
 
 

 

 
Raadhuisplein 1 
8096 CP  Oldebroek 
 
www.oldebroek.nl 
0525 63 82 00 
 
 

 
  
Gezamenlijke Adviesraden Sociaal Domein Noord 
Veluwe 
 
   

 

Uw brief/kenmerk Zaaknummer Inlichtingen Bijlage(n) 

 1052242   

Onderwerp  Datum 

Advies Contouren nota inkoopstrategie jeugd  20 november 2020 

 

Geachte leden van de gezamenlijke adviesraden Sociaal Domein van de Noord Veluwe, 
 

Als u reageert per post of e-mail, wilt u dan het bovengenoemde zaaknummer vermelden? Op die manier kunnen wij u zo 
goed mogelijk van dienst zijn. 

 
Verzenddatum: 
 

Hartelijke dank voor uw uitgebreide reactie op de ‘Contouren nota inkoopstrategie jeugd’ en 
het compliment aan de opstellers van de nota.  
 
In uw reactie plaatst u een aantal kanttekeningen waar wij graag op reageren.  
 
Adviezen en reacties 
 
A. Visie: Neem in de notitie inkoopstrategie een kopje: ‘Lange termijn visie op jeugdhulp’ op. 

Waarin niet technisch, maar met vurig verlangen de gewenste situatie omschreven wordt. 
De in 2017 door de regio vastgestelde visie vormt de basis. In de verdere uitwerking 
van de inkoop geven we deze visie op jeugdhulp in de toekomst nadrukkelijker een plek. 
 

B. Kwaliteit: Wij adviseren om het overzicht van pagina 33 als uitgangspunt voor deze 
contourennota te gebruiken om een naadloos aanbod van zorg- en 
ondersteuningsvormen te hebben voor onze jongeren. Beslis bij inkoop op basis van 
kwaliteit en resultaten van de zorgverlening en niet alleen op prijs. Het gaat er immers om 
dat onze jongeren de meest passende zorg zo dicht mogelijk bij het gezin en hun netwerk 
krijgen, waar nodig in trajectfinanciering/bekostiging. 

Wij stellen een normenkader voor de inkoop van jeugdhulp vanaf 2022 vast. Daarin 
beschrijven we de kwaliteitseisen én die koppelen we aan de zorgproducten. De 
efficiëntie van hulp krijgt daarbij ook aandacht. In de contourennota geven we aan de 
mogelijkheden van trajectfinanciering te onderzoeken. In vervolgstukken maken we 
inzichtelijk hoe we dat onderzoek uitvoeren en op welk resultaat we daarmee sturen.  
 



 
 

C. Preventie en ontschotting: Zie erop toe dat screening en intake bij een onafhankelijke 
partij ligt om verstrengeling van belangen te voorkomen. Integrale ketenaanpak ‘op maat’ 
kan leidend zijn. Samenwerking tussen de verschillende aanbieders (18 + en 18 -) in het 
sociaal domein is hierbij noodzakelijk. Dit is een belangrijke voorwaarde in contracten. 
Gemeenten kunnen deze samenwerking stimuleren en faciliteren.  

Regionaal werken we in een project aan een goede overgang in de zorg voor jeugd van 
18- naar 18+.  
Wij vragen van de toegang dat zij onafhankelijk indiceren. Door het onderscheid tussen 
taken waarvoor wij een subsidie verlenen naast taken waarvoor een indicatie nodig is, 
is er feitelijk geen sprake  van verstrengelen van belangen. Regiogemeenten voeren 
periodiek gesprekken met de toegang over de werkwijze waarbij ook de onafhankelijke 
positie een onderwerp van gesprek is.  
Bij de uitwerking van de inkoop betrekken wij de toegang en het voorveld. Bij de 
uitwerking van de segmenten nemen wij de samenwerking met de lokale partijen die 
werken aan preventie op.  
 

D. Inkopen van kwaliteit en resultaat: Het lijkt ons raadzaam om zowel proces als procedure 
van inkoop nader uit te werken en dat op te nemen in de contouren nota. 

De contourennota beschrijft, zoals de naam aangeeft, de kaders waarbinnen we de 
inkoop van jeugdhulp voor 2022 vorm willen geven. De uitwerkingsvragen die u schetst 
komen in de inkoopstrategie aan de orde.  
Het door de regiogemeenten vastgestelde overkoepelende doel is: Goede zorg binnen 
budget door het versterken van het gewone leven.  
In de uitwerking van de verschillende onderdelen voor inkoop komen de 
aandachtspunten die u benoemt aan de orde. Wij informeren u over het vervolgtraject.  
 

E. Opmerkingen naar aanleiding van de tekst: Ga in de inkoopstrategie niet uit van 
beperkingen, maar juist van het vergroten van aanbod om het meest passende te kunnen 
bieden. Zoek hierbij samenwerking met die aanbieders die bij kunnen dragen aan 
beheersing van kosten en efficiënte verdeling en toedeling van middelen. Lokaal indien 
mogelijk en (boven)regionaal daar waar nodig. 

De inkoopstrategie is gericht op het organiseren van een passend aanbod voor jeugd in 
de regio Noord Veluwe. Voor de regiogemeenten betekent dat aansluitend bij de vraag 
van de inwoners én binnen budget waar mogelijk ook beperking door ontstaan. We 
willen dit vorm geven met goede kaders, afspraken en het aangaan van partnerschap. 
 

Technische vragen 
In uw brief stelt u ook een aantal technische vragen: 
1. Hoe ga je ondervangen dat Zeewolde op twee plekken inkoopt? 

Antwoord: Door afstemming te regelen over voornemens en uitkomsten van inkoop tussen 
RNV en Almere ( Flevoland ) op ambtelijk niveau. (Beleid , contractmanagement en inkoop 
) Zeewolde is op dit moment in de regio Noord Veluwe aangesloten op ambulante 
hulpverlening/producten en contractueel nog verbonden met de aankoopcentrale Almere 
voor overige producten. 

2. Mooie benadering, die segmenten. Is er een doelgroep die er tussen wal en schip valt? 



 
 

Antwoord: Nee, alle doelgroepen kunnen ondergebracht worden. Binnen de contractering 
zal flexibiliteit worden ingebouwd zodat we incidenteel maatwerkcontracten te kunnen 
afsluiten als dit voor een specifieke jongere of groep nodig blijkt. 

 
Het vervolg 
Uw adviezen krijgen een plek in de Inkoopstrategie voor de jeugdhulp vanaf 2022. Dit 
document sturen we u uiterlijk in januari 2021 toe. Graag ontvangen we van uw definitieve 
advies op deze verdere uitwerking.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de heer P. de Moor      Mevrouw G.T. Zielhuis 
directeur Domein Samenleving    Teammanager Samenleving 
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