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Update Inkoop Wmo Individuele Begeleiding 
Inkoopdocumenten 
In oktober 2021 hebben aanbieders de mogelijkheid gekregen om middels een schriftelijke 
marktconsultatie te reageren op concept inkoopdocumenten. In deze consultatieronde heeft de regio 
Lekstroom veel waardevolle reacties ontvangen van aanbieders. 29 oktober heeft de werkgroep 
inkoop Wmo Individuele Begeleiding een digitale bijeenkomst met zorgaanbieders gehouden om de 
vragen en reacties uit de consultatie te bespreken.  
 
Eind oktober heeft de werkgroep ook de adviesraden van de regio Lekstroom geïnformeerd over de 
stand van zaken. Zij hebben de mogelijkheid gekregen om een reactie te geven op de concept 
Productindeling en het Programma van Eisen. 
 
De verslagen van deze bijeenkomsten vindt u op www.houten.nl/inkoopjeugdwmo2022 onder 
Voortgang project → Wmo 
 
Na de bijeenkomsten is de werkgroep met de input, gekregen uit de bijeenkomsten, verdergegaan 
met het verfijnen van de inkoopdocumenten. In december 2021 zijn deze documenten juridisch 
getoetst, waarna begin januari 2022 de inkoopdocumenten in het college worden besproken. Mits de 
colleges akkoord geven, zal naar alle waarschijnlijkheid op maandag 17 januari de inkoop op 
TenderNed gepubliceerd worden. 
 

Naamsverandering 
Tijdens de gehele voorbereiding van de inkoop heeft de werkgroep steeds gesproken over Wmo 
Individuele Ondersteuning. Bij het opleveren van de inkoopdocumenten heeft de werkgroep er toch 
voor gekozen om de naam Wmo Individuele Begeleiding definitief te gaan gebruiken omdat deze 
meer past bij de zorg die de aanbieders gaan leveren.  
 

Duur Overeenkomst 
Naar aanleiding van de gesprekken met aanbieders, heeft de werkgroep ervoor gekozen om de duur 
van de af te sluiten (Raam) overeenkomst(en) uit te breiden naar 2,5 jaar met mogelijke verlengingen 
van twee maal twee (2) jaar. 
 

Kostprijsonderzoek voor Individuele Begeleiding 
In het najaar 2021 heeft de regio Lekstroom een kostprijsonderzoek laten uitvoeren om als 
grondlegger te dienen voor nieuwe reële productprijzen per maand. Reden hiervoor is omdat de regio 
een nieuwe productindeling gaat hanteren voor Wmo Individuele Begeleiding. Bij de nieuwe 
productindeling staat het resultaat centraal en niet de inspanning om het gewenste resultaat te 
behalen. Ondanks grote inspanning is de uitwerking van en afstemming over de tarieven en de 
context waarbinnen met deze tarieven zal worden gewerkt nog niet afgerond. Dit betekent dat wij 
helaas de concept maandtarieven nog niet kunnen delen. Om u wel op weg te helpen delen wij wel 
vast het rapport van het kostprijsonderzoek, dat de basis biedt voor de berekening van 
maandtarieven. Dit rapport kunt u vinden op www.houten.nl/inkoopjeugdwmo2022  onder Voortgang 
project → Wmo 

Vervolg 
Start aanbesteding 
Mits akkoord door de colleges vindt op maandag 17 januari de publicatie plaats op TenderNed. 
In de inschrijvingsleidraad staat de planning van de gehele aanbesteding.  
Per 1 juli 2022 hoopt de regio Lekstroom te kunnen een langdurige en productieve samenwerking te 
starten met de gegunde aanbieders. 
 
