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Startnotitie - Nieuwe inkoop Sociaal Domein Stichtse Vecht
De regisseur
‘Nou even goed opletten, dan leg ik het nog één keer uit. Jony helpt ons met de opvoeding van de
kinderen. Jodie helpt één van de kinderen met haar dyslexie, Jopie helpt mijn man. Corrie doet de
schulden. Bij een scheiding is dat nogal ingewikkeld. Ik zoek nu een andere woning. Daar is Jolie
voor. Omdat mijn jongste in een rolstoel zit, helpt Jorien bij het zoeken naar een benedenwoning. Je
snapt de stress. Daar zijn Dorien en Corien voor.’ Ik zit met knalrode wangen tegenover mevrouw
Boer in de spreekkamer. Als een tornado vliegen de verschillende afdelingen en wetten om me heen.
Participatiewet, Wmo, Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening, Privacywet, Zorgverzekeringswet, Wet
Langdurige Zorg, Wonen, Jeugdwet… ik word er duizelig van. Als een doorgewinterde en
goedgetrainde generalist vat ik haar toelichting kort en krachtig samen: ‘Ik ben de tel kwijt mevrouw.’
Ze zucht. Er steekt een storm op achter de ogen van mevrouw Boer. ‘Wat is nu eigenlijk uw vraag aan
mij mevrouw?’ Ze zucht harder. Ik zie de storm in kracht toenemen. ‘U zit hier bij mij aan tafel’, vervolg
ik. ‘Hoe kan ik u helpen mevrouw?’ De storm barst los. ‘Het is niet voor mij, knurft, maar voor al die
hulpverleners! Van Jodie moet ik meer gaan werken, maar Jony zegt dat ik juist meer thuis moet zijn.
Corrie vindt allebei goed, mits ik maar een stabiel inkomen heb. Jolie heeft een bovenwoning voor me
gevonden, maar Jorien snapt daar geen snars van en wil dat ik in bezwaar ga. En Dorien en Corien
praten helemaal niet met elkaar, in verband met privacy en beroepsgeheim!’ Tijdens de uitbarsting
neemt de storm af en uiteindelijk gaat de wind liggen. We kijken elkaar zwijgend aan. ‘Alstublieft’,
verzucht ze, ‘praat met hen. Ze doen allemaal hun best voor me en ik ook, maar zo komen we
nergens’. Eindelijk begrijpen we elkaar.
-

Verhaal van Ricco de Goede uit verhalenbundel Sociaal Domein: ‘Over Sokken, Orde en
Luisteren naar Elkaar’.

Wat zien we?
De huidige inkoop voor Jeugdhulp en Wmo-voorzieningen loopt per 2021 af. Als we reflecteren op de
afgelopen inkoopperiode, zien we verschillende bewegingen waar we graag verandering in brengen.
Zo zien we te weinig de beweging van zware voorzieningen ver buiten de wijk, naar lokale/dichtbij de
inwoner georganiseerde lichtere vormen van zorg. Zowel de lichte als de zware categorieën lijken
daarentegen niet af te nemen. Binnen het huidige stelsel is dit een begrijpelijke ontwikkeling. Door de
huidige systematiek en (voor jeugdhulp lage) prijsafspraken, zien we een beweging naar zware
categorieën van zorg. Dit lijkt samen te gaan met stapeling van zorgtrajecten bij cliënten. Tevens
worden aanbieders niet gestimuleerd om meer samen te werken en bruggen te slaan tussen
verschillende vormen ondersteuning. Voor inwoners ontbreekt het daardoor aan een duidelijk
aanspreekpunt en zijn er verschillende ingangen naar zorg. Als gemeente hebben we en voeren we
te weinig regie op de voortgang van de ondersteuning en op de samenhang tussen verschillende
vormen van ondersteuning (zowel bij één inwoner als binnen één huishouden).

