment Colleges 

Lekstroomgemeenten

Inkoopdocumenten RBL

Aanbesteding, gunning, contractering



Activiteiten najaar 2021

Crisis: samenwerking opgestart met regio ZOU voor gezamenlijk inkoopproces. Mogelijke 
aansluiting andere regio?

Gezinsvormen: ambtelijk de selectieleidraad uitgeschreven.

Onderwijstijd: meerdere sessies met grote delegatie tussen gemeente en 
onderwijs(samenwerkingsverbanden) over inkoopstrategie en vervolg hieraan. D sessies 
zijn begeleiddoor 'Oog' en begeleid door een onafhankelijk voorzitter Nicole Teeuwen.

Ambulant: Ambtelijk meer context gegeven aan inkoopstrategie voor inkoopdocumenten. 
Opzet leveranciersmanagement voor 3 percelen, enkelvoudig, meervoudig, forensisch. 
Voor perceel forensisch is een samenwerking opgestart met meerdere regio’s

Dashboard inkoop Jeugdhulp opgesteld op basis segmentindeling. Financiële 
impactanalyse volgt in 2022

Binnen alle segmenten hanteren we de huidige indexatie volgens huidige OVA systematiek; 
voorlopige index t + correctie (definitieve – voorlopige OVA)t-1)/

Benodigde capaciteit voor 2022

Aanpassing projectstructuur voor volgende fase

Per segment

Data/ financiën

Implementatie inkoop



Eerste inzicht data per segment

* Onderwijstijd betreft cliënten met indicatie begeleiding groep en/ of onderwijszorgarrangementen in combinatie met andere jeugdhulp.

Een betrouwbare analyse is vooral op het segment onderwijstijd moeilijk op te stellen op basis van beschikbare data. Dit vraagt 

nadere analyse op:

- Cliënten met zowel jeugdhulp met de combinatie jeugdhulp met verblijf en begeleiding groep/ OZA zijn buiten dit eerste beeld 

gehouden. Deze analyse is mogelijk, maar omdat het intensief (handmatig) werk is, is het bij deze schets buiten beschouwing 

gelaten. Dit volgt later.

- In onze data is niet zichtbaar als huidige individueel begeleiding op school plaats vindt. Deze cliënten staan bij dit inzicht onder 

ambulant. 
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3. Invulling kaders per 
segment



Ter informatie: Segment Crisis

Samenwerking gestart met de regio Zuidoost Utrecht (ZOU). We proberen nog andere 
regio's bij de samenwerking te betrekken. Lekstroom streeft naar nieuwe contracten per 
2023. Het betreft een beperkte opdracht in omvang (in 2020 gaat het voor Lekstroom om 
zo'n € 320.000, voor zo’n 80 cliënten).

Een bovenregionale werkgroep met medewerkers van de 2 regio's (beleid en inkoop) is dit 
najaar opgezet en gestart. De werkgroep wordt uitgebreid met uitvoering, waaronder vanuit 
Veilig Thuis, gelet op hun betrokkenheid bij crisiszaken. Gewerkt wordt aan een outline
vanuit de inkoopstrategie Lekstroom met daarin visie, ambities en doelen. Deze wordt op 
basis van inventarisatie verder aangescherpt:

• Uitvraag bij sociaal teams in de regio's en Veilig Thuis. Ook denken we aan input 
van ervaringsdeskundigen (te benaderen via de cliëntraden van aanbieders van 
crisiszorg).

• Inventarisatie inkoop Crisis bij andere regio’s die past binnen onze inkoopstrategie. 

Het document moet groeien tot een opdracht en daarbij horende planning. Er is nog niet 
vastgelegd op welk niveau de regio's willen samenwerken: alleen op de uniformering in 
opdracht, voorwaarden en tarieven of ook het gezamenlijk inkopen. Dit is afhankelijk van de 
opdracht. De intentie van Lekstroom is te komen tot integratie van de crisiszorg (LVB, J&O 
én jGGZ).

Zodra de opdracht en daarbij behorende planning klaar is (voorjaar 2022) wordt deze 
voorgelegd aan het BPSDL waarna de aanbieders worden geïnformeerd. 

Stand van zaken

Planning



Terugblik: 
Kenmerken
Taakgerichte aanbesteding

Lekstroomgemeenten bepalen de taak, ofwel de opdracht. We volgen hiervoor een 
dialooggerichte aanbestedingsprocedure.

De opdracht bestaat niet enkel uit het leveren van diensten die voldoen aan een bepaalde 
kwaliteit, maar draait om het leveren van resultaat, ofwel het goed volbrengen van de taak 
(zoals; voorkomen van uithuisplaatsingen) .

De taak/opdracht bestaat daarom uit informatie op ‘WAT-niveau’ en kaders; de 
visie/uitgangspunten, de beoogde doelen en resultaten, de wijze van bekostiging, wijze van 
monitoring en sturing en wijze van risicobeheersing

Het HOE is daarna aan de opdrachtnemer, dus hóe ze de taak en het bijbehorende resultaat 
volbrengen.

