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02 november 2021 



Agenda

• Welkom en kennismaken 17.00 – 17.05
• Openingswoord 17.05 – 17.10
• Inkoop vanaf 2023 17.10 – 17.20
• Inkoopstrategie Regionale Jeugdhulp 17.20 – 17.30
• Behandeld Wonen en (Intensief) Ambulant 17.30 – 18.00
• Pauze 18.00 – 18.20
• Gezinsgericht Wonen 18.20 – 18.50 
• Vervolgstappen 18.50 – 18.55
• Afsluiting 18.55 – 19.00



Openingswoord

Gea Vermeulen – Concerndirecteur Sociale Stad en Participatie Gemeente Almere 



Inkoop vanaf 2023
Inkoopproces

Naleving, nazorg, 
evaluatie, betaling

Inkopen:
Specificeren, 
selecteren en 
contracteren

Marktonderzoek en 
strategiebepaling Inkoopstrategie Marktconsultatie

Inkoopproces

Inkoopstrategiebepaling Inkoopprocedure Contract- en 
leveranciersmanagement

Beleid

Beleid

De afgelopen periode is de regio aan de slag gegaan met de regionale inkoopstrategie in de 
strategiefase. De komende periode gaat de regio aan de slag met de toetsing en aanscherping 
van de strategie op basis van toetsing bij zowel interne als externe stakeholders. 



Inkoop vanaf 2023
Planning

Formuleren Inkoopstrategie

Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April

Toetsen Inkoopstrategie

Toetsen 
Inkoopstrategie Extern

Besluitvorming 
Inkoopstrategie

Start voorbereiding Inkoop

Aanbesteding in de vorm van de SAS 
Procedure



• De Regiovisie vormt het vertrekpunt voor de inkoop vanaf 2023

• Strategisch partnerschap waar kan, in dialoog middels SAS-procedure

• Transformatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van aanbieders en gemeenten 

• Hulpverlening in eigen context, normaliseren en beweging naar 0 uithuisplaatsingen

• Beweging naar (intensief) ambulant 

• Behouden wat goed gaat, verbeteren waar kan

Inkoop vanaf 2023
Uitgangspunten



Inkoop vanaf 2023
Aanpak 

Instrumenten

Analyse

Uitvoering

Mandaat gezamenlijkheid

Ontwikkel-
potentieel

Markt-
analyse

Toegangs-
management

Leveranciers-
managementBekostiging

Contracteer-
cyclus

Leveranciers-
management

Materiele 
controle

Prestatie 
meting & 

rapportage

Toegangs-
management Projecten

Strategische doelen 

Contract



Inkoop vanaf 2023
SAS-procedure



Inkoopstrategie Regionale Jeugdhulp
Percelen

Huidig Nieuwe Indeling
Jeugdhulp
met Verblijf

• (Intensief) Ambulante Gezinshulp ter voorkoming van (dreigende) 
uithuisplaatsing en flexibele inzet op crisis

• Behandeld Wonen (SGLVG betrekken vanuit het LTA)
• Gezinsgericht Wonen (Pleegzorg, Gezinshuizen en Groepswonen met 

begeleiding)
• Crisishulp 

Essentiële Jeugd-GGZ Jeugd-GGZ Essentiële Functies 
Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Ambulante Crisishulp -
Veilig Thuis Veilig Thuis
Jeugdhulp bij Tijdelijk
Huisverbod

Jeugdhulp bij Tijdelijk Huisverbod



CASUS

Voorbeeld: Meisje 12 jaar, verbleef al langere tijd op crisisgroep. 
Geen passende vervolgplek voor jeugdige beschikbaar.
Verwijzer en jeugdhulpaanbieder zijn met gezin en Wmo hulpverlener gaan puzzelen hoe/of het toch 
thuis kon. 

Combinatie gemaakt van vrijdag tot en met maandag op de crisisgroep. Deze plek was door lange 
verblijf een vertrouwde plek geworden met fijne mentor. 
Thuis start er intensieve ambulante opvoedondersteuning gericht op opvoedvaardigheden moeder en 
dynamiek moeder en het meisje. 
Daarnaast ontving deze moeder al ondersteuning voor zichzelf, vanuit de Wmo. 
Tijdens het traject is de tijd dat het meisje thuis verblijft steeds verder uitgebouwd, dat gaat goed. 

Opnieuw bespreken de betrokken hulpverleners (jeugd en Wmo), het gezin en de verwijzer hoe het nu 
gaat en welke volgende stap nodig is. Ze stellen de zorgintensiteit en het plan bij. 
De intensieve ondersteuning thuis blijkt in de komende 3 maanden nog nodig, wordt langzaam in uren 
afgebouwd. Er wordt daarnaast gezocht naar een fijne logeerplek voor het meisje.  

