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Update Inkoop Jeugdhulp 2022 regio Lekstroom 
 
De Inkoopstrategie is door de 5 Lekstroomgemeenten in september 2021 vastgesteld.  
Daarna is het inkoopproces vervolgd met het opstellen van het inkoopkader.  
Eind januari heeft BPSDL ingestemd met het inkoopkader en wordt inkooptraject conform de 
inkoopstrategie vervolgd met impactanalyses (inclusief kostprijs) en het opstellen van de 
Inkoopdocumenten. Per segment worden de inkoopdocumenten en financiële impactanalyses 
opgeleverd, afhankelijk van de samenwerking met betrokkenen voor het segment en de 
doorontwikkeling van het segment. De financiële impactanalyses worden ter besluitvorming aan 
de colleges van de Lekstroomgemeenten voorgelegd. Na het vaststellen van de financiële 
impactanalyses is er sprake van een definitieve 'go' op de gekozen inkoopstrategie door de colleges 
van de regio Lekstroom. 
In deze nieuwsbrief vindt u een schematische weergave van de samenvatting van het inkoopkader.  

Samenvatting Inkoopkader 
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:  

- Regionale Lekstroom 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.  

 
Het inkoopkader betreft een nadere detaillering en is een aanvulling op de inkoopstrategie. Na een 

korte terugblik op de vastgestelde inkoopstrategie is ervoor gekozen om per segment de stand van 

zaken weer te geven. 

 

Segment Ambulant 

Percelen Perceel 1: Enkelvoudige ondersteuning 
Perceel 2: Meervoudige ondersteuning 
Perceel 3: Forensisch Zorg: In verband met het gezamenlijk 
oppakken met 2 andere jeugdregio’s zal het proces voor het 
perceel forensisch later dit jaar starten. Streven is te starten met 
een marktconsultatie in het voorjaar van 2022. Ook voor dit 
perceel geldt contractering per 1 januari 2023. 
 

Impactanalyse April 2022 
Financieel kader Vanuit vastgestelde P*Q een meer resultaatgerichte beweging op 

gang brengen door eenduidig regie van sociaal teams op de duur 
van de ondersteuning en voor enkele zorgsoorten vaste duur en 
trajectprijs te bepalen. Op basis van een kostprijsonderzoek wordt 
de kostprijs bepaald. 

 

Vorm aanbesteding Een procedure voor SAS (Sociale en Andere Specifieke diensten)  

Globale planning en 
Gunning perceel 1 en 2 

Inkoopdocumenten, kostprijsonderzoek en consultatie: feb-april’22 
Besluitvorming B&W: kostprijs en financiële impactanalyse 

Publicatie inkoopdocumenten: mei/ juni 2022(streven) 
Gunning: juli/ augustus 2022 (streven) 
Contract gaat in op 1 januari 2023 
 

Toegang/ sociale teams Q1 2022 vormgeving van een meer eenduidige werkwijze van de 
sociale teams in toekenning en regievorming 
 

Implementatie Juli/ augustus 2022 tot 1 januari 2023 
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Segment Gezinsvormen 

Opdracht 1. Het kind-geboden deel van de opdracht; Bied zo duurzaam en effectief 
mogelijk verblijf en zorg (dus integraal) aan kwetsbare gezinnen waarvan 
kinderen (tijdelijk) verblijven in een gezinsachtige setting.  

2. Het transformatiegebonden deel: Draag bij aan de ambitie en 
transformatiedoelstelling; het voorkomen van uithuisplaatsingen en verkorten 
en versterken van verblijf in een gezinsachtige setting.  

 
Financieel 
kader 

In het inkoopkader wordt een uitgebreid financieel kader opgenomen: 

Zo staat opgenomen hoe het ‘startvierkant’ wordt opgebouwd en dat dit naast een 
kindgebonden deel ook een transformatiegebonden 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. Dit  wordt nader  besproken in de dialoog en 
geconcretiseerd in een businesscase. Deze businesscase wordt naast het vast te 
stellen ‘vierkant’ aan de colleges ter besluitvorming voorgelegd. 