Lekstroomgemeenten geven daarmee ook ruimte voor opdrachtnemer om te doen wat nodig is, 
we bieden vertrouwen in een goede uitvoering (deze verstaat immers zijn vak en daarop is 
vooraf getoetst bij de selectiefase).

Lekstroomgemeenten sturen tijdens de opdracht wél op het behalen van de doelen 
en resultaten, conform afspraken over monitoring en sturing, dit vergt intensief en relationeel 
opdrachtgeverschap.

Samen structureel het goede gesprek voeren over resultaat is kern van het relatie- en 
contractmanagement en het leren en verbeteren (cyclus van sturing - > stelsel in beweging).

Ter instemming: Segment Gezinsvormen



Opdracht

Het daadwerkelijke verblijf in een gezinsvorm, wat inhoudt: ieder professioneel aanbod 
conform de Jeugdwet dat voorziet in bed, bad en brood en waar een kind dus (tijdelijk) 
verblijft en onderdak krijgt. Dit kan (deeltijd) pleegzorg zijn, verblijf in een gezinshuis, 
logeeropvang ofwel verblijf op een behandelgroep in een residentiele setting. 

Dit (tijdelijke) verblijf moet zo effectief mogelijk zijn; 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. Bij het verblijf hoort daarom ook álle 
begeleiding, behandeling, training en vervoer die de jeugdige en het gezin nodig heeft om 
tot dit effectieve en zo kort mogelijke 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 verantwoordelijk voor dit integrale aanbod. 

De inzet vanuit het transformatiegebonden deel staat los van de daadwerkelijke hulp aan 
het kind en gezin, maar vindt algemeen plaats, ook voordat en nadat een kind en gezin in 
verblijf is. Die inzet is niet in de vorm van aanbod of interventies aan specifieke 
kinderen/gezinnen, maar bestaat uit bijvoorbeeld uren of pilots die op verschillende 
niveaus, van uitvoerend professional tot controller tot manager, door de opdrachtnemer 
wordt ingezet en welke bijdragen aan de genoemde transformatie-opgaven.

Kindgebonden deel

Transformatiegebonden 

deel

(niet kind gebonden)



Opdrachtnemer krijgt vast budget om de taak uit te voeren en resultaat te behalen; het 
‘vierkant’ . Dit vierkant is géén plafond; we starten met het startvierkant 2023 
en bevoorschotten. Ieder jaar wordt opnieuw het vierkant bepaalt. De mogelijkheid tot 
bijstellen van het vierkant gedurende het jaar is noodzakelijk omdat opdrachtnemer niet overal 
invloed op heeft (denk aan gevolgen voor dit segment bij meer uitstroom uit essentiële 
functies, maar voornamelijk vanwege kinderen in zorg elders).

Het startvierkant wordt opgebouwd uit:

• Kindgebonden deel: Volume (=aantal etmalen) kinderen in Gezinsvormen en de ambulante 
hulp in 2021 (realisatie 2021 met correctie woonplaatsbeginsel) maal (x) de Tarieven

• Niet kind gebonden deel: een transformatiebudget, incidenteel voor 3 jaar. De verwachting 
is dat deze investering ook rendeert, omdat meer kinderen thuis kunnen opgroeien en dus 
minder kinderen in een gezinsvorm hoeven te verblijven. De hoogte van het 
benodigde transformatiebudget en bijbehorende besparing op verblijf in gezinsvormen 
concretiseren we in dialoog met de aanbieder(s) in de vorm van een businesscase.

Deze formule nu vastleggen om richting te geven, uitkomst hoeft en kan nog niet.

Eenmalige kostprijsonderzoek om tarieven integrale aanbod vast te stellen.

Dialoogvergoeding 2022 van 20.000 euro voor aanbieder(s) gezien intensieve traject.

Zorg continuïteit: uitname ter grootte van geïndiceerde zorg bij continuering hulp die voor 
2023 is gestart bij niet nieuw gecontracteerde aanbieder.

Let op: (gedeeltelijk) budget lokale subsidies informele hulp (gedeeltelijk) passen in opdracht.

Eén opdrachtnemer (al dan niet een samenwerkingsverband of combinatie van aanbieders) 
die alle ondersteuning kan bieden tijdens verblijf in een gezinsvorm en de juiste kennis en 
kwaliteit in huis heeft voor uitvoering van opdracht. Dit betekent dat er aan het eind van de 
aanbestedingsprocedure met één deelnemer, welke in staat is tot een dekkend aanbod van 
Gezinsvormen en een goede uitvoering van de opdracht, een Overeenkomst wordt gesloten.

Langdurige samenwerking: vier jaar plus tweemaal de mogelijkheid om met twee jaar te
verlengen en vervolgens tweemaal de mogelijkheid om met één jaar te verlengen.

