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Projectopdracht:. 
 
Een inkoopstrategie te ontwikkelen en uit te voeren: 

 die ondersteunt dat iedere jeugdige thuis behandeld wordt tenzij de thuissituatie onveilig is  

 die nadrukkelijker de beschikbaarheid faciliteert  

 die  doorstroom bevordert (indien mogelijk) naar huis met ambulante jeugdhulp 

 en daarbij bijdraagt aan  de beheersbaarheid van de kosten 

 
 

Toelichting op de gekozen inkoopstrategie (Geef hierbij aan welke inkoopstrategie 

uiteindelijk voor dit product is gekozen en waarom in vergelijking met bestuurlijk aanbesteden) 

 
De inkoopstrategie voor 2019 heeft als basis: 

 Thuis, tenzij …  

 Wanneer thuis niet mogelijk is, vindt verblijf zo veel mogelijk plaats in een “huis in de wijk1”: 

o Waar de jeugdige zich thuis voelt en een vaste plek heeft 

o Waar expertise (behandeling / begeleiding) waar nodig wordt ingevlogen 

o Normaliseren is de norm 

o Wat goed loopt, houden 

We kiezen voor een inkoopvorm die de beoogde doelstellingen stimuleert. We willen de samenwerking 
instellingen bevorderen, waarmee we in staat worden gesteld om verblijfsvormen te alloceren in de 
omgeving waar de jeugdige leeft en hulp thuis bij de jeugdige verder te ontwikkelen en te stimuleren.  Er is 
dan ook gekozen om in te zetten op een nieuwe inkoop dmv aanbesteding van verblijf per 2020. Met de 
verwervingsvorm van aanbesteden kan beter gestuurd worden op dat de meest kwetsbare jeugdigen de 
juiste jeugdhulp krijgen als het nodig is dat zij uit huis geplaatst worden. Voor 2019 continueren we de 
huidige afspraken en gaan we pilots subsidiëren. Met behulp van de pilots willen we ervaringen opdoen 
met name op het gebied van integraal werken. Zodat we  een gerichte keuze kunnen maken voor een 
nieuwe, langdurige contractering. 

 
Stand van zaken en gevolgen voor Inkoop 2019 en de contractaanpassingen 

 
Voor 2019 handhaven we huidige arrangementenstructuur met degressief tarief voor jeugdverblijf. We 
willen wel daarnaast pilots draaien waarbij er bovenop de bestaande subsidie middelen worden verstrekt 
om ervaringen op te doen met het concept leefhuis inclusief integrale zorg en financiering hiervan. 
Inschrijven op deze subsiside staat open voor iedereen. Er wordt geselecteerd op de voorwaarden en 
criteria die in de subsidieregeling komen te staan. We willen draagvlak creeëren voor de pilots te gaan 
uitvoeren in 2019 op dit OT.  
 

                                                           
1
 Met huis in de wijk wordt bedoeld dat het huis zich bevindt in de omgeving waar de jeugdige zich bevindt, binnen 

een straal van 10 km. 