 

Vorm 
aanbesteding 

SAS (Sociale en Andere Specifieke diensten) procedure - Dialoog gerichte 
aanbesteding bestaande uit de fasen:  

1. Selectiefase; twee deelnemers worden op basis van eisen en de 
selectiecriteria Veranderkracht, In staat tot maatwerk en Ster in 
verbinden, geselecteerd voor de Dialoogfase; 

2. Dialoogfase: Concretisering van de opdracht en de inhoud van de 
overeenkomst (het wat) waarna “het vierkant” en de financiële 
impactanalyse ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de colleges en 
deelnemers worden uitgenodigd tot inschrijving; 

3. Gunningsfase: na gunning wordt de winnende inschrijver gevraagd om 
een  implementatieplan te schrijven. 

 
Planning en 
Gunning 

Publicatie van de selectieleidraad zal naar alle waarschijnlijkheid op 2 februari 
2022 plaatsvinden 
Dialoogfase: april-juni 2022 
Gunning: juli/ augustus 2022(streven) 
Het contract gaat in op 1 januari 2023. 
 

Toegang 
sociale teams 

Besproken in de dialoogfase waarbij de samenhang voor de gehele toegang op 
jeugd wordt bewaakt. 
 

implementatie Augustus 2022 tot 1 januari 2023 

 

Segment Crisis 

Aanbesteding Wordt vormgegeven samen de Jeugdregio Zuid Oost Utrecht. Meer informatie 
volgt in het eerste kwartaal. 
 

Gunning In 2022. Voornemen is om het contract op 1 januari 2023 in te laten gaan. 
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Segment Jeugdhulp in Onderwijstijd 

Uitstellen 
inkoop 

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 dit 
gezamenlijkheid met onderwijstijd vraagt, evenals het in beeld brengen van de 
omvang van de opdracht.  
Het is daarmee niet realistisch nieuwe contracten per 1 januari 2023 af te sluiten. 
Wel pakken we de mogelijkheid 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.’ 
 
Uitzondering hierop is het huidige product “begeleiding Groep”: 
Het product Begeleiding groep valt niet onder het nieuwe segment Ambulant. 
Voor dit product gaat de RBL in overleg met de aanbieders om het huidige 
contract middels een addendum met 1 jaar te verlengen.  
 

 

Update Inkoop Wmo Individuele Begeleiding 2022 
 
Zoals recent gecommuniceerd hebben de gemeenten in januari besloten meer tijd te nemen voor de 
voorbereiding en uitwerking van de aanbesteding Wmo Individuele begeleiding. Hiermee beogen de 
gemeenten de nieuwe werkwijze en de uitwerking daarvan in de inkoopdocumenten en 
implementatieplan nog beter en concreter vast te leggen. Ook werken de gemeenten hiermee aan een 
stevige regionale basis met eenduidigheid in de uitvoering binnen de diverse gemeenten met waar 
nodig ruimte voor lokale kleuring. Regio Lekstroom gaat in de tussentijd ook aan de slag met 
deskundigheidsbevordering van de professionals in de sociaal teams. Om deze aanvullende stappen 
in voorbereiding en uitwerking zorgvuldig te kunnen zetten, is in het Bestuurlijk Platform Sociaal 
Domein Lekstroom (BPSDL) ervoor gekozen om het contract per 1 oktober 2022 in te laten gaan in 
plaats van 1 juli 2022.  
 
De nieuwe planning voor de inkoop Wmo individuele begeleiding is als volgt: 

 
Datum Onderwerp 

22 februari 2022 Besluitvorming colleges  

1 april 2022 Publicatie inkoop Wmo  

17 juni 2022 Voorlopige gunning (aanbieders)  

8 juli 2022 Definitieve gunning  

1 oktober 2022 Ingangsdatum contract  

 

 
. 