Financieel kader

Contract



Procedure voor Sociale en andere specifieke diensten (SAS-procedure).
De kern van deze procedure is dat opdrachtgever en potentiële opdrachtnemers 
gezamenlijk in gesprek gaan over de nadere uitwerking en invulling van de opdracht. 
Het doel is om tot een gedragen en uitgewerkte opdracht te komen waarop 
aanbieders kunnen inschrijven. We omschrijven de volgende fases:

Selectiefase(Q1 2022) Alle geïnteresseerde aanbieders zijn in de gelegenheid. De 
selectie is gericht op het selecteren van de beste 2 deelnemers, met hoogste score 
op gestelde eisen en onze selectiecriteria: Veranderkracht, In staat tot maatwerk 
en Ster in verbinden. Ook als 1 deelnemer zich meldt, dient deze aan gestelde 
eisen te voldoen.

Dialoogfase (Q2 2022) In samenspraak met de geselecteerde deelnemer(s) wordt de 
opdracht nader uitgewerkt en een Overeenkomst opgesteld. De dialoog zal zich 
richten op de transformatieopgaves, kaders en randvoorwaarden en de 
overeenkomst. Partners, andere verwijzers (SVMN) en ervaringsdeskundigen worden 
bij de dialoog betrokken. De uitwerking van de opdracht heeft onder meer betrekking 
op de te behalen resultaten, vormen van dienstverlening, proces- en casusregie, de 
rechten van een client, de wijze van verantwoording en sturen en leren. Aan het eind 
van de dialoogfase hebben de geselecteerde deelnemer(s) en de aanbestedende 
dienst overeenstemming bereikt over de opdracht en de inhoud van de Overeenkomst 
(het WAT).

Besluitvorming college: vierkant en financiële impactanalyse

Gunningsfase (zomer 2022) We vragen de geselecteerde deelnemer(s) zich in te 
schrijven voor uitvoering van de opdracht door de Overeenkomst te accepteren en 
een Implementatieplan in te dienen, welke beoordeeld wordt door de Aanbestedende 
Dienst. De Aanbestedende Dienst gunt na beoordeling aan 1 Inschrijver de opdracht.

Wat is dialoog gericht aanbesteden?

Heel kort door de bocht; minder procedurele 
regels, meer ruimte voor inhoud. We hoeven 
niet te selecteren op ‘economisch meest 
voordelige inschrijving’ (offerte met 
prijsopgave is niet nodig) . 
Meerwaarde dialoog; helpt opdracht passend, 
realistisch en concreet te krijgen. Deze is aan 
de voorkant nog niet specificeren omdat 
kennis/kunde mist, daarom een dialoog . Pas ná 
dialoog concretiseer je opdracht op niveau van 
beoogde doelen, resultaten, kaders, juridische 
afspraken etc. Dit leg je vast in een 
Overeenkomst. Je nodigt de dialoogpartner(s) 
uit tot definitieve inschrijving, daarmee  gaan 
ze akkoord met Overeenkomst.

Dialooggerichte 

aanbestedingsprocedure

Voorbeeldvragen tijdens dialoog:

• Hoe zorgen we ervoor dat bij elke unieke casus direct de 
juiste en passende hulp wordt ingezet ? Hoe zorgen we voor 
flexibele op- en afschalingsmogelijkheden?

• Welk transformatiebudget is nodig voor de beoogde 
opdracht en tot welke besparing op verblijf in gezinsvormen 
leidt deze investering (business case)?

• Welke resultaatafspraken maken we, hoe meten, monitoren 
en sturen we hierop en wie doet daarin wat? Welke 
afspraken maken we over eventuele bijstelling van de 
opdracht, inclusief het vierkant?



Segment Jeugdhulp in onderwijstijd

Gezamenlijke organisatie en 
financiering jeugdhulp en onderwijs.

Nu nog vooral (voortgezet) special 
onderwijs, en mogelijke beweging 
naar regulier onderwijs.

Altijd plaats op school of ten op 
behoeve van (functioneren) op 
school.

Resultaat is minder schooluitval, 
minderen thuiszitters, voorkomen 
van vrijstellingen.

Digitalisering

Vergroten efficiëntie netwerk
In systeemaanpak

Creatieve maar betrouwbare 
samenwerking

In verbinding staan met preventieve 
veld

Onderwijszorgarragementen (OZA’s) 
en groepsaanpak

Focus op thuiszitters

Vast contactpersoon per wijk/ 
gemeente

Betrek zowel het lokaal team als 
het samenwerkingsverband 
vroegtijdig bij zorgoverleggen

Volg de vastgestelde regionale 
onafhankelijke route 
naar onderwijs-zorg 
arrangementen

Kaders opdracht Invulling opdracht Toegang

Resultaat overleg gemeente en onderwijs



Bij de inkoopstrategie is benoemd dat samenwerking met onderwijs een voorwaarde betreft 
voor een goede uitwerking van onze opgave. We zien dat gezamenlijkheid met onderwijs 
tijd vraagt evenals de grootte van de opdracht in beeld te brengen. Het is daarmee niet 
realistisch nieuwe contracten per 1-1-2023 af te sluiten conform de inkoopstrategie op 
segment Jeugdhulp in Onderwijstijd.

