
Raadssessie Inkoop 2021

Jeugdzorg en Wmo

7 november 2019



Inkoop Jeugdzorg en Wmo:

• Actueel

• Wat kopen we in

• Voor wie kopen we in

• Vanuit welke visie

• Hoe gaan we dat doen

• Proces tot nu en verder

• Ruimte voor vragen

Wat bespreken we vanavond



Toelichting situatie Dr. Bosman



• met 4 jeugdhulpregio’s/ 16 gemeenten in de provincie Utrecht

• 1 inschrijver: Yeph (Youké, Pluryn/ Intermetzo en ’s Heerenloo) 

• meerdere dialooggesprekken over transformatie

• budget vormt een knelpunt, waardoor scenario’s worden uitgewerkt 

• nieuwe contracten per 1 april 2020

• voor nu: verlengen huidige overeenkomsten tot 1 april 2020

Essentiële Functies 



Financiële problemen bij Pluryn



• Per 1 januari 2021 gaan nieuwe contracten in voor:

– Jeugdzorg: verblijf, begeleiding, behandeling, vervoer

– Wmo: begeleiding individueel, begeleiding groep, arbeidsmatige 

dagbesteding, kortdurend verblijf, vervoer

• Dus niet:

– Jeugdzorg: LTA (landelijk), essentiële functies en inzet van 

Samen Veilig Midden Nederland

– Wmo: huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, trapliften, collectief 

vervoer en beschermd wonen/maatschappelijke opvang

Waaruit bestaat de inkoop Jeugd en Wmo 2021



Excl. PGB, LTA voor Jeugdzorg

Excl. PGB, Huishoudelijke hulp, voorzieningen (o.a. trapliften, hulpmiddelen), 
MOBW voor Wmo

Cijfers – aantallen en kosten

Bron: Inkoop en Monitoring Utrecht-West, Monitor Q4 2018

2018 Trajecten Unieke cliënten Geleverde zorg

Jeugd 1.781 1.085 5,75 mln. euro

Wmo 1.153 567 2,98 mln. euro 

Totaal 2.934 1.652 8,73 mln. euro 



Cijfers jeugd 

Bron: Inkoop en Monitoring Utrecht-West, Monitor Q4 2018

Jeugd Trajecten Unieke cliënten Kosten

Verblijf 112 89 € 1.188.723 

Behandeling 1.218 1.002 € 2.412.672 

Begeleiding 143 113 € 575.081 

Dagbesteding 65 42 € 311.063 

Dyslexie 166 163 € 252.565 

Persoonlijke verzorging 3 1 € 3.019 

Innovatie (niet in 2019) 56 34 € 416.660 

Totaal (ex EF) 1.763 - € 5.159.783 

Essentiële functies 18 13 € 592.637 

Totaal (incl EF) 1.781 1.085 € 5.752.420 



Wmo Trajecten Unieke cliënten Geleverde zorg

Begeleiding groep 368 285 € 1.308.422

Begeleiding indiv. 576 370 € 1.552.303

Arbeidsm. dagbest. 4 4 € 6.656

Kortdurend Verblijf 7 7 € 20.070

Vervoer 198 150 € 92.265

Totaal 1.153 567 € 2.979.715

Cijfers – Wmo

Bron: Inkoop en Monitoring Utrecht-West, Monitor Q4 2018



• Constateringen vanuit evaluatie sociaal domein

– Inwoners vinden te laat hulp en ervaren weinig regie 

– Geen overzichtelijk zorglandschap en weinig samenwerking: 

– Lage uitstroom uit zorg

• Uitgangspunten uit coalitieakkoord:

– Overzichtelijk zorglandschap

– Goede kwaliteit van zorg

– Integrale zorg

– Strategisch partnerschap

– Verbinding tussen maatwerk en algemene voorzieningen

– Regionale samenwerking

– Betere begeleiding

– Eén contactpersoon

– Vraaggestuurd

– Wijkgericht 

– Vindbaarheid

Wat willen we veranderen?



Inkoop

• Sluit aan bij leefwereld inwoner

• Ondersteunt casemanagement

• Levert hogere kwaliteit door intensief samenwerken met aanbieders

Maatschappelijke Agenda  – de kaders



• Sturing door Woerden Wijzer op:

– Kwaliteit van zorg

– Beheersbaarheid van kosten

– Normaliseren waar mogelijk

– Strategische samenwerking met een aantal partners

– Samenwerking tussen partijen 

– Op- en afschalen van zorg

• Invoering van casemanagement belangrijk instrument hiervoor

• Zorginkoop middels Open House model past hierbij: ruime keuze in 

aanbieders, vrijheid om te sturen

Visie inkoop: sturing Woerden Wijzer



• In regionaal verband nog geen besluit genomen: uitgesteld tot half 

november

• Voornemen om zorg en ondersteuning in te kopen door middel van 

Open House. 

• Beoogde inkoopwijze wel anders dan volgens besluitvorming dd 5 

juli 2019. Aanpassing op:

– Inkoop op verschillende percelen (A en B) vervalt

– Alle producten volgens Open House methodiek

– Stichtse Vecht doet niet meer regionaal mee.

Waar staan we nu: voornemen Open House



• Verschillende scenario’s in de regio:

1. Samenwerkingsverband

2. Aanbesteding met beperkt aantal aanbieders

3. Open House 

• Marktconsultatie: advies om inkoop Jeugd en Wmo apart uit te voeren.

• Sturingsfilosofie per gemeente verder uitgewerkt: visie Stichtse Vecht komt 

niet overeen met die van andere gemeenten

• Sturingsfilosofie heeft doorslag gegeven voor Open House als meest 

passende wijze van inkoop voor Woerden

Zoektocht naar passend inkoopscenario



Scenario’s

Samenwerkingsverband

Woerden 

Wijzer

Aanbieder



• Verlenging 2019

• Verlenging 2020

• Besluit juli (Perceel B gezamenlijk met Europese aanbesteding van max 20, 
perceel A iedereen voor zich)

• Verkenning in de zomer naar de inhoud van perceel B

• Marktconsultatie

• Conclusie dat sturingsfilosofieën niet overeenkomen in de regio

• Besluitvorming in oktober (november!)

• Opstellen programma van eisen en open house procedure doorlopen

Tijdlijn proces 



Vragen