Wat willen we zien?
Met het verder vormgeven van het sociaal domein vanaf 2021 willen we meer duidelijkheid en betere
kwaliteit van ondersteuning voor onze inwoners. Een inwoner met een vraag kan bij één loket
aankloppen. Wanneer daar blijkt dat extra ondersteuning nodig is, wordt dit dichtbij de leefomgeving
van de inwoner aangeboden. Voor de inwoner blijft één regisseur betrokken, die betrokken blijft bij de
ondersteuningsvraag. Het loket en de lichte ondersteuning worden door een cluster van verschillende
samenwerkende partijen opgepakt. Indien blijkt dat er een zwaardere of specialistischere vraag speelt,
kan aanvullend op de basisondersteuning of door de regisseur specialistische zorg ingezet worden.
De samenwerkende partijen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het oplossen van de
vraag van de inwoner. Zij werken samen waardoor verschillende vormen van zorg gecombineerd
kunnen worden. Hierdoor kan bijvoorbeeld ook langzaam afgebouwd worden en lichtere vormen van
(informele) ondersteuning tegelijkertijd opgebouwd. Partijen maken hierbij gebruik van elkaars kennis
en kunde. De professionals hebben de ruimte om te doen wat volgens hen nodig is. Doordat de
gemeente vanuit de regiefunctie meer stuurt op outcome en output hoeven aanbieders minder te
registreren en kunnen zich focussen op het helpen van de inwoner in plaats van op processen en
1

verantwoording. De partijen ervaren hierdoor weinig administratieve lasten. De gemeente voert de
regie op de afspraken en de beleidsdoelstellingen.
Samenvattend willen we:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Eén aanspreekpunt voor inwoners
Eén aanspreekpunt voor samenwerkingspartners
Meer wijkgericht werken
Afschalen en de-medicaliseren waar mogelijk (upcoding voorkomen en inzetten op het
normale leven)
Specialistische zorg inzetten wanneer dat écht nodig is
Minder administratieve lasten: focus van aanbieders op dienstverlening
Meer samenwerking tussen aanbieders
Regie op de uitvoering bij de professional
Inzetten op partnership tussen gemeente en aanbieders, tussen aanbieders onderling (zowel
in algemeen als specialistisch aanbod) en tussen inwoners en aanbieders
Dienstverlening organiseren met de beschikbare middelen

Waarom (doel)
Wij willen dat alle inwoners in Stichtse Vecht hun eigen leven kunnen leiden en goed in hun vel zitten.
Door in te zetten op de omschreven situatie, gelooft Stichtse Vecht kwalitatief betere, snellere,
effectievere en (uiteindelijk) goedkopere dienstverlening aan inwoners te kunnen bieden. Wanneer dat
niet lukt, ook niet met hulp van vrienden of kennissen, willen we juiste ondersteuning bieden.
Doelstelling is om dit te bereiken door te de-medicaliseren, normaliseren en kwalitatief goede zorg te
verlenen en daarbij de verbinding te leggen tussen formele en informele vormen van ondersteuning.

Hoe
Keuze voor inrichting
Bij het komen van een nieuwe inrichting voor het sociaal domein nemen we de (sociale) basis als
uitgangspunt. Die basis is de leefwereld waar alle inwoners zich in begeven. Inwoners van alle
leeftijden helpen zichzelf en elkaar om hun normale leven te leiden. Daarbij kan gebruik gemaakt
worden van laagdrempelige algemene toegankelijke voorzieningen (=sociale basis). Het gaat om
onderwijs, sport, welzijn, cultuur, openbare gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg en meer. Op die
manier werken ook formele en informele aanbieders met elkaar samen en worden verbindingen
gelegd met lokale initiatieven. Voor inwoners die
problemen ervaren waar ze zelf of samen niet uitkomen
bieden we die ondersteuning die nodig is. Met elkaar
wordt gekeken of dit vóór de toegang geboden kan
worden of dat specialistische (geïndiceerde) hulp
ingeroepen moet worden. Die lichte ondersteuning is
niet vanzelfsprekend een opmaat voor zwaardere zorg.
De doelstellingen die we hierboven noemen hebben wij
vertaald naar keuzes voor de inrichting en naar een
eerste schets voor de nieuwe inkoop in het sociaal
domein. Dit verdelen we in vier onderdelen: Perceel A,
de (hoogwaardige) toegang, Perceel B en de essentiële
functies (zie afbeelding 1).
-