We houden de uitgangspunten van de inkoopstrategie vast, daar ook het onderwijs laat zien 
onze standpunten te dragen. Wel vraagt het meer tijd om gezamenlijk tot een goede 
opdracht te komen. Wel zien we dat meerdere van onze Onderwijszorgarrangementen 
(OZA’s) al de beweging laten zien die we met de inkoopstrategie voor ogen hebben. 
Daarmee kunnen we de beweging stapsgewijs verder in gang zetten. Dit betekent:

• Uitstel inkoop segment 'jeugdhulp in onderwijstijd' tot 1 januari 2024

• Gesprekken met onderwijs vervolgen (dus zeker niet uitstellen)

• Mogelijkheden onderzoeken om huidige OZA's per 1 januari 2023 als pilots in de nieuwe 
vorm te organiseren zodat we hiervan gezamenlijk kunnen leren

• Tijd gebruiken voor scherper beeld grootte groep en gebruik jeugdhulp (in dashboard nu 
niet zichtbaar of hulp in onderwijstijd wordt geboden)

Ondersteuning valt in 2023 binnen segment ambulant (conform huidige situatie); 
consequenties worden in Q1 in beeld gebracht binnen segment Ambulant.

Product begeleiding groep: valt buiten de nieuwe inkoop segment ambulant. Contracten

binnen dit product begeleiding verlengen tot 1 januari 2024. Hiervoor wordt overleg met 

betrokken aanbieders georganiseerd.

Alert op gevolgen in 2023 voor kinderen die langdurig zorg zitten

Waar staan we nu?

Ter instemming:

Uitstel tot 2024

Hoe ziet 2023 er uit?



Ter instemming: Segment Ambulante jeugdhulp

20

De ontwikkelopgaves uit de inkoopstrategie zijn in meer concreetheid uitgewerkt.

• Versterken van verbinding met preventie en informele hulp

• Bereiken van een zekere mate van herstel of stabilisatie in functioneren en/of leren om 

te gaan met de problematiek

• Voorkomen van instroom

• Zorgen voor passende ondersteuning (matched care)

• Verkorten van doorloop tijd en vergroten van duurzame uitstroom

• Werken met een toekomstgerichte visie richting volwassenheid (voortkomend uit traject 

18-/18+)

• Inzetten van evidence-based interventies

• Voorkomen van lange wachttijden bij sociaal team en/of aanbieders

Het uitgangspunt is om geen grote veranderingen in de producten aan te brengen, maar de 

huidige productsamenstelling als uitgangspunt te nemen voor verbeteringen van de 

samenwerking en inzet in het veld.

De producten betreffen consultatie en screening, BasisGGZ behandeling, Diagnostiek en 

specialistische GGZ behandeling, Dyslexie, Inzet Kinderartsen , Forensisch, Begeleiding 

individueel midden, Begeleiding individueel zwaar, Behandeltrajecten gericht op het 

voorkomen van uithuisplaatsing zoals MDFT, FFT (huidig behandeling overig).

In het najaar 2021 hebben 3 regio's (Zuidoost Utrecht, Gooi- en Vechtstreek en Lekstroom) 

de samenwerking opgepakt voor forensische zorg. Voor deze samenwerking is forensisch 

een apart perceel in dit segment.

Opdracht 

Ontwikkelopgaves

Producten binnen segment

Forensisch
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Aanbieders werken herstelgericht

• Bij de inzet van zorg vindt altijd een 

brede uitvraag plaats

• Aanbieders zetten aanbod niet langer in 

dan nodig, bij herindicatie wordt 

herindicatie van ondersteuning loopt in 

principe via de toegang

• Aanbieders zetten zoveel als mogelijk 

evidence-based interventies in

• Aanbieders werken herstelgericht

• Bij de inzet van zorg vindt altijd een brede 

uitvraag plaats

• Aanbieders werken samen met de toegang 

bij het opstellen van een plan van aanpak 

met gerichte doelstellingen en resultaten

• Samenwerking tussen casusregisseur en 

aanbieders

• Aanbieders zetten aanbod niet langer in dan 

nodig, herindicatie van ondersteuning loopt 

in principe via de toegang

• Aanbieders zetten zoveel als mogelijk 

evidence-based interventies in

Perceel 1: Enkelvoudig Perceel 2: Meervoudig

• Geen maximum aantal aanbieders dat wordt gecontracteerd: alle aanbieders die voldoen aan de de

gestelde kwaliteitseisen en zich willen verbinden aan de ontwikkelopgaven komen in aanmerking voor 

gunning.

