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Pilot inkoop ambulante jeugdhulp  
 
1.  Inleiding 
Bestuurlijk is besloten om de inkoop van de totale jeugdhulp voor 2016 te laten uitvoeren door Maastricht. 
Voorwaarde voor de gemeente Brunssum was hierbij dat er binnen de samenwerkingsconstructie 
geëxperimenteerd kan worden met andere vormen voor de inkoop van de ambulante jeugdhulp. 
 
Inhoud voorop 
Voor de gemeente Brunssum maar ook voor de andere 17 Zuid-Limburgse gemeenten is transformatie van zorg 
van groot belang. Zij willen nadrukkelijk de focus leggen op nieuw denken en nieuw handelen. Daarbij dient 
een inkoopmodel gehanteerd te worden dat de transformatie het best ondersteunt, stimuleert en faciliteert. 
Zuid-Limburg heeft toegezegd ruimte te bieden voor een dergelijk experiment. Brunssum heeft samen met 
Maastricht inmiddels een richting uitgewerkt voor een pilot inkoop jeugdhulp. Deze richting staat beschreven 
in deze notitie.  
 
Doel pilot 
Het doel van de pilot is het ontwikkelen van een duurzame vorm van bekostiging waarbij zorginhoudelijke 
elementen voorop staan en het ‘product denken’ wordt losgelaten. De pilot heeft hiermee sterke kenmerken 
van resultaatgerichte bekostiging. De pilot wordt opgezet vanuit het gedachtegoed dat een dergelijke vorm van 
bekostiging leidt tot ontschotting en daarmee de innovatie- en transformatiekracht versterkt.  
 
Ervaren en leren 
De pilot is gericht op een deel van de regio Zuid-Limburg en specifieke gemeentes of delen van gemeentes 
(afhankelijk van omvang bijvoorbeeld een wijk). De insteek is om is om regionaal te ervaren en leren van een 
andere inkoopvorm. Op deze manier ontstaat een situatie waarin geëxperimenteerd wordt met meerdere 
inkoopvormen (arrangementen naast de resultaatbekostiging/lumpsum van de pilot). Door breed ervaring op 
te doen en leerervaringen te delen, ontstaat uiteindelijk een goed beeld van welk (inkoop)model het best 
toekomstbestendig is. Hoe deze leerervaringen gemeten en vastgelegd gaan worden, zal na de gunning met de 
aanbieders worden besproken en afgestemd. 
 
Ambities  
Met de pilot streven we de volgende ambities na: 

 Vormgeven aan een inkoopvorm dat als vliegwiel functioneert voor de transformatie. Het streven is 
om volledig te werken op basis van maatwerk en resultaten en daarmee het werken vanuit 
‘producten’ geheel los te laten.  

 Een sterkere (ver)binding en contact van de aanbieders met elkaar, de gemeente, de cliënten 
(jeugdigen en/of ouders), het voorliggend veld en de toegang stimuleren. Sturing op resultaat en 
wederzijdse afhankelijkheid vormen een voedingsbodem voor een goede samenwerking en verbinding 
die leidt tot innovatie gericht op transformatie. 

 Minder administratieve lasten en meer sturing op inhoud en proces door het werken met een 
beperkter aantal aanbieders. Met minder partners is samenwerking minder complex en zijn de lijnen 
korter. Daarnaast zijn aanbieders meer op elkaar aangewezen (meer afhankelijk van elkaar om 
resultaten te bereiken) waardoor partnerschap wordt gestimuleerd. Met een beperkter aantal 
aanbieders kan regelmatig wordt gespard en gesproken. 

 Duurzame relaties door meerjarige afspraken met aanbieders. Transformatie vraagt namelijk om 
commitment en een gezamenlijke investering. Garanties voor de langere termijn stimuleren 
aanbieders om te vernieuwen.  

 Meer integraliteit en synergievoordelen tussen de Wmo en de jeugdhulp bewerkstelligen. 
 
2. Inkoop ambulante jeugdhulp 
De pilot is gebaseerde op de volgende uitgangspunten: 

 Pilot voor duur van 2 jaar  
Voor het opbouwen van een samenwerking en om effecten te kunnen waarnemen is een duur van 
minimaal 2 jaar noodzakelijk. De samenwerking tussen gemeente en opdrachtnemers ontwikkelt zich 
in een groeimodel. Zowel de gemeente als de leveranciers zijn lerende organisaties die gaandeweg het 
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proces hun inzicht verbreden en processen bijstellen als het geleerde daarom vraagt. Uitgezocht moet 
nog worden hoe de duur van de pilot gerelateerd kan worden aan de duur van de centrumregeling. 

 Deelnemende gemeenten: Brunssum, 2 wijken Maastricht en een klein deel Sittard-Geleen 
Door met meerdere pilotgemeenten tegelijkertijd te werken is het mogelijk resultaten te vergelijken 
en daardoor het leereffect te vergroten. Om te voorkomen dat de aantallen te hoog worden in relatie 
tot de regionale inkoop, is er binnen de pilot ruimte voor maximaal drie gemeenten. Daarbij wordt 
gedacht aan een gemeente per subregio en verschil in grootte. Bij de “aanbesteding” zal rekening 
gehouden worden met de ‘couleur locale’. De opzet van de “aanbesteding” en het bestek zullen gelijk 
zijn voor de pilotgemeenten maar de aanbieders worden dienen rekening te houden met de coleur 
locale. 