Perceel A omvat alles dat vóór de
(hoogwaardige) toegang beschikkingsvrij
toegankelijk is voor alle inwoners van alle
leeftijden. Deze worden laagdrempelig en
toegankelijk georganiseerd en zijn ingebed in
de leefwereld van inwoners.
Afbeelding 1
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-

Hoogwaardige toegang: de plek waar, indien nodig, naar specialistische ondersteuning wordt
geïndiceerd.
Perceel B: de plek waar specialistische ondersteuning wordt geboden, evt. aanvullend en
aansluitend op de ondersteuning uit A.
Perceel essentiële functies: de zeer specialistische residentiële jeugdzorg (de essentiële
functies).

Voor een indeling van de percelen op huidige productniveaus verwijzen we naar bijlage 1.

Perceel A
Opbouw perceel A
Perceel A omvat alles dat zich vóór de gemeentelijke toegang bevindt. (zie afbeelding 1). Hierin
maken wij onderscheid tussen dat deel waar álle inwoners mee te maken krijgen en dat deel voor
inwoners met een (ondersteunings-)vraag:
-

-

Sociale Basis: Die basis is de leefwereld waar alle inwoners zich in begeven. Inwoners van
alle leeftijden helpen zichzelf en elkaar om hun normale leven te leiden. Daarbij kan gebruik
gemaakt worden van laagdrempelige algemene toegankelijke voorzieningen (=sociale basis).
Het gaat om onderwijs, sport, welzijn, cultuur, openbare gezondheidszorg,
jeugdgezondheidszorg en meer.
Basiszorg: Voor inwoners die problemen ervaren waar ze zelf of samen niet uitkomen,
bieden we die ondersteuning die nodig is. In perceel A wordt gekeken of dit daar geboden kan
worden of dat specialistische hulp uit perceel B ingeroepen moet worden.

Taken perceel A
Perceel A vormt de basis voor alle inwoners in Stichtse Vecht. Wanneer zij een hulpvraag hebben,
kan die snel in perceel A opgepakt worden. Een breed palet van algemeen toegankelijke
voorzieningen is beschikbaar in de wijk. Een persoonlijk aanspreekpunt helpt bij de vraagverheldering
en maakt inzichtelijk wat nodig is. Deze casusregisseur is tevens eigenaar van de
ondersteuningsvraag van de inwoner en stelt met de inwoner een ondersteuningsplan op. Wanneer in
A niet de juiste ondersteuning geboden kan worden, schakelt perceel A met de toegang. Perceel A
bestaat uit de Sociale Basis en de Basiszorg. Binnen de basiszorg is er ruimte voor vraagverheldering,
casusregie binnen perceel A en kortdurende hulpverlening.
Taken huidige wijkfuncties
De taken van het huidige sociaal team zijn globaal onder te verdelen in vraagverheldering en
eventuele doorverwijzing, verlenen van kortdurende hulpverlening en casusregie. De rol van de
wijkteams komt niet terug in het dienstverleningsmodel. Voor de nieuwe situatie kiezen wij ervoor om
deze te beleggen in de hoogwaardige toegang en perceel A. De lichte hulpverlening en casusregie
worden belegd in perceel A. Het indiceren van zorg beleggen we in de toegang. Zodra een hulpvraag
vanuit perceel A doorgezet moet worden naar perceel B, wordt deze door de professionals in perceel
A aangemeld bij de hoogwaardige toegang.
Inrichting perceel A – organisatievorm
Om te komen tot een goede sociale basis en basiszorg, moeten we diensten in perceel A organiseren.
Volgens de uitganspunten van het dienstverleningsmodel, is het niet passend deze taken zelf uit te
voeren. Daarom kiezen we ervoor deze taken buiten de gemeentelijke organisatie te beleggen.
Aanbieders kunnen die opdracht in gezamenlijkheid oppakken.
Om te bepalen hoe die samenwerking eruit ziet, kunnen we leren van de huidige inrichting van het
sociaal domein. Onze eigen wijkteams bestaan nu uit drie organisaties: maatschappelijk werkers,
jeugd- en gezinswerkers en ambtenaren. Uit de ervaringen met de wijkteams in de huidige vorm, blijkt
dat de samenwerking tussen die partijen niet optimaal verloopt. De partijen blijven vanuit de eigen
organisatienaam werken en de verbindingen met voorliggende voorzieningen worden nog
onvoldoende gelegd.
Wanneer verschillende organisaties samenwerken, zijn hier verschillende vormen voor. Met de
partijen in het huidige sociale wijkteam hebben wij als gemeente afzonderlijke overeenkomsten
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afgesloten. Onderling hebben zij hun samenwerking echter niet juridisch geregeld. In de nieuwe
situatie willen wij meer grip en sturing op die samenwerking organiseren, dus kiezen wij ook voor een
juridische samenwerkingsvorm. Daarbinnen zijn verschillende organisatievormen denkbaar, zoals het
oprichten van:
1.
2.
3.
4.

