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Update Inkoop Jeugdhulp 2022 regio Lekstroom 
 
De Inkoopstrategie is door de 5 Lekstroomgemeenten in september 2021 vastgesteld.  
Eind januari heeft het Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL) ingestemd met het 
inkoopkader en wordt het inkooptraject conform de inkoopstrategie per segment vervolgd 
met impactanalyses (inclusief kostprijs) en het opstellen van de Inkoopdocumenten. Na het bestuurlijk 
vaststellen van de financiële impactanalyses is er sprake van een definitieve 'go' op de gekozen 
inkoopstrategie door de colleges van de regio Lekstroom. 
 

De opdrachten per segment stimuleren het transformatieproces met als uiteindelijk doel de hulp die 
echt helpt – integraal, effectief en betaalbaar. Na de vastgestelde regiovisie en inkoopstrategie  
worden nu de kaders en randvoorwaarden steeds verder concreet gemaakt. Zo krijgen wij het stelsel 

in beweging met de cyclus van sturing:  

• Regiovisie 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.  

 

 
Onderstaand treft u de update op inkoop per segment. 

 

Segment Ambulant 

Opdracht 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. Met hulp die het beste past wordt er toegewerkt naar een 
resultaat.  
Het ondersteuningsplan van het sociaal team en/of andere verwijzer 
dient als basis voor het plan van de aanbieder. Geïntegreerd in de 
begeleiding is de inzet van voorzieningen in het voorliggend veld en het 
netwerk van de jeugdige en het gezin zodat de formele ondersteuning 
kan worden beperkt dan wel afgebouwd en de eigen kracht en de inzet 
van het netwerk wordt opgebouwd.  

Percelen Perceel 1: Enkelvoudige ondersteuning (één product) 
Perceel 2: Meervoudige ondersteuning (twee of meer producten) 
Perceel 3: Forensisch ambulante zorg 

Financieel kader  P*Q systematiek. Het streven is om resultaatgerichte beweging op gang 
te brengen door eenduidige regie vanuit sociaal team op de duur van de 
ondersteuning en de vaste duur en trajectprijzen voor enkele 
zorgsoorten (basisGGZ, dyslexie, vormen van erkende 
gezinsinterventies zoals MST en MDFT en FFT)  

Kostprijsonderzoek 
en impactanalyse 

Een onafhankelijk kostprijsonderzoek wordt uitgevoerd door Van Dam & 
Oosterbaan. Zie hieronder hun toelichting. 

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

Globale planning en 
Gunning perceel 1 en 2 

Consultatiebijeenkomst segment Ambulant:  24 maart 15.00 – 17.00 uur 
Bijeenkomst VDO kostprijsonderzoek:           31 maart 15.30-16.00 uur  
Besluitvorming B&W (kostprijs, fin. Impactanalyse): mei (streven) 

Publicatie inkoopdocumenten:  eind mei 2022(streven) 

Gunning: september 2022 (streven) 

Contract gaat in op 1 januari 2023 
 

Globale planning 
forensische zorg 
(perceel 3) 

In verband met het gezamenlijk oppakken met meerdere jeugdregio’s 
loopt er separaat een proces specifiek voor het perceel forensisch met 
een marktanalyse in het voorjaar van 2022. 
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Toegang/ sociale teams Q1 2022 vormgeving van een meer eenduidige werkwijze van de sociale 
teams in toekenning en regievorming 
 

Implementatie September 2022 tot 1 januari 2023 

 

Bijeenkomst kostprijsonderzoek ambulant Jeugd door Van Dam & Oosterbaan 
In opdracht van Regio Lekstroom hebben we als Van Dam & Oosterbaan de opdracht gekregen om 
voor het segment ambulant jeugd een kostprijsonderzoek uit te voeren. Op 31 maart (15:30 tot 17:00) 
willen we u graag meenemen in de opbouw van dit kostprijsonderzoek. Tijdens de bijeenkomst stellen 
we u enkele vragen, maar kunt u ook vragen aan ons stellen. We geven u na de bijeenkomst de 
mogelijkheid om input aan te leveren zodat we samen kunnen komen tot passende kostprijzen voor 
de producten in dit segment. 
 

Segment Gezinsvormen 

Opdracht 1. Het kind-gebonden 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 

Zie TenderNed voor de publicatie van onze selectieleidraad. 
 

Vorm 
aanbesteding 

SAS (Sociale en Andere Specifieke diensten) procedure - Dialoog gerichte 
aanbesteding bestaande uit een selectie, dialoog en gunningsfase.  

 
Planning en 
Gunning 

Zie TenderNed voor de publicatie van onze selectieleidraad. 
 

Toegang 
sociale teams 

Zie TenderNed voor de publicatie van onze selectieleidraad. 
 

implementatie Augustus 2022 tot 1 januari 2023 

 

Segment Crisis 

Opdracht Aanvullen ontbrekend aanbod (bv. LVB) 
De aanbieder zorgt samen met de aanmelder voor tijdige (binnen 4 weken) 
passende uitstroom naar huis en/of vervolgzorg. 
Transformatieopdracht om te komen tot integrale crisisdienst voor GGZ en J&O.  

Financieel 
kader 

Nog nader te bepalen. 

Vorm 
Aanbesteding 

Nog nader te bepalen samen met de jeugdregio Zuidoost Utrecht o.b.v. 
inkoopvisie. 

Globale 
planning en 
gunning 

Opstellen inkoopvisie en inkoopdocumenten: Q2 2022 
Bestuurlijke besluitvorming en openstellen inkoop: Q2/Q3 2022 
Gunning: Q3 2022. 

Contract gaat in op 1 januari 2023 
 

Implementatie Oktober – december. Voornemen is om het contract op 1 januari 2023 in te laten 
gaan. 

 

Segment Jeugdhulp in Onderwijstijd 

Uitstel inkoop 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.  
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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.’ 
 
Een globale planning voor de inkoop verwachten wij in april/ mei 2022 
 
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.  
 

 