 Ambulante jeugdhulp inclusief het arrangement GGZ-behandeling 
Om maatwerk en de samenwerking over doelgroepen en soorten hulp heen optimaal te stimuleren, 
wordt de ambulante jeugdhulp integraal gegund en niet per expertisegebied (behandeling GGZ, 
ambulante jeugd- en opvoedhulp of ambulante jeugdhulp verstandelijk beperkten). Om te voorkomen 
dat we bepaalde expertise missen wordt bij de inschrijving aan partijen gevraagd zich voor een 
bepaald expertisegebied in te schrijven. Per pilotgemeente kunnen minimaal 3 en maximaal 5 partijen 
een gunning krijgen. Er kunnen dus maximaal 15 aanbieders deelnemen. De gunning vindt plaats op 
basis van vooraf gedefinieerde gunningcriteria (bijvoorbeeld resultaat van de dienstverlening, 
implementatieplan, synergie en samenwerking en innovatie). Bij de gunning wordt rekening gehouden 
met het marktaandeel of de capaciteit van de ingeschreven partijen. Dit om te voorkomen dat 
gevraagde hulp niet geboden kan worden of er wachtlijsten ontstaan. 

 Inkoop op basis van lumpsum financiering 
Door een dergelijke vorm van financiering wordt het ‘product denken’ volledig los gelaten en wordt 
wederom een stap gezet richting een vorm van resultaatbekostiging. Met lumpsum wordt bedoeld dat 
de gegunde instellingen jaarlijks een vast bedrag krijgen op basis van een aantal prestaties waarmee zij 
alle activiteiten moeten financieren. De realiteit kan afwijken van de vooraf beschreven situatie. De 
inschrijver kan echter geen rechten ontlenen aan genoemde aantallen en bijbehorende financiële 
cijfers. Omdat we uitgaan van integrale ambulante jeugdhulp en niet werken met percelen of 
expertisegebieden, is het nog de vraag hoe het lumpsum bedrag verdeeld wordt (bijv. op basis van 
marktaandeel of door onderlinge afstemming tussen aanbieders). 

 Inkopen op basis van een meervoudige onderhandse aanbesteding 
Vanwege de ambitie om binnen de pilot met een beperkt aantal aanbieders uit te voeren, ligt een 
meervoudig onderhandse aanbesteding, waarbij gewerkt wordt met een voorselectie van aanbieders, 
in eerste instantie voor de hand. Gezien het feit dat op het vlak van de ambulante jeugdhulp een 
aantal zeer grote aanbieders zijn, en de keuzemogelijkheden voor een voorselectie van aanbieders op 
basis van aantal cliënten per expertisegebied beperkt is, kan iedere gecontracteerde partij die het 
arrangement ambulant jeugdhulp (zowel jeugd en opvoeldhulp als LVB) en of behandeling GGZ 
inschrijven. Hierdoor zijn verschuivingen tussen expertisegebieden mogelijk. Daarnaast sluiten we op 
deze wijze geen aanbieders uit en krijgt iedereen een kans. 

 Overgangscliënten van niet gegunde partijen worden uitgesloten 
Overgangscliënten die nog in zorg zijn bij een niet gegunde aanbieder worden niet meegenomen in de 
aanbesteding. Deze cliënten kunnen de zorg conform beschikking afronden. De bekostiging van deze 
cliënten blijft plaatsvinden op basis van de afgesproken arrangementstarieven en voorwaarden. 
Overgangscliënten die in zorg zijn bij een gegunde aanbieder blijven zorg ontvangen van deze 
aanbieder maar vallen qua bekostiging tot de toegekende lumpsum financiering. 

 Naast ZIN is PGB een optie 
Op basis van de voor de betreffende gemeente geldende verordening blijft PGB een optie. PGB biedt 
daarnaast de mogelijkheden om specifieke zorgvragen, die niet door de gegunde partijen kunnen 
worden geleverd, te bekostigen. 

 Rol toegangsteam gemeente 
Het toegangsteam van de gemeente verwijst cliënten op basis van zorginhoudelijke componenten en 
stuurt niet op een verdeling van budget of aantallen tussen de aanbieders. Naast de verwijzing door 
het toegangsteam speelt de keuze van de cliënt een rol. Aanbieders werken vervolgens onderling en 
met het welzijnswerk en vrijwilligersorganisaties samen om de optimale hulp samen te stellen. 
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3. Voorwaarden 

 Ondanks dat het initiatief voor experimenteerruimte is gekomen vanuit de gemeente Brunssum, er 
geen andere gemeenten zich hebben gemeld bij de gemeente Maastricht, en de pilot leereffecten 
oplevert voor de hele regio, is het een voorwaarde voor de verdere uitwerking en uitvoering van deze 
pilot dat de bestuurders van de overige gemeenten instemmen met de pilot. 

 Financiering. De inkooptafels in het kader van het inkoop jeugdhulp 2016 zijn echter al in volle gang. 
Bij de ontwikkeltafel is al kenbaar gemaakt dat we met een dergelijke uitwerking bezig zijn. Om 
aanbieders goed te informeren over de pilot, zal een gesprek / overleg met aanbieders 
(marktconsultatie) worden georganiseerd. Enerzijds om hen mee te nemen in de plannen en te peilen 
hoe zij erin staan. Anderzijds om hen input te laten geven voor de verdere uitwerking van de pilot. 

 Tot slot moet uitgezocht worden in hoeverre mogelijk problemen ontstaan met de  
mededingingsautoriteit (NMa). Niet alleen in het kader van deze pilot maar ook wanneer we de pilot 
na afloop zouden willen verbreden naar de gehele regio. 

 Dit document is bedoeld als richtlijn, de uiteindelijke keuzes zullen landen in een programma van 
eisen. Input uit de marktconsultatie en de virtuele ontwikkeltafel zullen worden meegenomen. 
Daardoor kunnen er afwijkingen ontstaan tussen dit document en het programma eisen. 

 