een Joint Venture: een stichting – BV - NV
een federatie of coöperatie
van een consortium
een hoofdaannemer die werkt met onderaannemers.

Advies: Gezien de ervaringen met de huidige organisatievorm van het wijkteam, adviseren wij om
vooraf die niet-juridische vorm van samenwerking uit te sluiten voor partijen in perceel A.
Inrichting perceel A – aanbestedingsvorm & financiering
Gezien de doelstelling om meer in te zetten op samenwerking tussen partijen en vanuit de gemeente
op partnerschap met partijen, willen we sowieso een aanbesteding op basis van gunnings- en
selectiecriteria. We willen naar een gezamenlijke opdracht voor partijen met een taakgerichte of
outputgerichte (vierkants- of lumpsum)financiering. Hiermee geven we een aantal aanbieders
gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor (een deel van) de uitvoering. De aanbieders bepalen zelf
hoe de dat wordt ingevuld. Er bestaat dan geen directe relatie tussen het aantal geholpen cliënten en
het budget. Hiermee sluiten we de mogelijkheid voor een P*Q-financiering1 uit. In perceel A wordt
samen gewerkt op basis van vertrouwen, partnerschap en ruimte voor de professional. De
uitgangspunten zoals geformuleerd in dit startdocument zijn onverkort van kracht op dit perceel.

Hoogwaardige toegang
Taken hoogwaardige toegang
Wanneer in A niet voldoende of niet de juiste ondersteuning geboden kan worden, dan wordt
geschakeld met de hoogwaardige gemeentelijke toegang. Gemotiveerd wordt aangetoond waarom
perceel A niet toereikend is en extra (specialistische) ondersteuning uit B nodig is. De hoogwaardige
toegang kan ondersteuning uit perceel B beschikken. PGB’s voor perceel A kunnen vanuit perceel A
worden ingezet. Voor PGB’s in perceel B wordt beschikt vanuit de toegang. De juridische
haalbaarheid hiervan onderzoeken wij nader.
Inrichting hoogwaardige toegang
De hoogwaardige toegang wordt uitgevoerd door de gemeente. Verdere inrichting wordt nog
vormgegeven.

