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Na een korte toelichting op de projectorganisatie van de aanbesteding werd de startnotitie 

besproken. Alle aanwezigen geven aan de notitie doorgenomen te hebben. Er wordt kort stil gestaan 

bij de positie van de kerngroep. Daarna volgt de bespreking van de samenvatting inkoopstrategie 

2017 Amsterdam. 

Er wordt aangegeven dat de notitie gezien moet worden in het verlengde van de zoektocht naar wat 

we in transformatieve zin willen en kunnen oppakken op korte en langere termijn. Hierbij dient de 

beschrijving van Amsterdam als leidraad voor het in kaart brengen van mogelijke actiepunten.  

Afgesproken wordt dat alle deelnemers de notitie doornemen en aangeven wat ze willen bespreken 

als ingrediënten voor de vervolgstappen in het transformatieproces. 

Tijdens de bespreking die volgt worden de volgende items genoemd die door de werkgroep 

arrangementen Jeugd verder uitgewerkt zouden moeten worden, waarbij oplossingen gezocht 

moeten worden die onorthodox mogen zijn. De volgende items worden genoemd: 

 Doelen: Het is noodzakelijk dat de doelen die we willen bereiken beter   

  geformuleerd worden , zodat ze in het 1Gezin 1Plan 1Regisseur format 

  eenduidig verwerkt worden. 

 Foto:  De foto die we maken bij het begin van het gezinstraject dient een  

  beschrijving te bevatten van alle mogelijkheden en onmogelijkheden van 

  zowel het kind als de ouders van het kind. Hierbij wordt standaard een risico 

  inschatting gemaakt. 

 Ouder en Kind: Zowel de (on)mogelijkheden van het kind als die van de ouders en de  

  omgeving zijn uitgangspunt voor het formuleren van doelen.  

 Onderzoek: Om de foto van het gezin goed te kunnen maken is (vaak) meer onderzoek 

  noodzakelijk. De randvoorwaarden die gelden voor het doen van onderzoek 

  dienen beschreven te worden, waarbij wanneer, waarvoor en waarom het 

  onderzoek moet, in kaart wordt gebracht. 

 Regie:  Het begrip/de functie regie dient eenduidig omschreven en gedefinieerd te 

  worden. Wat verstaan we in deze context onder regie? Wat zijn de  

  randvoorwaarden die gelden?  

  per casus kan de regierol door een andere persoon of partij opgepakt en 

  uitgevoerd worden. 



 Hoofdaannemer: 

  Ook het hoofd-aannemerschap dient gedefinieerd te worden. Hiervoor geldt 

  hetzelfde als voor de regierol. 

 Relatie met bekostiging: 

  Er dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de relatie tussen 

  bekostiging en inhoud.  

 Samenwerking: Zowel bij de regievoering als bij het hoofd-aannemerschap  is het  

  samenwerken de cruciale factor. Aandacht voor de spelregels van  

  samenwerken is dan ook van groot belang. 

Verder wordt aandacht gevraagd voor Preventie, meerdere problematische kinderen in een gezin – 

en dan? Randvoorwaarden die aan de politiek aangeboden kunnen worden? 


