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Aanleiding
Huidige contracten lopen af per 1 januari 2021

Jeugd

• Alle aanvullende zorg/ondersteuning voor kinderen en gezinnen 

die toegewezen kan worden door verwijzers in het kader van de 

Jeugdwet. 

– M.u.v. SAVE/Veilig Thuis, Essentiële Functies en LTA

Wmo

• Begeleiding individueel en Begeleiding Groep

• Vervoer dagbesteding

• Kortdurend Verblijf



Besluit college Stichtse Vecht

We houden vast aan de beweging en daarbij behorende 

sturingsvisie:

• Eén opdracht – één contractpartij

• Taakgerichte financiering

Dat betekent:

• Stichtse Vecht koopt jeugdhulp en Wmo-begeleiding 

zelfstandig in

• Utrecht-West: producten, p*q en open house

• Utrecht West: gezamenlijk op bovenregionale jeugdhulp, 

regionaal op HH, MO/BW



Transformatieopgave

• Toekomstbestendig organiseren: passende 

ondersteuning en normaliseren

• Vraag inwoner centraal stellen

• Mogelijk maken maatwerk 

• Verwijderen schotten tussen verschillende zorgvormen

• Bevorderen samenwerking tussen partijen 

• Meer grip krijgen op budget

> Vraagt om een nieuwe aanpak



Sturingsvisie

• Vraaggericht, dus loslaten producten

• Meer handelingsvrijheid voor professional 

• Prikkels voor afschaling, innovatie en samenwerking

• Minder versnippering

• Strategisch partnerschap; beperkt aantal aanbieders

• Eenvoud in administratie, verantwoording, facturatie

 Leidt tot model: één opdracht - één contractpartij (Jeugdhulp 

en/of Wmo) en taakgerichte financiering

 Géén producten, p*q en Open House



Inkoopmodel

Eén opdracht - één contractpartij

• Alle jeugdhulp in één integrale 

opdracht

• Alle Wmo-begeleiding in één 

integrale opdracht

• Eén contractpartij biedt alle 

(jeugd)hulp aan inwoners die 

ondersteuning nodig hebben 

• Eén contractpartij kan 

samenwerkingsverband zijn

Taakgericht

• Aanbieder krijg één budget voor 

uitvoering van een taak (bieden 

jeugdhulp en Wmo-

ondersteuning): WAT

• Aanbieder bepaalt zelf hoe taak 

wordt ingevuld: HOE

• Geen financiering en 

verantwoording op individueel 

niveau



Randvoorwaarden

• Ervaringen Utrecht, Alphen a/d Rijn en anderen

• Ervaringen actief delen met UW-gemeenten

• Draagvlak bij en transparantie naar aanbieders

• In gesprek gaan en blijven

• Participatie

• Koersvastheid

• Durven loslaten



Consequenties

Inwoner:

- Meer maatwerk mogelijk, passende ondersteuning

- Andere invulling keuzevrijheid

Zorglandschap

- Minder gecontracteerde aanbieders 

- Verschillende sturingsvisies én contracten binnen 1 regio

Organisatie

- Organisatie zorg conform dienstverleningsmodel beleidsregie

- Organisatie Toegang mogelijk afwijkend



Risico’s en beheersmaatregelen

Risico’s

• Uitblijven van inschrijvingen 

aanbieders

• Tijd en verstrijken deadline 1-1-

2021

Beheersmaatregelen

• Dialooggericht aanbesteden

• Bestek en werkwijze gemeente 

Utrecht volgen

• Vergoeding bij definitieve 

inschrijving

• Ingroeimodel mogelijk

• Terugvalscenario’s
– Aansluiten bij Utrecht-West

– Zelf open house, p x q bekostigen

– Huidige contracten verlengen*
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