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MEMO t.b.v. Ontwikkeltafel d.d. 7 september 2018 

Project: Doorontwikkeling inkoop begeleiding (voor 14 gemeenten ZL) 

Projectleider: Vanessa de Rond 

 
Projectopdracht: 
 
Analyseer de huidige organisatie- en inkoopvorm van begeleiding aan de hand van de gesignaleerde 

knelpunten en op basis van de marktanalyse zoals opgesteld door team Inkoop en doe voorstellen tot 

verbetering/wegnemen van deze knelpunten, vertaal deze naar een passende inkoop- c.q. 

financieringstrategie en voer deze uit voor 01-01-2019.  

Toelichting op de gekozen inkoopstrategie: 
 
In 2014 was er bij gemeenten onvoldoende tijd en kennis van de markt om bewuste inkoopkeuzes te 

maken. Er is destijds gekozen om aan te sluiten bij het inkooptraject dat opgestart werd voor de WMO. 

Daarbij werd  gekozen voor een bestuurlijke aanbesteding die het mogelijk maakte voor aanbieders, die 

aan de door gemeenten opgelegde eisen voldeden, om eenvoudig toe te treden. Als gevolg hiervan is een 

zeer groot aantal zorgaanbieders gecontracteerd, voor begeleiding momenteel 120 aanbieders.  Daardoor 

heeft deze wijze van inkopen ertoe geleid dat de markt de afgelopen jaren enorm versnipperd is geraakt 

met veel administratieve lasten en weinig zicht op de kwaliteit van de geleverde zorg en 

sturingsmogelijkheden. 

Aan de hand van een marktanalyse en marktconsultatie zijn er een aantal doelstellingen gesteld ten 

aanzien van begeleiding: 

 Meer inzicht in wat er inhoudelijk geboden wordt binnen een arrangement begeleiding en meer 
sturing op kwaliteit en resultaat 

 Meer normaliseren: afschaling naar het voorliggend veld en versterken sociale netwerk 

 Betere afbakening wat begeleiding onder de Jeugdwet is 

 Efficiëntere markt: door meer sturing op de markt, waardoor er minder dubbelingen zijn in aanbod 
en minder versnippering. 

 Betere aansluiting vraag en aanbod: door sturing op het behalen van doelen. 

 Terugdringen uitgaven aan begeleiding/groei aan begeleidingsarrangementen 
 
Het is daarom gewenst om het aantal aanbieders terug te brengen tot een beheersbaar en stuurbaar 
aantal (50-60 aanbieders begeleiding). Maar tevens met behoud van voldoende keuzevrijheid voor 
cliënten, waarbij meer gestuurd wordt op kwaliteit door een intensivering van de relatie tussen gemeente 
en zorgaanbieder. 
Het is wel gewenst om op schaal van de 14 gemeenten in Zuid-Limburg, die deze inkoop voorbereiden 

voor de komende jaren, een breed pallet aan begeleidingsaanbieders te contracteren. Dat heeft te maken 

met lokaal gewortelde aanbieders en de diversiteit van de producten en doelgroepen die binnen het 

arrangement begeleiding geboden wordt. Ook is het gewenst om niet alleen grote aanbieders te 
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contracteren maar ook kleinere aanbieders vanwege de bij hen ervaren flexibiliteit. 

Vooralsnog is besloten om begeleiding niet via een klassieke aanbesteding in te kopen, maar voor nog 2 

jaar, vanaf 2019, in te blijven kopen via  bestuurlijk aanbesteden. Hierbij worden bovenstaande 

doelstellingen zoveel mogelijk meegenomen en worden leveranciersmanagement en prestatiemetingen 

ingericht, om daarmee data te verzamelen en steeds gerichter te kunnen gaan sturen op KPI’s behorende 

bij de gewenste ontwikkelingen, iets wat op dit moment nog niet concreet is uitgewerkt. In deze periode 

zal  een ervaren en meetbare ontwikkeling op de beoogde doelstellingen in de jeugdhulp bij alle 

gecontracteerde zorgaanbieders moeten worden gerealiseerd.  Als dit niet of onvoldoende lukt zal na deze 

periode worden overgegaan tot een meer traditionele aanbesteding van het arrangement begeleiding, 

met een selectie op kwaliteit vooraf, van de te contracteren zorgaanbieders.   

Het arrangement begeleiding blijft zoals het is, opgedeeld in een arrangement begeleiding groep en een 

arrangement begeleiding individueel bestaande uit verschillende varianten (complexiteit/intensiteit en 

duur), met bijbehorende tarieven. De tarieven worden voor 2019 en 2020 geactualiseerd. 