Wij bedanken iedereen voor de constructieve bijdragen aan de voorbereiding van de aanbesteding en 
hopen tijdens de aanbesteding uw goede en succesvolle inschrijving tegemoet te kunnen zien. 

http://www.houten.nl/inkoopjeugdwmo2022
http://www.houten.nl/inkoopjeugdwmo2022
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Update Inkoop Jeugdhulp 2022 
 

Inkoopstrategie 
In oktober 2021 is de inkoopstrategie jeugdhulp 2022 aangenomen door alle colleges van de 
Lekstroomgemeenten. Om aanbieders op de hoogte te brengen van de definitieve inkoopstrategie en 
de vervolgstappen voor de uitwerking daarvan is er een presentatie gemaakt die u kunt vinden op 
onze webpagina.  
 
Op 29 oktober zijn aanbieders in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de diverse 
segmenten die in de inkoopstrategie beschreven zijn. Het verslag van deze vragenuren kunt vinden 
op www.houten.nl/inkoopjeugdwmo2022  onder Voortgang project → Jeugdhulp 
 
4 Segmenten 
Zoals in de inkoopstrategie is aangegeven, wordt de inkoop Jeugdhulp 2022 gesplitst in de volgende 4 
segmenten: 

• Gezinsvormen 

• Ambulant 

• Jeugdhulp in Onderwijstijd  

• Crisis 
 

Per segment is er een werkgroep gestart met het invullen van het inkoopkader. Deze inkoopkaders 
bevatten per segment de keuze van de aanbestedingsprocedure, de planning en het financiële kader. 
Het inkoopkader zal eind 2021 klaar zijn, waarna het in januari besproken kan worden met de 
bestuurders en daarna gecommuniceerd wordt naar de aanbieders.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolg (1) 
Planning 
De globale planning vanuit de inkoopstrategie is leidend binnen het inkoopkader wat in januari 
wordt vastgesteld. 
 

Wat Wanneer 

Inkoopkader (proces, planning, financieel 

kader per segment) 

Januari 2022 

Inkoopdocumenten  Q1-Q3 2022 

  
Financiële impactanalyse per segment 1e halfjaar 2022 

Aanbesteding, gunning, contractering Q2- 1 januari 2023 

 

http://www.houten.nl/inkoopjeugdwmo2022
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Vervolg (2) 
 
De segmenten Gezinsvormen en Ambulante jeugdhulp 

De inkoopteams, bestaande uit medewerkers uit de regio Lekstroom met achtergronden in 

beleid, het sociaal team, inkoop, aanbestedingsrecht, accountmanagement en financiën zijn 

gestart. 

- Het inkoopteam Gezinsvormen werkt aan het inkoopkader en de benodigde 
inkoopdocumenten. De inkoopdocumenten worden eind januari gepubliceerd op 
TenderNed. De inkoop start met een selectiefase. Na de selectiefase volgt de 
dialoogfase. In het inkoopkader (en de inkoopdocumenten) zult u de planning in detail 
zien.  

 
- Het inkoopteam Ambulante Jeugdhulp werkt de inkoopstrategie nader uit. Met een 

schriftelijke consultatie zullen wij deze uitwerking in februari aan u voorleggen. Ook 
voor dit segment geldt dat het inkoopkader de planning in detail laat zien. We mikken 
erop dat de selectieprocedure nog voor de zomer van 2022 plaatsvindt.  

 
Segment Crisis  
De gesprekken voor bovenregionale samenwerking voor de inkoop van crisis worden 
inmiddels geconcretiseerd tot mogelijke afspraken en te volgen proces. Ook hier streven wij 
ernaar de nieuwe contracten per 1 januari 2023 in te laten gaan.  
 
Segment Jeugdhulp in Onderwijstijd  
De gesprekken tussen gemeente en het onderwijsveld lopen nu. De inkoopstrategie wordt 
hier getoetst aan wensen en ervaringen vanuit het onderwijs voor een gemeenschappelijk 
beeld over het te volgen inkoopproces.  
   
Na het vaststellen van het inkoopkader ontvangt u een nieuwsbrief. Hierin wordt u actief 
gewezen op de planning en mogelijke acties die dat aan uw zijde vraagt.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


