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Betreft: Uitnodiging marktverkenning inkoop jeugdhulp met Verblijf

Geachte aanbieder,
In deze brief informeren wij u over de wijze waarop wij de regionale inkoop van
jeugdhulp vanaf 2023 willen organiseren, en wat onze voorlopige visie is ten aanzien
van die inkoop. Daarnaast is deze brief een uitnodiging voor een
marktverkenningsgesprek op 24, 25 en 27 januari1 met u.
De regiogemeenten uit de regio Flevoland (‘de regio’ 2) stelden recent de regiovisie
“Samen, dichtbij en leren wat werkt” vast. Langetermijndoelstelling is met name een
afbouw van jeugdhulp met verblijf en het toewerken naar een volledig ambulant
aanbod voor jongeren in 2030. Daarnaast willen wij toewerken naar meer pleegzorg
dicht bij huis.
Op basis van de regiovisie en inkoopstrategie hebben wij een aantal inkoopdoelen
geformuleerd, die richting geven aan onze ambities.
Met deze brief informeren wij u over de wijze waarop wij in 2023 het inkoopplan
gaan implementeren. Daarnaast nodigen wij u uit voor een of meerdere
marktgesprekken, waarbij u expliciet wordt gevraagd om een korte pitch te houden
over de wijze waarop uw aanbod aansluit op de geformuleerde transformatiedoelen.
Wij publiceren deze brief ook op de website, opdat geïnteresseerde partijen die niet
zijn uitgenodigd, van de gesprekken op de hoogte zijn en zich kunnen aanmelden
voor een gesprek bij de Aankoopcentrale (Ester Doeswijk).
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Graag maken wij een afspraak met u op één van deze dagen.
Bestaande uit de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde
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Wat gaat er wijzigen?
Op dit moment is de regionale jeugdhulp georganiseerd in twee percelen, te weten
Jeugdhulp met verblijf en essentiële jeugd GGZ. Omdat dit niet heeft geleid tot de
gewenste transformatie, willen wij gaan werken met vier segmenten binnen
Jeugdhulp met verblijf/24-uurs zorg. Deze segmenten zijn als volgt opgedeeld:
•
•
•
•

Segment 1: Intensief ambulant ter vervanging van residentiële zorg (incl
time-out en crisisopvang)
Segment 2: Gezinsgericht wonen
Segment 3: Behandeld wonen (bv Kamer Training, Beter met Thuis)
Segment 4: Hoogspecialistisch behandeld wonen (Driemilieu,
Observatiecentra, SGLVG, LTA)

Zowel voor het gehele in te kopen zorglandschap als voor de afzonderlijke
segmenten zijn de doelen en ontwikkelopgaven door de regiogemeenten uitgewerkt.
Daarnaast is een aanzet gemaakt om de dienstomschrijvingen onder te brengen
binnen de segmenten.
Gemeenten zijn nog doende de randvoorwaarden in kaart te brengen die nodig zijn
om tot een goede uitvoering van de overeenkomsten te komen. Onderdeel daarvan is
dat aanbieders voorafgaand aan de start van de aanbesteding worden geraadpleegd
over de haalbaarheid van de gestelde doelen, hun rol daarbij en hun eventuele
inzichten over de aanvulling van een juiste aanvraag voor de gewenste transities en
transformatie.
Hoe ziet het inkoopproces eruit?
Wij leggen op dit moment de laatste hand aan de uitwerking van de inkoopdoelen
en de in te kopen diensten. Hierover willen wij u op 24, 25 en 27 januari aanstaande
raadplegen. Na de consultatiegesprekken met u zal de inkoopvisie worden afgerond
en zal een verwervingsstrategie ter kennisname aan het (regionale) bestuurlijk
overleg worden voorgelegd.
Naar verwachting zal in maart 2022 de aanbestedingsprocedure van de regionale
jeugdhulp worden aangekondigd. Hierover krijgt u in februari 2022 nadere
informatie.
Vervolgens zullen de diensten in de 4 segmenten worden ingekocht via een
aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten. Daarbij zal het
wetsvoorstel Maatschappelijk Verantwoord Inkopen worden betrokken indien en
voor zover dat zal worden aangenomen.
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Voor een aantal diensten kan een relatief eenvoudige procedure worden ingericht,
vergelijkbaar met een zogenaamde “Open House” inkoop of met een preselectie.
Voor de diensten waarbij de regio een transitie beoogt, zal een
aanbestedingsprocedure met dialoog/onderhandeling worden gevoerd. Daarbij kan
de regio kiezen om bepaalde aanbieders als strategisch partner te contracteren.

