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De wens van de gemeenten om een nieuwe
inkoopstrategie te ontwikkelen waarmee de 
gemeenten:
• Nog beter passende zorg en ondersteuning

inkopen
• in samenwerking met aanbieders

doorontwikkeling sociaal domein realiseren
• Oog voor betaalbaarheid



Sturingsinstrumenten inkoop

Hulp die het best helpt

Toegangsmanagement

Contractvormen

Leveranciers
management

Bekostiging

Inkoop

Waar betaal je voor ?
(1) aanbod (2) resultaat

Volume 
op basis 

van (b) 
caseload

(a) 
populatie

(1a) Taakgericht

(1b) – productie 
(PxQ)

(2a) – resultaat 
voor de 

populatie

(2b) – resultaat 
per cliënt 

(profielen / 
arrangementen )

O.a. Keuzevrijheid/ beperkt aantal aanbieders, 
verwachting in termen van transformatie en samenwerking (onderling en met sociaal team)



4 segmenten

• Gezinsvormen

• Crisis

• Jeugdhulp in Onderwijstijd 

• Ambulant



Segment Gezinsvormen

Opgave

Voorkomen uithuisplaatsing 

kortdurender plaatsen binnen meer gezinsachtige settings.

Taakgerichte uitvoeringsvariant, een budget

Leveranciersmanagement
• Focus op integraliteit middels één integrale opdracht voor doelgroep.   
• Een contractpartij gezinsvormen: Samenwerking van groepje aanbieders (formeel/ 

informeel) verbinden zich aan elkaar en de opdracht voor optimaal resultaat. 



Segment Ambulante hulp

Opgave: 
Basis rondom de jeugdige versterken, gehele context van het gezin, integrale hulp.
Normaliseren, Perspectief op uitstroom

Innovatieopgaves op thema’s, waaronder autisme, depressie (gevolgen corona), complexe 
scheidingen, psychiatrie en LVB.

Inspanningsgerichte bekostiging, mogelijk meer ruimte in beschikking . Einddoel(en) meer 
centraal. Sociaal team heeft regie

Leveranciersmanagement
Perceel Enkelvoudige ondersteuning; inschrijven op losse producten (Behandeling (GGZ, J&O) 
en/of begeleiding)

• Klein groepje aanbieders niet noodzakelijk wel meer overzicht.
• Vrij gevestigden behouden, aanbieders verzoeken zich (lokaal) te organiseren, -

aansluiting op lokale vraagstukken/ normaliseren/ uitstroom.
Perceel Meervoudige ondersteuning: ‘samenwerking’ biedt alle producten binnen ambulant; 
hele werkgebied Lekstroom bedienen.

• Vaste samenwerkingsrelatie tussen aanbieders bevordert integraliteit en afschaling.
• Sociaal team houdt regie en bepaalt welk product wanneer wordt ingezet.



Segment Jeugdhulp in Onderwijstijd

Opgave

Minder schooluitval. 

Regulier waar het kan, specialistisch waar nodig, door onderwijs en zorg als continuüm in elkaar over 
te laten lopen.

Innovatieopgave: lichte ondersteuning en preventieve inzet vanuit segmenten ambulante hulp en 
jeugdhulp in onderwijstijd 

Taakgerichte bekostiging

Leveranciersmanagement

• Beperkt aantal aanbieders/ vaste aanbieders voor school.

• Klein aantal integrale producten binnen segment, inschrijven per product

• Samenwerkingsverbanden bij (financiering) betrekken



Segment crisis

Vanwege de specifieke situatie en expertise zien we dit als een apart segment.

Opgave
Aanvullen ontbrekend aanbod en (op termijn) van versnippering naar integrale crisiszorg.

Samen met andere regio’s 

• Kleine groep aanbieders



Hoofdlijnen 
inkoopstrategie

• Inzetten van het voorliggend veld en 
informele ondersteuning. We willen dat dit 
meer gebeurt, door inwoners zelf, door 
sociale teams, door aanbieders

• Ontwikkeling sociale teams. Meer en 
eenduidiger de regie voeren.

• Commitment van aanbieders. Nieuwe 
contracten met aanbieders die zich 
verbinden aan visie en ontwikkelopgaven. 

• Ontwikkelopgaven in gezamenlijkheid 
uitwerken, ernaar handelen, leren, tijdig 
kunnen sturen en monitoren: jeugdstelsel in 
beweging.

Uiteindelijk doel: ondersteuning die het best 
past bij de inwoners binnen de Lekstroom, 
integraal, effectief en die ook de kosten 
beheersbaar houdt.



Vervolg
Wat? Door wie? Wanneer?

Inkoopkader BPSDL januari

Financiele 

impactanalyse per 

segment

Colleges 

Lekstroomgemeenten

1e halfjaar 

2022

Inkoopdocumenten RBL Q1-Q3 2022

Aanbesteding, 

gunning, 

contractering

Q2-2022

-

1 januari 

2023



Vragen

• Lizette de Corte lizette.de.corte@regiolekstroom.nl

• Website: www.houten.nl/inkoopjeugdwmo2022
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