Inkoopstrategie Regionale Jeugdhulp
Stip op de horizon; beweging naar 0 en brede ondersteuning gezin



Behandeld Wonen & Intensief Ambulant
Doelstellingen 

• Bij behandeling met verblijf is het doel ‘terugkeer naar de thuissituatie’ de norm
• Inzet op (intensief) ambulant als de standaard ter vervanging van verblijf
• Doelstelling is 50% vanuit Behandeld Wonen J&O naar Intensief Ambulant binnen 5 jaar 
• Versterken van de samenwerking door het pakken van gezamenlijke verantwoordelijkheid, en inzetten 

van maatwerk aan de voorkant
• Vanuit de toegang en overige verwijzers wordt er breder gekeken naar problematiek binnen het gezin en 

worden er in eerste instantie ambulante alternatieven ingezet
• Eén aanspreekpunt voor aanmeldingen
• Cliëntregie op het perspectief door de gemeentelijke toegang (verkorting behandelduur, afschaling en 

zo veel mogelijk inzet ambulante alternatieven)
• De aanbieder heeft voldoende aanbod in lijn met capaciteit (zorgprofessionals) en geeft aan welke 

randvoorwaarden hiervoor nodig zijn
• Voor heel specialistische zorg is het doel zo dichtbij mogelijk, maar zo dichtbij mogelijk kan soms ook 

buitenregionaal zijn als dat een passende plek is 



Behandeld Wonen & Intensief Ambulant
Invulling van de inkoopinstrumenten 

• Beperkt aantal aanbieders, gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor leveren van 
passende zorg en bieden van maatwerk

• Strategisch overleg waarin wordt gestuurd 
op transformatiedoelstellingen uit de 
overeenkomst (ontwikkelopdracht) (afbouw 
J&O bedden en ontwikkeling intensief 
ambulante alternatieven

• Centrale toegang middels één aanmeldpunt
• Vanuit de toegang en overige verwijzers 

wordt er breder gekeken naar problematiek 
binnen het gezin en worden er in eerste 
instantie ambulante alternatieven ingezet

• Afspraken met medische verwijzers en GI’s

• Behandelend Wonen: Inspanningsgericht
• (Intensief) Ambulant: Inspanningsgericht / 

taakgericht

• Behandelend wonen: SAS-procedure lichte 
variant

• (Intensief) ambulant: SAS-procedure dialoog 
Langdurig contract

Leveranciersmanagement Toegangsmanagement

Bekostiging Contract



Gezinsgericht Wonen
Doelstellingen

• De regio streeft ernaar om uithuisplaatsingen te voorkomen en indien toch nodig de hulp zo veel 
mogelijk in de eigen context van het kind te organiseren 

• Wanneer uithuisplaatsing toch noodzakelijk blijkt wordt de voorkeur gegeven aan het eerst verkennen 
van mogelijkheden van deeltijdpleegzorg of netwerkpleegzorg voordat wordt overgegaan op een 
gehele uithuisplaatsing (voltijdpleegzorg). Een laatste optie is het gezinshuisaanbod – netwerkzorg 
tenzij

• Er wordt inzet geleverd om te voorkomen dat een kind uit moet worden geplaatst door bijvoorbeeld 
gezinstherapie al eerder in te zetten wanneer kind in beeld is

• Ambulante hulp kan flexibel worden ingezet en indien nodig en is er passende ondersteuning aan 
ouders beschikbaar te bieden om breakdowns te voorkomen

• Breakdowns worden zoveel mogelijk voorkomen, hiervoor wordt een goede matching aan de voorkant 
gerealiseerd om een duurzame plek te vinden voor de jeugdige 

• Er wordt meer passend aanbod voor kinderen in de pleegzorg en gezinshuizen gecreëerd (bijv. voor 
uitstroom behandeling met verblijf, leeftijdsgroep 16/18)

• Er worden meer flexibele vormen van woonaanbod gecreëerd (bijv. deeltijdpleegzorg doordeweeks, 
mogelijkheden voor time-out)

• De woonvoorzieningen zijn gespreid in de regio



Gezinsgericht Wonen
Invulling van de inkoopinstrumenten 

• Beperkt aantal aanbieders
• Strategisch overleg waarin wordt 

gestuurd op transformatiedoelstellingen 
uit de overeenkomst (ontwikkelopdracht); 
ontwikkeling passend woonaanbod, 
flexibele inzet ambulant

• Centrale toegang middels één aanmeldpunt
• Alle betrokken partijen streven naar 

voorkomen van uithuisplaatsingen. Toegang 
en GI’s verkennen eerst mogelijkheden in 
eigen context of ambulante alternatieve 

• Duurzame matching aan de voorkant om 
breakdowns te voorkomen

• Inspanningsgericht / Taakgericht
• Landelijke pleegzorgtarieven voor 

pleegzorg

• SAS-dialoog
• Langdurig contract

Leveranciersmanagament Toegangsmanagement

Bekostiging Contract



Vervolgstappen



Afsluiting