Wat

Wanneer
gepland
Januari 2022

Marktverkenning

Aanvullende
marktconsultaties
(medio
februari) en Bestuurlijke
besluitvorming
(eind
februari)
Publicatie aanbesteding

Februari 2022

Implementatie
overeenkomsten
Start
overeenkomsten

Oktober 2022 –
december 2022
1 januari 2023

nieuwe
nieuwe

Maart 2022

Toelichting
Gesprekken tussen regiogemeenten en
diverse aanbieders. Doel is de om de
aanbieders te informeren en enkele
geselecteerde aanbieders de gelegenheid te
geven door middel van een pitch hun visie
op de door de regiogemeenten gestelde
doelen kunnen geven.
De input uit de verkenningssessies
verwerken wij waar nodig in de
aanbestedingsdocumenten, mogelijk zullen
wij medio februari nog aanvullende
marktconsultaties organiseren.
Wij streven ernaar om de aanbesteding
uiterlijk in oktober 2022 af te ronden.

Uitnodiging verkenningsronde
Wij nodigen u hierbij uit voor de marktverkenningssessie op op 24, 25 en 27 januari.
In deze sessie lichten de regiogemeenten de inhoudelijke ambities toe. Daarnaast
nodigen wij u uit door middel van een korte pitch van maximaal 20 minuten uw
visie op de ambities en inkoopdoelen te geven. Ten behoeve van die pitch zenden
wij u hierbij als bijlage de door ons tot nu toe geformuleerde inkoopdoelen toe.
Wij zijn voornemens ook een algemeen informerende sessie te organiseren, waar wij
gegadigden informeren over de ambities en inkoopdoelen. Deze sessie zal
plaatsvinden voor de aankondiging van de aanbesteding.
Wij verzoeken u om uiterlijk 21 januari te laten weten of u deel wilt nemen aan de
marktverkenningssessie.
Vanwege de corona-maatregelen organiseren wij de marktverkenningssessies via
Microsoft Teams. Om deze digitale sessies efficiënt te laten verlopen is er een
beperkt aantal plekken beschikbaar. Uiteraard waarborgen wij zoveel mogelijk dat
deelnemers een afspiegeling zijn van de belangen en percepties binnen de
segmenten.
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Mocht u verder nog vragen hebben over de informatie in deze brief, dan kunt u zich
wenden tot Ester Doeswijk van de Aankoopcentrale. U kunt haar bereiken via
AankoopcentraleRegioFlevoland@almere.nl

Met vriendelijke groet,

Gerdien Dekker – Goorman
Manager bedrijfsvoering Aankoopcentrale
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Bijlage Inkoopdoelen 24 uurszorg
Intensief Ambulant
Definitie
Intensief ambulante gezinsgerichte inzet is ter vervanging van verblijf (dus als
volwaardig alternatief van verblijf) en ter afschaling van verblijf.
• Intensief ambulant wordt minimaal 10 uur per week ingezet.
• Er is altijd een multidisciplinair team betrokken (dus dit is anders dan bij
lokaal ambulant).
• Vanuit het aanbod intensief ambulant is het mogelijk om vanuit J&O en GGZ
te combineren;
• 24-uurs bereikbaarheid en inzetbaarheid binnen twee weken.
• Werken op basis van richtlijnen / evidence based interventies
• De niet planbare crisiszorg maakt onderdeel uit van dit perceel. De
inzetbaarheid bij crisis is binnen 24 uur.
Doel en inkoopdoelen:
Het doel van intensief ambulant is:
• Zo veel mogelijk jeugdigen in de thuissituatie behandelen (resultaat is dan
minder instroom op verblijf en afbouw van bedden).
• Inzet op (intensief) ambulant als de standaard ter vervanging van verblijf.
• Minder escalaties en crisissituaties.
• Minder afgebroken en niet-effectieve jeugdtrajecten.
We onderscheiden concretere inkoopdoelen voor de volgende percelen:
A: Perceel intensief ambulant:
• In 2023 wordt 25% van de nieuwe instroom via intensief ambulante jeugdhulp
geholpen.
• In 2024 wordt 50% van de nieuwe instroom via intensief ambulante jeugdhulp
geholpen.
• In 2025 wordt 75% van de nieuwe instroom via intensief ambulante jeugdhulp
geholpen.
• Jeugdigen die via ambulante jeugdhulp zijn geholpen, wonen na twee jaar nog
steeds in de thuissituatie of zelfstandig (deze doelstelling om duurzaam effect te
kunnen meten).
Inzet ten behoeve crisis
• 28 dagen crisisopvang vinden wij te lang, wij willen dit terugbrengen 7 dagen.
Hierdoor moet er direct –bij aanvang crisis- een plan van aanpak met
perspectief gemaakt worden. Dit bevordert de doorstroom qua crisis, en
daarmee meer crisisbedden beschikbaar.
o In 2023 wordt 25% van de nieuwe instroom na 7 dagen doorgeleid naar
behandeling in de thuissituatie of een passende woonplek.
o In 2024 wordt 50% van de nieuwe instroom na 7 dagen doorgeleid naar
behandeling in de thuissituatie of een passende woonplek.
o In 2025 wordt 75% van de nieuwe instroom na 7 dagen doorgeleid naar
behandeling in de thuissituatie of een passende duurzame woonplek.
• ‘bed op recept’ als achtervang aanwezig voor intensief ambulant.
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Perceel gezinsgericht wonen
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Definitie
De volgende onderdelen vallen onder gezinsgericht wonen:
•
Pleegzorg (perspectiefbiedend en perspectiefzoekend)
•
Gezinshuizen
•
Groepswonen met begeleiding
Doel en inkoopdoelen:
Wanneer een uithuisplaatsing toch noodzakelijk blijkt, organiseren we de hulp
zoveel mogelijk in de eigen context van het kind en zijn gezin. Voor de komende
jaren hebben wij hiervoor de volgende doelen gesteld.
• In 2023 is 50% van de nieuwe instroom van jeugdigen dat gezinsgericht wonen
ontvangt, bij voorkeur, woonachtig in de eigen wijk/gemeente.
• In 2024 is 75% van de nieuwe instroom van jeugdigen dat gezinsgericht wonen
ontvangt, bij voorkeur, woonachtig in de eigen wijk/gemeente.
• In 2025 is 90% van de nieuwe instroom van jeugdigen dat gezinsgericht wonen
ontvangt, bij voorkeur, woonachtig in de eigen wijk/gemeente.
We geven de voorkeur om eerst de van mogelijkheden van deeltijdpleegzorg of
netwerkpleegzorg te verkennen voordat wordt overgegaan op een gehele
uithuisplaatsing (voltijdpleegzorg). Een laatste optie is het gezinshuisaanbod.
Kortom, netwerkzorg tenzij.
Voor de jeugdigen die reeds gebruikmaken van gezinsgericht wonen willen wij dat
ambulante hulp flexibel kan ingezet en passende ondersteuning voor ouders
beschikbaar is om breakdowns te voorkomen. Hierbij willen een goede matching aan
de voorkant om een duurzame plek te vinden voor de jeugdige.
Wij willen meer flexibele vormen van woonaanbod
deeltijdpleegzorg doordeweeks, mogelijkheden voor time-out).