• Het streven is om zoveel aanbieders als nodig te contracteren, maar tegelijkertijd toe te werken naar een 

meer overzichtelijk zorglandschap. Dit door de kwaliteitseisen aan te scherpen waardoor de drempel 

voor toetreding tot het contract hoger ligt.

• Om aanbieders op een zo passend mogelijke manier te kunnen contracteren voor de hulp die zij leveren 

en de ontwikkelopgave waaraan zij zich verbinden, hanteren we in de inkoop van dit segment drie

percelen: 1)ambulante enkelvoudige ondersteuning, 2) ambulante meervoudige ondersteuning en 3) 

forensisch.

• Het hanteren van meerdere percelen voor reguliere hulp biedt in perceel 1 ruimte aan lokale 

vrijgevestigde aanbieders die waardevol aanbod leveren voor enkelvoudige ondersteuning. In perceel 2 

wordt de mogelijkheid tot inschrijving gecreëerd voor aanbieders die in samenwerking in staat zijn om 

samenhangende en integrale ondersteuning te bieden bij meervoudige problematiek. Het perceel 3 

forensisch vraagt om specifieke expertise (kwaliteits)eisen en tarieven.

• Gevolgen voor dit segment voor uitstel inkoop onderwijstijd tot 2024 worden in beeld gebracht alvorens 

de inkoopdocumenten definitief te maken.

• Aanbieders werken herstelgericht en besteden in het 

bijzonder aandacht aan het voorkomen van recidive

• Aanbieders werken hiervoor met een risicotaxatie-

instrument

• De forensische zorginstelling beschikt over een 

behandelteam met onder andere een ervaren psychiater en 

psycholoog met ervaring met deze doelgroep

• Aanbieders zetten zoveel als mogelijk evidence-

based interventies in. Deze zijn specifiek voor 

de forensische doelgroep goedgekeurd door de 

Erkenningscommissie Justitiële Interventies

• In geval er sprake is van bredere problematiek (in andere 

domeinen) werken aanbieders samen met andere 

aanbieders en het sociaal team om cliënten integrale 

ondersteuning te kunnen bieden.

Perceel 3: Forensisch

Leveranciersmanagement



• De Aanbestedende dienst volgt, gelet op de aard en de omvang van de Opdracht, een procedure voor 
Sociale en Andere Specifieke diensten (SAS) op basis van de Aanbestedingswet 2012 (Algemene Europese 
Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement betreffende de coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten) en de gids proportionaliteit.

• De contractduur is twee jaar met de mogelijkheid om twee keer een jaar te verlengen.
• Aanbieders worden gecontracteerd middels een raamovereenkomst. De overeenkomst bestaat uit drie 

documenten: een contract, een Service Level Agreement en een Programma van eisen.
• Er vindt één inschrijfronde plaats, tussentijds inschrijven is niet mogelijk.
• Indien het aanbod in de regio niet dekkend blijkt de zijn, is aanvullende contractering mogelijk. Dit wordt 1 

keer per jaar beoordeeld.
• In de contracten worden afspraken gemaakt over prijs en kwaliteit wat binnen accountmanagement de 

mogelijkheid op sturing biedt, niet over het volume of de uitvoering van concrete opdrachten voor specifieke 
(groepen) cliënten. Wel worden aanbieders erop gewezen dat de inkoop jeugdhulp in onderwijstijd per 2024 
gevolgen kan hebben voor de vraag naar ambulante hulp.

• In de contracten wordt nadrukkelijk een eis benoemd over de samenwerking met de sociaal teams, inzet 
van erkende interventies en het herstelgericht werken.

• Huidige P*Q systematiek.
• Het streven is om een meer resultaatgerichte beweging via de bekostiging op gang te brengen. Hiervoor 

wordt:

• Eenduidig regie gevoerd door het sociaal team op de duur (Q) van de ondersteuning.

• Voor enkele zorgsoorten (basisGGZ, dyslexie, vormen van erkende gezingsinterventies zoals MST 
en MDFT en FFT) worden trajecten gehanteerd met een vaste duur en trajectprijs.

• Indexatie volgens huidige OVA systematiek; voorlopige index t + correctie (definitieve – voorlopige OVA)t-1)

Perceel 1 en 2:

• Consultatie aanbieders Q1-222

• Selectiefase Q2- 2022

• Gunning: zomer 2022

Perceel 3:

We werken voor dit onderdeel samen met 3 regio's (Zuidoost Utrecht, Lekstroom, Gooi- en Vechtstreek). We 
laten in ieder geval gezamenlijk een marktconsulatie uitvoeren om de markt (aanbieders, aanbod, tarieven) voor 
ons inzichtelijk te maken (naar verwachting januari-maart 2022).

