
Wat willen 
we bereiken?

• Ontwikkeling nieuwe inkoopstrategie.

• Voor hulp die het best helpt. 

• Integraal, effectief en betaalbaar. 

• Altijd beschikbaar, nu en 
in de toekomst.
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Samenwerking en
afspraken

We zoeken de best passende werkwijze en een model voor 
sturing en bekostiging. 

Uitgangspunten:

 Transformatiedoelen realiseren.
 Sturen op kwaliteit en resultaten
 Ruimte om te denken in oplossingen en te doen wat nodig is.

Met oog voor:

 Coördinatie van zorg (rol ST en aanbieder)
 Administratieve lastenverlichting (ST en aanbieder)
 Omgaan met wachtlijsten
 Leren van Corona

  Alle Jeugdhulp
   Wmo: individuele begeleiding, begeleiding groep (dagbesteding),  

kortdurend verblijf (respijtzorg). We starten met individuele begeleiding. 

Mogelijk niet alles in één keer

Inkoop 
vanaf 2022

Stap voor stap
Bekijk de routekaart 

met het hele proces op 
pagina 2.

Samen 
doorontwikkelen

Met aanbieders, inwoners, sociaal teams, beleid en 
inkoop de transformatiedoelen realiseren. 

Hulp die het best helpt =

 Werken aan een resultaat.
 Denken en doen vanuit het perspectief van de inwoner.
  Gebruik maken van wat een inwoner (met hulp van zijn  

netwerk) zelf kan of kan leren.
 De basisvoorzieningen maximaal gebruiken.
 Hulp op maat organiseren, ook als die nog niet bestaat.

Samen Doorontwikkelen Jeugdhulp 
en Wmo Individuele Ondersteuning 
Update

In deze Update

> Overzicht project 

>  Routekaart Wmo  

Individuele Ondersteuning

> Routekaart Jeugdhulp



Routekaart 
Inkoop Wmo - Individuele 
Ondersteuning

Fase 1  |  september 2020 - januari 2021 

Samen met aanbieders,
maatschappelijk partners en 
sociaal teams

VERKENNEN 
huidige en gewenste 
situatie

Fase 2  |  januari 2020 - februari 2021

VERDIEPEN en 
VERTALEN 

Fase 4  |  Q3 2021 - Q2 2022

	 Inrichting	systemen	en	processen	backoffice
  Voorbereiden sociaal teams en medewerkers  
Regionale	Backoffice	Lekstroom

 Voorbereiden zorgprofessionals (door aanbieders)
 Inrichten contractmanagement

Voor het tempo van implementatie zijn meerdere
scenario’s mogelijk. Van implementatie in kleinere 
stappen tot volledige implementatie in Q2 - 2022. 

IMPLEMENTATIE 
gekozen werkwijze en model

PROJECT 
INKOOP JEUGD WMO 
2022 | Lekstroom

1

2

4

juni - september 2021

RESULTAAT: 
INKOOPSTRATEGIE

Q4 2021 - Q1 2022

VOORBEREIDING EN 
UITVOERING INKOOP-
PROCEDURE
  Vertaling van de inkoopstrategie, 

onder meer naar een vorm van  
aanbesteding en Programma  
van Eisen.

 Aanbestedingsprocedure.
  Gecontracteerde aanbieders zijn  

in het vroege najaar bekend.

Fase 3  |  december 2020 - juni 2021

De Lekstroomgemeenten kiezen. 
 Delen (tussen)resultaten waar mogelijk.
	 	Meepraten	en	meedenken	op	specifieke	 

onderdelen op verzoek.

KIEZEN 
   Werkwijze, model voor sturing  
en bekostiging

  Wat wanneer inkopen?
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3

Q3 2021 - Q2 2022

• Ontwikkeling nieuwe 
inkoopstrategie.

• Voor hulp die het best helpt. 

• Integraal, effectief en
betaalbaar. 

• Altijd beschikbaar, nu en
 in de toekomst.

In deze Update

> Overzicht project 

>  Routekaart Wmo  

Individuele Ondersteuning

> Routekaart Jeugdhulp

september 2020 -
januari 2021 

december 2020 -
juni 2021 

januari 2020 -
februari 2021 

Samen met inwoners, ervarings-
deskundigen, aanbieders, maatschappelijk 
partners, sociaal teams, inkoop, beleid
en bestuurders 



Routekaart 
Inkoop Jeugdhulp

Fase 1  |  september 2020 - januari 2021 

Samen met aanbieders,
maatschappelijk partners en 
sociaal teams

VERKENNEN 
huidige en gewenste 
situatie

Fase 2  |  januari 2020 - februari 2021

Samen met inwoners, ervarings-
deskundigen, aanbieders, maatschappelijk 
partners, sociaal teams, inkoop, beleid
en bestuurders 

VERDIEPEN en 
VERTALEN 

Fase 4  |  Q3 - Q4 2022

	 Inrichting	systemen	en	processen	backoffice
  Voorbereiden sociaal teams en medewerkers  
Regionale	Backoffice	Lekstroom

 Voorbereiden zorgprofessionals (door aanbieders)
 Inrichten contractmanagement

Voor het tempo van implementatie zijn meerdere
scenario’s mogelijk. Van implementatie in kleinere 
stappen tot volledige implementatie in Q4 - 2022. 

IMPLEMENTATIE 
gekozen werkwijze en model
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2

4

juni - oktober 2021

RESULTAAT: 
INKOOPSTRATEGIE

Voorbereiding Inkoopprocedure 
Q4 2021 - Q1 2022

UITVOERING 
Q2 - Q4 2022
  Vertaling van de inkoopstrategie, 

onder meer naar een vorm van  
aanbesteding en Programma  
van Eisen.

 Aanbestedingsprocedure.
  Gecontracteerde aanbieders zijn  

in het najaar bekend.

Fase 3  |  december 2020 - juni 2021

De Lekstroomgemeenten kiezen. 
 Delen (tussen)resultaten waar mogelijk.
	 	Meepraten	en	meedenken	op	specifieke	 

onderdelen op verzoek.

KIEZEN 
   Werkwijze, model voor sturing  
en bekostiging

  Wat wanneer inkopen?
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september 2020 -
januari 2021 3

december 2020 -
juni 2021 

januari 2020 -
februari 2021 

Q3 - Q4 2022

• Ontwikkeling nieuwe 
inkoopstrategie.

• Voor hulp die het best helpt. 

• Integraal, effectief en
betaalbaar. 

• Altijd beschikbaar, nu en
 in de toekomst.

In deze Update

> Overzicht project 

>  Routekaart Wmo  

Individuele Ondersteuning

> Routekaart Jeugdhulp