Perceel B
Taken perceel B
Wanneer door de toegang hiervoor een beschikking wordt afgegeven, kan ondersteuning uit perceel B
ingezet worden voor inwoners uit Stichtse Vecht. Dit kan aanvullend zijn op ondersteuning die vanuit
perceel A wordt ingezet. In perceel B werken we met een beperkt aantal aanbieders samen. We
zetten in op partnerschap en het gezamenlijk met aanbieders ontwikkelen en verbeteren. Vooralsnog
wordt perceel B gezamenlijk met de regio Utrecht West ingekocht.
Inrichting perceel B
Gezien de doelstellingen dat we willen toewerken naar partnerschap met aanbieders en hogere
kwaliteit van ondersteuning, willen we ook in perceel B een aanbesteding op basis van kwalitatieve
gunnings- en selectiecriteria. Dit doen we middels een Europese aanbesteding met vooraf bepaalde
gunning- en selectiecriteria. Hiermee sluiten we de mogelijkheid uit voor een Open House
overeenkomst, waarbij aanbieders gedurende de contractperiode kunnen inschrijven op basis van
minimumeisen. De bekostiging verloopt in nog via een P*Q-financiering.

1

P*Q-financiering rekent met een vaste prijs voor een product of traject voor zorgaanbieders.
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Essentiële functies
De zware specialistische jeugdzorg wordt niet meegenomen in de regionale inkoop van Wmo- en
jeugdhulpvoorzieningen. Om die reden vallen de zogenoemde Essentiële Functies voor jeugdzorg in
een apart perceel. Dit perceel willen we in de toekomst zo veel als mogelijk afbouwen.

Vertaling naar keuzes
De omschreven doelstellingen zijn te vertalen naar de volgende keuzes:

Doelstelling

Keuze

1. Eén aanspreekpunt voor
inwoners

Aanbieders in perceel A richten gezamenlijk een ingang in,
waarmee zij voorzieningen binnen het perceel ontsluiten.
Daardoor hoeft een inwoner niet meer bij verschillende
instanties te zijn, maar is het voor de inwoner duidelijk waar
hij zich kan melden. Wanneer ondersteuning nodig blijkt,
krijgt de inwoner één aanspreekpunt. Deze regisseur houdt
zicht op verschillende vormen van ondersteuning.

2. Duidelijk aanspreekpunt voor
samenwerkingspartners

Door één ingang te hebben, is de informatievoorziening
naar partners duidelijker. Ook partijen zoals het onderwijs,
sportverenigingen of specialistische aanbieders kunnen
aankloppen bij de samenwerkende aanbieders.

3. Meer wijkgericht en dichtbij
de inwoner

In de opdracht(en) die wij binnen perceel A geven, wordt
onder meer de uitdrukkelijke opdracht opgenomen om de
verbinding te leggen met lokale initiatieven. In de wijk zijn
(fysieke) locaties waar een inwoner met een
(ondersteunings-)vraag kan aankloppen.

4. Afschalen en demedicalisering; upcoding
voorkomen

Door een brede opdracht te formuleren binnen een
vierkant- of lumpsum2 financiering, organiseren we vrijheid
voor de organisaties en hiermee de incentive om de
inwoner met lichte vormen van ondersteuning te helpen.
Ook organiseren we hiermee een incentive voor aanbieders
om ondersteuning zo effectief en efficiënt mogelijk te
regelen. We halen de perverse prikkel bij aanbieders weg
om zoveel mogelijk productie te leveren.
In perceel B organiseren wij een cluster voor de
specialistische ondersteuning. Die ondersteuning kan
aanvullend op de sociale basis ingevlogen worden.
Hiervoor is echter toestemming van de gemeentelijke
hoogwaardige toegang voor nodig, in de vorm van een
beschikking.
Het beschikkingsvrije en algemeen toegankelijke aanbod in
perceel A breiden wij uit met bijvoorbeeld basis GGZ en
(groeps-)begeleiding vanuit de Wmo. Hier hoeven partijen
geen verantwoording op cliëntniveau over af te leggen en
laten wij de professional aan zet. Minder bureaucratie,
sneller de juiste hulp kunnen inzetten en minder
administratieve lasten zijn het resultaat voor inwoners en
aanbieders.