Binnen de bestuurlijke aanbesteding worden er wel zaken aangepast om een beweging te krijgen om de 

doelstellingen op begeleiding te realiseren: 

 Er wordt een ondergrens bepaald voor de open house (zo heet bestuurlijke aanbesteding 

tegenwoordig) inschrijving waarbij het aantal cliënten dat een aanbieder in 2017 in begeleiding 

heeft gehad bepalend is. 

Deze ondergrens wordt ingesteld op twee schaalniveaus. Aanbieders die minimaal 30 cliënten onder 

de Jeugdwet begeleid hebben (zowel individueel als in groepsverband) in 2017 kunnen inschrijven op 

begeleiding individueel en groep voor de hele regio (14 gemeenten Zuid-Limburg). Aanbieders die 

onder deze grens komen maar in 2017 wel minimaal 15 cliënten onder de Jeugdwet begeleidt hebben 

(zowel individueel als in groepsverband) kunnen inschrijven  op begeleiding individueel en begeleiding  

groep op 1 van de subregio’s van Zuid-Limburg. Als subregio’s zijn benoemd: 1: Maastricht-

Heuvelland, 2: Westelijke Mijnstreek, 3: Simpelveld, Kerkrade,  Beekdaelen (vanaf 01-01-2019) 

 In de bijlage met kwaliteitseisen bij de DVO worden de volgende eisen opgenomen die specifiek 

voor de inkoop van begeleiding gelden (naast een aantal basiseisen die ook nu reeds gelden vanuit 

de bestuurlijke aanbesteding): 

 Aanbieder verleent zijn begeleiding zoveel mogelijk op de locatie waar de jeugdige zich 
bevindt. Als het noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen dat de jeugdige naar 
een locatie toekomt, dan is deze gevestigd binnen een straal van 10 km van de verblijfsplaats 
van de jeugdige.  Aanbieder draagt er zorg voor dat deze locatie binnen 3 maanden na ingaan 
DVO beschikbaar is. Dit om te voorkomen dat jeugdigen veel tijd doorbrengen in taxibusjes, 
iets wat de doelstellingen van de begeleiding niet ten goede komt en ook de begeleidingstijd 
verminderd. Ook dient dit bij te dragen aan de doelstelling om te normaliseren. Samenwerking 
met voorliggende voorzieningen wordt hiermee gestimuleerd. 

 Aanbieder is verplicht om te werken met de werkwijze van het 1G1P1R zoals dit in Zuid-
Limburg is uitgewerkt. Zie hiervoor de gestelde eisen en procesbeschrijvingen op de website 
Jeugd van Zuid-Limburg.  

 Aanbieder werkt mee aan het stellen van doelen en meten van resultaten op deze doelen 
middels het 1G1P1R format, volgens de werkwijze die in Zuid-Limburg wordt ontwikkeld. 



3 

 

 Aanbieder voert een gevalideerd instrument voor organisatie brede resultaatmeting in binnen 
1 jaar na ingaan DVO. 

 Aanbieder is flexibel in de inzet van zijn uren verdeeld over de week, afgestemd op de 
behoeften van het gezin en de jeugdige zelf. Ook inzet in avond en weekenden is mogelijk 
indien dat nodig is om de doelen te behalen. 

 Aanbieder zet zich in om de verbinding met het voorliggend veld/reguliere voorzieningen te 
maken en zoveel mogelijk te normaliseren. Voorbeelden, doelstellingen  en resultaten worden 
periodiek besproken in gesprekken met team inkoop en beleid.  

 De aanbieder werkt  volgens de werkafspraken die gemaakt zijn met het onderwijs 
(knooppunten) .  

 Aanbieder zet zich optimaal in om zelf een crisissituatie bij zijn cliënten op te pakken, zodat 
een opschaling naar een crisisdienst (en inzet crisisarrangement) niet noodzakelijk is.  

 Aanbieder verplicht zich om te melden aan team inkoop wanneer er werkzaamheden worden 
weggezet bij een onderaannemer. 

 
Stand van zaken en gevolgen voor Inkoop 2019 en de contractaanpassingen  
 
Bovenstaande grenzen en kwaliteitseisen worden na bespreking in de OT op 7 september 
verwerkt in  een nieuwe aparte DVO voor begeleiding voor 2019 en 2020. Dit loopt mee in de 
bestuurlijke aanbesteding via Negomatrix. 

 