Contract

Financieel kader/ 

bekostiging

Planning



Ter kennisname: Ambulante jeugdhulp – TOEGANG EN TOELEIDING
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• De aanmelding komt binnen 

bij een 

aanmeldpunt/aanmeldteam/ 

toegang (gemeentelijke 

toegang)

• De aanmelding komt binnen 

via overige verwijzers 

(huisarts (HA), of medisch 

specialist, GI)

Aanmelding Uitstroom

Behandeling

Intake en plan

Triage

• Sociaal team: Er vindt een korte uitvraag plaats 

en informatie over de client wordt verzameld 

(eerdere hulp, informatie huisarts POH, school)

• Overige verwijzers (HA): Er wordt een brede 

uitvraag gedaan, bij vermoedens van jeugdhulp 

wordt een POH Jeugd** betrokken

• De casus wordt uitgedeeld aan een zorgprofessional in het Sociaal team die verdere 

bredere uitvraag/keukentafel gesprek voert

• Er wordt een gezinsplan/plan van aanpak opgesteld door het sociaal team, de 

aanbieder (bij multiproblematiek) en de client samen. Hierbij worden gerichte 

doelstellingen genoemd en de verwachte duur van de behandeling

• Sociaal team vraagt indicatie aan waarbij het 4 ogenprincipe wordt gehanteerd (GW’er 

leest mee/casuïstiek overleg)

• Contact/ intake zorgaanbieder om doelen af te stemmen en afspraken over casusregie

• Bij een verwijzing via de Huisarts wordt in gevallen van multi problematiek altijd het 

sociaal team betrokken

• In enkele gemeenten wordt 

(lichte) ondersteuning zelf geboden 

door het Sociaal team

• Aanbieder start de zorg, werkt 

volgens de gestelde doelstellingen 

in het plan van aanpak

• Een cliënt stroomt uit 

wanneer er sprake is 

van stabilisatie of als 

het resultaat is behaald

• Bij herindicatie wordt 

met het sociaal team 

besproken waarom het 

resultaat niet is behaald 

binnen de gestelde tijd 

en wat er nodig is om 

het wel te halen

*



Inventarisatie per gemeente: verkorte routes, zelf bieden begeleiden, samenwerking 
huisartsen (POH) en andere verwijzers

Samenwerking met Gecertificeerde instelling: Hoe kunnen we de GI helpen om de juiste 
zorg te indiceren/beschikken

Samenwerking met huisartsen; Route beïnvloeden door POH jeugd, Huisartsen 
voorlichten over regiovisie en nieuwe inkoop. In beeld brengen wat nodig is om nieuwe 
inkoopstrategie te omarmen

Samenwerking met aanbieders; Welke informatie is minimaal nodig om de zorg te kunnen 
starten en doelen te bereiken met inzet van zorg, Hoe werken we samen in de intake / 
opstellen van plan van aanpak

Toegang

Inventarisatie

Eenduidige regie
Op alles wat wordt geïndiceerd wordt een vorm van casusregie uitgevoerd. Hoe intensief 

en welke vorm dat krijg wordt verder uitgewerkt (bijvoorbeeld drie vormen licht, midden en 

zwaar) die alle gemeenten gebruiken. Welke vorm van casusregie wordt ingezet, hangt af 

van de ernst en de aard van de problematiek, duur van het traject en de veiligheid in het 

gezin.

Uitwerken inrichting casusregie. Vastleggen van minimale eisen en verantwoordelijkheden 

verwijzer (Sociaal team, Gecertificeerde instelling, Huisarts en andere verwijzers) bij 

casusregie.



4. Samenvatting en vervolg



Samenvattend Inkoop jeugdhulp Lekstroom

De Inkoop is grotendeels op koers

De opdrachten per segment stimuleren het transformatieproces met als uiteindelijk doel de hulp die echt helpt – integraal, effectief en betaalbaar-. Na 
de vastgestelde visie worden nu de kaders en randvoorwaarden steeds verder concreet gemaakt. Zo krijgen wij het stelsel in beweging met de cyclus van 
sturing:

• Gedeelde Lekstroomse visie Jeugd

• Kaders en randvoorwaarden scherp geformuleerd

• KPI's, data en informatie brengt het transformatieproces (de beweging) in kaart

• Leren en verbeteren via interactie en dialoog.

Voor de inkoop van het segment ambulant, perceel enkelvoudig en meervoudig is in april de financiële impactanalyse beschikbaar. Gunning staat gepland
voor de zomer van 2022. Voor het relatief kleine perceel forensisch volgt dit jaar gezien de samenwerking met andere jeugdregio’s.

Voor de inkoop gezinsvormen is de selectieleidraad opgesteld die na het instemmen van het inkoopkader kan worden gepubliceerd. De dialoogfase vindt
in het tweede kwartaal van 2022 plaats, aan het einde van de dialoogfase hebben geselecteerde deelnemer(s) en de aanbestedende dienst
overeenstemming bereikt over de opdracht en de inhoud van de overeenkomst (het WAT) waarna ‘het vierkant’ en de financiële impactanalyse ter
besluitvorming wordt voorgelegd aan de colleges. De gunning staat gepland voor de zomer van 2022

De inkoop van segment crisis kunnen we samen met de jeugdregio Zuid-Oost Utrecht vormgeven, mogelijk met meer regio's. In april wordt het BPSDL
hierover geïnformeerd. Gunning in 2022 is haalbaar.