5. Specialistische zorg, wanneer
dat echt nodig is

6. Minder administratieve lasten
en focus van zorgaanbieders
op dienstverlening

2

Bij Lumpsum-financiering krijgt een partij een vast bedrag per jaar op basis van prestatieafspraken
en waarmee zij alle activiteiten mee moet financieren.
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7. Samenwerking tussen
aanbieders stimuleren

8. Regie op de uitvoering bij
professionals

9. Inzetten op partnershap
tussen gemeente en
aanbieders

10. Dienstverlening organiseren
binnen de beschikbare
middelen

Door aanbieders gezamenlijk verantwoordelijk te stellen
voor een gezamenlijk doel, realiseren wij samenwerking en
samenhang in het aanbod tussen die partijen. Zo
stimuleren we ook afschaling van ondersteuning waar
mogelijk en samenwerking tussen formele en informele
aanbieders.
Wij organiseren een breed aanbod vóór de gemeentelijke
toegang (de plek waar beschikkingen worden afgegeven).
Hierbinnen heeft de professional de ruimte om die
ondersteuning in te zetten die volgens eigen professionele
inzicht het best passend is bij de vraag van de inwoner.
Binnen het ‘vierkant’ van de opdracht zal geen inmenging
door de gemeente plaatsvinden. Er zal wel intensief contact
zijn met de aanbieders in de vorm van accounthouderschap
zodat we eventuele signalen wel kunnen bespreken. We
gaan wel meer werken op basis van vertrouwen. De rol van
de gemeente is hierin om beleidsregie te voeren. We
creëren hiermee ruimte voor vernieuwing voor onze
samenwerkingspartners. Daarom kiezen wij voor een
vierkantsfinanciering.
We werken toe naar de inzet van enkele aanbieders. Met
deze aanbieders maken we goede resultaatafspraken voor
langere termijn (meerdere jaren). We betrekken hen ook al
in het voortraject van de aanbesteding. Met de verdere
inrichting van het sociaal domein zetten wij in op kwaliteit
en niet op kwantiteit. Voor perceel B zal dit betekenen dat
er geen sprake meer is van een ‘open-house
aanbesteding’.
Met bovengenoemde keuzes organiseren wij
dienstverlening die effectiever en sneller gerealiseerd kan
worden. Hiermee dringen wij de hoge kosten binnen het
sociaal domein terug.

Kanttekeningen
-

Keuzevrijheid

Keuzevrijheid krijgt een andere invulling. Een inwoner kan kiezen uit minder aanbieders maar heeft
wel meer keuzevrijheid om samen met een aanbieder te bepalen wat nodig is. Wanneer redenen zijn
waarom de beschikbare ondersteuning niet passend is, zoals geloofsovertuiging, wordt gegarandeerd
dat ofwel door de gecontracteerde partijen of hun onderaannemers ofwel via een PGB de passende
ondersteuning geboden kan worden.
-

In bezwaar zonder beschikking

In perceel A krijgen inwoners geen beschikking, aangezien het beschikkingsvrije toegankelijke zorg
betreft. Wanneer een inwoner het niet eens is met het besluit van de partijen in A, kan zij een
beschikking ontvangen en in bezwaar gaan.
-

Samenwerking perceel A en hoogwaardige toegang

Door te kiezen voor de voorgestelde inrichting, kan discussie ontstaan tussen perceel A en de
gemeentelijke toegang over waar een vraag thuishoort (in perceel A of in B). In de nog te formuleren
opdracht moeten wij zorgen dat hierover geen verwarring kan ontstaan en de opdrachten goed op
elkaar aansluiten.
-

Afhankelijkheid of monopolie

Door te kiezen voor consortium ontstaat soort afhankelijkheid, doordat het consortium een monopolist
is binnen het werkgebied van de gemeente. Dit is te ondervangen door het werken met
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onderaannemers of de opdrachtnemer te verplichten om te werken met vrijgevestigde partijen en
partnerschap.
-

Risico lumpsum of vierkant-financiering perceel A

Het bekostigingsmodel kent ook nadelen. De opdrachtnemer heeft de prikkel om te mikken op
onderbenutting of op overbesteding en kan vervolgens het gesprek aan gaan voor budgetuitbreiding
wanneer de opdrachtnemer geen budget meer heeft. In de formulering van de opdracht moet ingedekt
zijn dat het consortium geen zorg gaat weren.

