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Definitieve gunning Inkoop Jeugdhulp, Wmo-

begeleiding en wijkteams 
 

Vanaf 1 januari 2022 voert samenwerkingsverband Timon-Incluzio de jeugdhulp, Wmo-begeleiding en wijkteams 

uit in gemeente Stichtse Vecht. Dat is de uitkomst van een dialooggerichte aanbesteding door Stichtse Vecht. 

 

Het samenwerkingsverband Timon-Incluzio is een samenwerking van verschillende aanbieders met ieder hun 

eigen expertise. Door de bundeling van kennis kan sneller de juiste hulp ingezet worden. De wijkteams kunnen zelf 

direct zorg en ondersteuning bieden. Als dat nodig is kunnen ze snel en makkelijk aanvullende expertise erbij 

halen. Laagdrempelig, op maat en dichtbij huis. 

 

Zorgvuldig aanbestedingsproces 

1,5 jaar geleden zijn we gestart met een intensief en zorgvuldig aanbestedingstraject voor uitvoering van de 

jeugdhulp, Wmo-begeleiding en wijkteams in Stichtse Vecht. Samen met aanbieders werkte de gemeente de 

opdracht uit. Ook verschillende andere partijen, zoals het welzijnswerk, jeugd- en jongerenwerk, 

vrijwilligersorganisaties, onderwijs, verwijzers en (vertegenwoordigers van) cliënten zaten aan tafel. 

 

Het aanbestedingsproces bestond uit de volgende fases: 
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Offertes van twee samenwerkingsverbanden 

Twee samenwerkingsverbanden van aanbieders waren geselecteerd voor deelname aan de dialoogfase. Het 

samenwerkingsverband van Youké-Kwadraad en het samenwerkingsverband van Timon-Incluzio. Beide 

samenwerkingsverbanden hebben ook een offerte ingediend.  

 

Definitieve gunning van de opdracht aan Timon-Incluzio 

Een beoordelingscommissie van de gemeente heeft de offertes beoordeeld. Uitkomst van deze beoordeling is dat 

het samenwerkingsverband van Timon-Incluzio de opdracht definitief gegund krijgt. Zij hebben de best passende 

aanbieding gedaan voor uitvoering van de jeugdhulp, Wmo-begeleiding en wijkteams in Stichtse Vecht. 

 

Continuïteit van zorg voor huidige cliënten  

De komende maanden bereiden gemeente en Timon-Incluzio zich voor op de nieuwe situatie per 1 januari 2022. 

De continuïteit van zorg aan huidige cliënten heeft daarbij bijzondere aandacht. We begrijpen dat de overstap naar 

een andere aanbieder spanning kan geven voor sommige cliënten. Daarom gaan de huidige hulpverlener en 

samenwerkingsverband Timon-Incluzio ruim voor 1 januari 2022 in gesprek met cliënten over de verandering. De 

gemeente, de huidige hulpverlener en de nieuwe zorgaanbieder Timon-Incluzio zorgen er samen voor dat de 

verandering zo min mogelijk hinder geeft voor de cliënt.  

 

Iedereen die nu gebruik maakt van jeugdhulp of Wmo-begeleiding, houdt in elk geval zorg. Het kan wel zijn dat een 

cliënt na 1 januari 2022 een andere hulpverlener krijgt omdat de gemeente een contract afsluit met het 

samenwerkingsverband Timon-Incluzio. Jeugdigen die gebruik maken van jeugdhulp met verblijf kunnen bij hun 

huidige aanbieder blijven. Dat geldt ook voor pleegouders die begeleiding ontvangen. Cliënten en huidige 

aanbieders krijgen hierover na de zomer meer informatie. 

 

Samenwerking met andere partijen 

Onderdeel van de voorbereidingen is ook de samenwerking met verwijzers, onderwijs, welzijn, jeugd en 

jongerenwerk, vrijwilligerswerk, YEPH, SAVE en andere aanbieders van zeer gespecialiseerde zorg. Ook deze 

samenwerkingspartners ontvangen na de zomer meer informatie. 

 

Ook regionaal ingekochte zorg 

Sommige soorten zorg blijven we inkopen samen met de gemeenten uit de regio Utrecht West. Het gaat dan om 

zeer specialistische jeugdzorg en door de rechter opgelegde jeugdzorg, de Regiotaxi, Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang, huishoudelijke ondersteuning en hulpmiddelen. 
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