Vormgeving eenduidigheid sociale teams in toekenning en regievoering. Op basis van gevoerde inventarisatie en gesprekken wordt in het eerste 
kwartaal richting bepaald voor het segment Ambulant. In het segment gezinsvormen wordt de toegang besproken in dialoog waarbij de samenhang voor 
de gehele toegang op jeugd wordt bewaakt.

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



Financiële kaders zijn verder uitgewerkt

We werken met meest actuele data.

Met de nieuwe contracten blijven we de huidige OVA systematiek hanteren voor indexatie. De financiële impactanalyses worden per segment 
(inclusief kostprijs) in 2022 opgesteld. Deze liggen ter besluitvorming voor aan de colleges volgens de uitgangspunten uit de inkoopstrategie.

Voor het segment gezinsvormen wordt in het inkoopkader een meest uitgebreid financieel kader voorgelegd. Zo staat opgenomen hoe het 
‘startvierkant’ wordt opgebouwd dat naast een kindgebonden deel ook een niet niet-gebonden deel bevat. Dit transformatiebudget (niet-kind 
gebonden deel) wordt binnen de opdracht beschikbaar gesteld voor 3 jaar. De verwachting dat deze rendeert omdat meer kinderen thuis 
kunnen opgroeien en dus minder kinderen in een gezinsvorm hoeven te verblijven wordt besproken in de dialoog en wordt geconcretiseerd in 
een businesscase. Deze businesscase wordt naast het vast te stellen ‘vierkant’ aan de colleges ter besluitvorming voorgelegd.

Voor het segment ambulant wordt vastgestelde P*Q bekostiging een meer resultaatgerichte beweging op gang gebracht door eenduidig regie 
van sociaal team’s op duur ondersteuning (Q) en voor enkele zorgsoorten vaste duur en trajectprijs te bepalen.

Uitstel inkoop onderwijstijd noodzakelijk. 

Voorgesteld wordt de planning aan te passen t.o.v. de inkoopstrategie, nl. naar 2024. In de inkoopstrategie is benoemd dat samenwerking met 
onderwijs een voorwaarde betreft voor een goede uitwerking van onze opgave. We zien dat gezamenlijkheid met onderwijs tijd vraagt, evenals 
het in beeld brengen van de omvang van de opdracht. Het is daarmee niet realistisch nieuwe contracten per 1-1-2023 af te sluiten. Wel pakken 
we de mogelijkheden om de onderwijszorgarrangementen per 2023 met het onderwijs te verstevigen.

Dit betekent voor 2023 dat we vergelijkbaar met de huidige situatie producten voor kinderen zullen inzetten vanuit het segment Ambulant met 
uitzondering van het huidige product ‘begeleiding groep’ dat niet binnen dit segment valt. Aanbieders worden verzocht het contract 
begeleiding groep voor 1 jaar te verlengen.

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.



Vervolg

Het BPSDL wordt met regelmaat bijgepraat over de ontwikkelingen. Zij wordt actief geïnformeerd: als inhoudelijke wordt 
overwogen van de inkoopstrategie af te wijken, de planning aanpassing vraagt, er financiële en of juridisch risico's zijn die met 
een gemiddeld tot of groot risico. Gezien het partnerschap dat wij als Lekstroom met de aanbieders aan willen gaan, 
wordt gekeken naar mogelijkheden om dit partnerschap bestuurlijk richting aanbieders te concretiseren. Naast de BPSDL 
wordt het programmaleidersoverleg Lekstroom met vaste regelmaat bijgepraat over de inkoop.

• De planning laat zien dat op april behandeling noodzakelijk is binnen het BPSDL, voor doorgeleiding en besluitvorming van 
de colleges van de 5 Lekstroomgemeenten. Dit is vlak na de gemeentelijke verkiezingen.

BPSDL Segment Wat?

April Ambulante hulp Perceel 1 en 2: tarieven/ financiële impactanalyse perceel enkelvoudig en meervoudig -

doorgeleiding naar colleges voor besluitvorming in mei.