Wie?
Voor de inkoop van jeugdhulp en Wmo voorzieningen in Perceel B is in de regio Utrecht West (UW)
een projectleider en inkoper ingehuurd. Het komen tot een opdracht in Perceel A voor die gemeentes
die hierin geïnteresseerd zijn, valt ook binnen hun opdracht. In Utrecht West verkennen wij momenteel
de standpunten van de individuele gemeenten en met welke gemeente(n) we eventueel gezamenlijk
in de ontwikkeling van perceel A kunnen optrekken.

Proces & planning
Dit proces grenst aan proces voor nieuwe subsidiebeleid dat per 2021 opgesteld wordt. De keuzes die
we voor het perceel A maken, bepalen ook wat niet binnen de opdracht valt en daarmee wat niet in
het nieuwe subsidiebeleid wordt opgenomen.

Datum

Resultaat

Eind
juni/begin
juli
Eind
september
Juli 2020
Juli 2020
1 januari
2021

Afstemming bestuur startdocument

Schets bestek perceel A (en B)
Gunning aanbesteding perceel A
Gunning aanbesteding perceel B
Start nieuwe inrichting SD

Keuzes voor bestuur
1. De startnotitie Nieuwe Inkoop Sociaal Domein Stichtse Vecht 2021 vaststellen en daarmee:
a. de geschetste doelstellingen en beweging onderschrijven
b. instemmen met een breed pakket van algemeen toegankelijke voorzieningen op basis van
populatie- of taakgerichte bekostiging, mogelijk inclusief maatschappelijk werk en welzijn
c. kiezen voor een openbare aanbesteding op basis van gunnings- en selectiecriteria voor de
specialistische jeugdhulp en Wmo.

2. Kiezen voor een robuustere samenwerkingsvorm in de wijken in de toekomst.
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BIJLAGE 1
Indeling huidige producten jeugdhulp en Wmo – Stichtse Vecht conform laatste PT van 6 juni jl.

Indeling producten Jeugdhulp en Wmo Stichtse Vecht
Wij hebben een eerste indeling gemaakt op basis van onze ervaringen en inzichten. Het is wat ons betreft noodzakelijk hierover in gesprek te gaan met de
regiogemeenten en met onze samenwerkingspartners en zorgaanbieders.

1

Jeugd

1.01

Advies en expertise

Stichtse Vecht - Nieuwe
situatie
Consultatie (opleiding WO en WO+)

Perceel A en B.

Consultatie (opleiding HBO en HBO+)
1.02

GB-GGZ

Algemene toekenningscode B-GGZ

Perceel A

Kort
Middel
Intensief
Chronisch
Onvolledig behandeltraject
1.03

Specialistische GGZ

Algemene toekenningscode S-GGZ

Jeugdhulp crisis (S-GGZ)

Behandeling crisis

Perceel B

Behandeling
Specialistische GGZ

Diagnostiek
Behandeling

Jeugdhulp verblijf (licht)
Jeugdhulp verblijf (licht)

Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad)
Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad)

Jeugdhulp verblijf (middel)

Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad)

Jeugdhulp verblijf (middel)
Jeugdhulp verblijf
(middelzwaar)
Jeugdhulp verblijf (zwaar)

Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad)
Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad)
Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgr)
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1.04

Jeugdhulp verblijf (extra
zwaar)
Kindergeneeskunde

Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad)

Deelprestatie Verblijf zonder
overnachting (VZO)
Deelprestatie
Beschikbaarheidscomponent
Crisis
Ernstige Enkelvoudige
Dyslexie (EED)

Deelprestatie Verblijf zonder overnachting (VZO)

Kindergeneeskunde

Deelprestatie Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC)