gecreëerd

(zoals

Het perspectiefplan (lange termijnperspectief) dat door de aanbieder in samenspraak
met het gezin wordt opgesteld is binnen 2 maanden na uithuisplaatsing gereed.
• In 2023 heeft 50% van de nieuwe instroom binnen 2 maanden over een
perspectiefplan voor de lange termijn.
• In 2024 heeft 75% van de nieuwe instroom binnen 2 maanden over een
perspectiefplan voor de lange termijn.
• In 2025 heeft 90% van de nieuwe instroom binnen 2 maanden over een
perspectiefplan voor de lange termijn.
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Behandeld wonen
Definitie
De volgende onderdelen vallen onder behandeld wonen:
•
(Deeltijd)behandelingen in een residentiele voorziening
•
Woonvoorzieningen (begeleid wonen) voor kinderen die niet in een
gezinscontext gedijen en/of
•
Specialistische woonvoorzieningen voor oudere kinderen die intensieve
begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig (leren) wonen. Voor deze groep
ligt het accent op wonen, aangevuld met behandeling en kan zoveel mogelijk
gebruik worden gemaakt van het lokale onderwijs en reguliere vrije
tijdsbesteding.
•
Gezinsopname als KINGS
Doel en inkoopdoelen:
Bij behandeling met verblijf is het doel ‘terugkeer naar de thuissituatie’ of ‘terugkeer
in verbinding met de thuissituatie’ de norm.
• In 2023 woont minimaal 50% van de nieuwe instroom binnen 1 jaar weer thuis.
• In 2024 woont minimaal 75% van de nieuwe instroom binnen 1 jaar weer thuis.
• In 2025 woont minimaal 90% van de nieuwe instroom binnen 1 jaar weer thuis.
Voor de jeugdigen die reeds gebruik maken van behandeld wonen geldt dat:
• In 2023 woont minimaal 5% van de jeugdigen binnen 1 jaar weer thuis.
• In 2024 woont minimaal 10% van de jeugdigen binnen 1 jaar weer thuis.
• In 2025 woont minimaal 20% van de jeugdigen binnen 1 jaar weer thuis.
Voor het onderdeel behandeld wonen wordt de gemiddelde trajectduur
teruggebracht.
• In 2023 heeft 50% van de trajecten van de nieuwe instroom een gemiddelde
trajectduur van 9 maanden.
• In 2024 heeft 75% van de trajecten van de nieuwe instroom een gemiddelde
trajectduur van 9 maanden.
• In 2025 heeft 90% van de trajecten van de nieuwe instroom een gemiddelde
trajectduur van 9 maanden.
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