
Bijlage 3 – Verdeling arrangementen Jeugd en WMO/BW over Spoor 1 en Spoor 2 (Jeugd en 
WMO/BW) 
De arrangementen zoals we die nu kennen worden ten behoeve van de voorbereiding van de inkoop 2019 in 2018 

verdeeld over 2 sporen. Spoor 1 is het inkopen van de arrangementen via Bestuurlijk Aanbesteden, Spoor 2 zijn die 

arrangementen die op basis van het F-Fort rapport nader worden onderzocht om te komen tot een optimale 

inkoopstrategie voor 2019 e.v.   In 2019 kunnen er opnieuw arrangementen naar spoor 2 ondergebracht worden gericht 

op de inkoop 2020.  
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Verblijf Vraagpunt is nog of de behandeling dat bij het verblijf hoort ook uit de bestuurlijke 

aanbesteding gehaald wordt. 
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Inkoop Wmo/Beschermd Wonen  
Begeleiding 

Individueel 

  

Begeleiding groep Begeleiding groep In 2018 wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is per 01-01-2019 begeleiding groep naar 

de voorliggende voorzieningen over te brengen. Maar daarnaast zal dit arrangement ook als 

maatwerkvoorziening (vangnetcontsructie) ingekocht moeten worden, vandaar dat dit 

onderwerp in beide sporen aan de orde komt. 

Kortdurend verblijf  Hier vindt in 2019 een verdiepend onderzoek plaats, dat er toe kan leiden dat verblijf vanaf 

2020 anders georganiseerd en/of gefinancierd wordt. Maar voor 2019 dus nog via bestuurlijk 

aanbesteden inkopen. 

Consultatie   

Detachering   

Casemanagement   

Beschermd Wonen Beschermd 

wonen 

In 2018 wordt onderzocht, hoe d beschermd wonen vanaf 2020 anders georganiseerd en/of 

gefinancierd kan worden. Voor 219 zal nog via de huidige wijze ingekocht worden. Vandaar 

dat dit arrangement in beide sporen voorkomt. 

 

                                                           
1
 De onderzoeken in spoor 2 hoeven niet tot de conclusie te leiden dat er op een andere wijze ingekocht gaat worden. Het kan betekenen dat op 

basis van het onderzoek het desbetreffende arrangement alsnog via bestuurlijk aanbestreden spoor 1 wordt ingekocht.  