Algemene toekenningscode EED
Diagnostiek

Perceel A
Mogelijkheden worden
onderzocht

Behandeling
1.05

Begeleiding Jeugd Ambulant

Begeleiding (licht)

Perceel A

Begeleiding (midden)
Begeleiding (zwaar, incl spoedeisende hulp)
Begeleiding zorg op afstand aanvullend
1.06

Behandeling Jeugd Ambulant

Behandeling (licht)

Perceel B

Behandeling (middel)
Behandeling (zwaar, incl spoedeisende hulp)
1.07

Dagbesteding (-18)

Dagactiviteit (licht)

Mogelijk verdeling in A en B.

Dagactiviteit (middel)
Dagactiviteit (zwaar)
Dagactiviteit (extra zwaar)
Dagactiviteiten GGZ-LZA
1.08

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging

Perceel B

Persoonlijke verzorging extra
1.09

Pleegzorg

J&O Pleegzorg - deeltijd

Perceel B

J&O Pleegzorg - voltijd
J&O Pleegzorg - bijzondere kosten (vrijwillig kader)
Pleegzorg (jusititieel kader) - bijzondere kosten
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1.10

Gezinshuis

Gezinshuis

Perceel B

1.10

Gezinshuis plus

Gezinshuis plus

Perceel LTA/Essentiële functies

1.11

Residentiële zorg

Jeugdhulp Verblijf: inspanningsgericht (licht)

Perceel LTA/Essentiële functies

Jeugdhulp Verblijf: inspanningsgericht (midden)
1.12

Kortdurend verblijf - deeltijd
verblijf - logeeropvang respijtopvang

1.14

Crisiszorg

Jeugdhulp Verblijf: inspanningsgericht (zwaar)
Kortdurend verblijf

Perceel B

Crisis residentieel

Perceel B en LTA/Essentiële functies

Crisis pleegzorg
1.2

Overig Jeugd

Stichtse Vecht - Nieuwe
situatie

Onderwijsondersteuning in de
klas
Onderwijszorgarrangementen

Perceel A

Laagdrempelige
opvoedondersteuning (nu
door GGD)
POH-J-GGz

Perceel A

Jongerenwerk

Perceel A
Perceel A

2

Een goede verbinding tussen
de lokale teams en SAVE
WMO

2.01

Arbeidsmatige Dagbesteding

Perceel A

Perceel A

Stichtse Vecht - Nieuwe
situatie
Arbeidsmatige dagbesteding

Perceel A
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2.02

Begeleiding Groep

Begeleiding Groep (licht) excl. Vervoer
Dagopvang bij beperking in de ontwikkeling

Perceel A

Begeleiding Groep (middel) excl. Vervoer
Dagopvang bij psychosociale beperkingen

Begeleiding Groep (zwaar) excl. Vervoer
Dagopvang bij fysieke beperkingen
2.03

Begeleiding individueel (licht,
midden en zwaar)

Begeleiding Individueel (licht)

Perceel A

Begeleiding Individueel (midden)

Begeleiding Individueel (zwaar)
2.04
2.05

3.

Kortdurend Verblijf (inclusief
begeleiding)
Vervoer

Kortdurend verblijf
Logeeropvang
Vervoer rolstoel
Individueel rolstoelvervoer
Vervoer opslag
Vervoer naar dagopvang

Perceel A:

Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, beschermd wonen en maatschappelijke
opvang

Maken geen onderdeel uit van deze
inkoop

Overig – Sociale Basis en
Basiszorg

Perceel A

Stichtse Vecht - Nieuwe
situatie
Welzijnsconsulenten (0-100)
In SV: Welzijnsadviseurs

Perceel A
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Mantelzorgondersteuners (0-100)
In SV: Steunpunt Welzijn SV
Overige ondersteuning informele organisaties (0-100)

Perceel A

Sociaal Raadslieden
In SV ingebed in LEEF
(School)Maatschappelijk Werk

Perceel A

Perceel A

Perceel A

Piramide Stichtse Vecht
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