Toegang

Gezinsvormen Stand van zaken

onderwijstijd Stand van zaken

Verlenging huidige contract begeleiding groep 2024

Crisis en perceel forensische zorg opdracht en planning (betreft kleine doelgroep)

Juni Segment Gezinsvormen Vierkant en financiële impactanalyse segment Gezinsvormen – doorgeleiding naar 

colleges

Overige segmenten Stand van zaken

De RBL is met collegebesluit van januari gemandateerd voor de inkoopdocumenten. In de bijlage treft u de detailplanning van de inkoop 

ambulante hulp en gezinsvormen aan



Bijlagen



Detailplanning inkoop Segment ambulant perceel 1 en 2
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leveranciersmanagement
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Toegang

Leveranciers
management
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Met de opdracht Gezinsvormen streeft de regio Lekstroom aan het voorkomen, verminderen dan wel het verkorten van een uithuisplaatsing. Uitgangspunt hierbij is het thuis opgroeien van jeugdigen in hun eigen 
gezin. De volgende hoofdvragen komen in ieder geval aan bod tijdens de dialoogfase:

Hoofdvragen:

• Wat is er nodig om uithuisplaatsingen te voorkomen? Op welke wijze kan de geselecteerde deelnemer hier invulling aan geven binnen de opdracht en binnen de context van de regio Lekstroom?

• Hoe zorgen we ervoor dat bij elke unieke ‘casus’ direct de juiste en passende hulp wordt ingezet (matched care i.p.v. stepped care)? Hoe zorgen we voor flexibele op- en afschalingsmogelijkheden tussen 
(informele) steun vanuit eigen netwerk, de sociale teams, ambulante ondersteuning en de specialistische hulp die wordt geboden vanuit de opdrachtnemer?

• Hoe zorgt de geselecteerde deelnemer voor passend aanbod voor jeugdigen met meervoudige en complexe problematiek binnen de regio (o.a. uitstroom vanuit Yeph)?

• Op welke wijze zorgt de geselecteerde deelnemer voor continuïteit van zorg? O.a. continuïteit in hulpverleners, waarborgen van warme overdracht en aansluitende hulpverleningstrajecten.

• Welke afspraken maken we over de casus- en procesregie voor, tijdens en na gezinsvormen? Hoe bewaken we de rechten van cliënten zodat zij o.a. bezwaar kunnen maken bij hun gemeente?

• Op welke wijze zorgt de geselecteerde deelnemer voor een integrale aanpak: ondersteuning waarbij alle problemen in samenhang en tegelijkertijd worden opgepakt?

• Welke samenwerkingsafspraken maken we t.a.v. de andere segmenten (ambulant, crisis etc.) en welke exacte opdracht geven we mee t.a.v. de extra onderwijsbegeleiding wanneer jeugdigen verblijven in een 
gezinsvorm?

• Welke mogelijkheden ziet de geselecteerde deelnemer om het aanbod van de huidige residentiele settingen1 in de regio Lekstroom door te ontwikkelen naar meer kleinschalige en nabije settings?

• Wat is er nodig om verblijf in gezinsvormen te verkorten? Hoe zorgen we voor een passende uitstroom, ofwel richting een veilige thuissituatie ofwel richting zelfstandig wonen in het kader 
van Toekomstgericht Werken? 

• Prioritering; waar kan de geselecteerde deelnemer direct mee aan de slag, en welke onderdelen vragen meer tijd en nemen we daarom op in de ontwikkelopdracht?

Kaders en randvoorwaarden

Hoofdvragen:

• Welk transformatiebudget is nodig voor de beoogde opdracht en tot welke besparing op verblijf in gezinsvormen leidt deze investering (business case)?

• Hoe zorgt de geselecteerde deelnemer voor de benodigde randvoorwaarden voor goede uitvoering van de opdracht en wat heeft zij daarin nodig van de regio?

• Hoe komen we tot reële kostprijzen voor de integrale zorgconcepten (alle soorten verblijf incl. ambulante hulp)?

• Welke afspraken maken we over de financiering en monitoring van onderwijsbegeleiding tijdens verblijf in een gezinsvorm?

• Monitoring en sturing:

• Welke resultaatafspraken maken we, hoe meten, monitoren en sturen we hierop en wie doet daarin wat?

• Welke afspraken maken we over monitoring van en eventuele bijstelling van de opdracht, inclusief het vierkant?

Overeenkomst

De regio Lekstroom legt tijdens de dialoogfase een concept Overeenkomst voor aan de geselecteerde deelnemers. De volgende hoofdvragen komen daarbij aan bod:

Hoofdvragen:

• Is de geselecteerde deelnemer het eens met de inhoud van de concept Overeenkomst. Zo niet, waar is aanpassing nodig?

• Welke documenten moeten als bijlage worden opgenomen bij de Overeenkomst?

Beoogd resultaat:

• De regio Lekstroom en de Geselecteerde Deelnemer zijn het eens over de inhoud van de Overeenkomst en de daarbij behorende documenten.



• Hoe zorgen we ervoor dat bij elke unieke ‘casus’ direct de juiste en passende hulp wordt ingezet ? Hoe zorgen we voor flexibele op-
en afschalingsmogelijkheden ?

• Welk transformatiebudget is nodig voor de beoogde opdracht en tot welke besparing op verblijf in gezinsvormen leidt deze investering (business case)?

• Welke resultaatafspraken maken we, hoe meten, monitoren en sturen we hierop en wie doet daarin wat? Welke afspraken maken we over eventuele 
bijstelling van de opdracht, inclusief het vierkant?


