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UPDATE #1 – 22 september 2020 

 
Tweewekelijkse UPDATE voor betrokkenen bij de uitwerking van de aanbesteding 

specialistische jeugdhulp door Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel 
 
Dit jaar doen Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (de DUO-gemeenten) een 
aanbesteding om maximaal tien kernpartners specialistische jeugdhulp te vinden, voor een 
duurzame samenwerking. Goede en efficiënte zorg op maat en in de eigen wijk voor kinderen, 
jeugdigen en ouders die dat hard nodig hebben, is het uitgangspunt. Er zijn nu tien beoogd 
kernpartners geselecteerd voor de uitwerkingsfase en, hangende twee kort gedingen, zijn de 
voorbereidingen op samenwerking gestart. In 2021 verandert het stelsel in Amsterdam, per 
2022 volgen de DUO-gemeenten. In deze tweewekelijkse UPDATE praten we u op 
hoofdlijnen* bij met informatie uit de diverse werkgroepen.  
*’Op hoofdlijnen’ en dan toch zo’n lange UPDATE? Ja, dit is het eerste exemplaar en de 
werkgroepen worden geïntroduceerd, vandaar. De volgende UPDATES zijn korter.  
 

Het interview - Marcel Linthorst – 
programmamanager gemeente 
Amsterdam 
“Eind vorig jaar kreeg ik de opdracht om 
dit proces te gaan trekken. Er lagen toen al 
politieke en ambtelijke wensen op tafel. 
Die hebben we in de uiteindelijke 
opdrachtformulering verwerkt. Daarbij 
gebruikten we zoveel mogelijk van de 
expertise, binnen en buiten de gemeente, 
die al voorhanden was.” 
 
Naar een uitvoeringsovereenkomst 
“Met de 10 beoogd kernpartners hopen we 
in het najaar de gesprekken rond de 
uitvoeringsovereenkomst voor 2021 te 
starten. Samen met hen zullen we het 
jeugdstelsel op inhoud verder door 
ontwikkelen. Dat heeft ook alles te maken 
met de doorontwikkeling van het brede 
sociale domein. Naast over inhoud, 
hebben we het bijvoorbeeld ook over 
bedrijfsvoering, zorgcontinuïteit en over 
het monitoren van de geleverde zorg.”  
 
“Twee afgewezen aanbieders hebben een 
kort geding aanhangig gemaakt. Dat 

wachten we nu af. Na de uitspraak, uiterlijk 
op 22 oktober, zullen wij de gesprekken 
richting de uitvoeringsovereenkomst zo 
snel mogelijk voeren. Rekening houdend 
met mogelijke consequenties van de 
rechterlijke uitspraak.” 

 
Nut en noodzaak 
“We constateerden dat we geregeld 
budgetten overschreden en dat er 
onvoldoende sturing was, waarin intussen 
al veel verbeterd is. Daarnaast was de 
administratieve last te hoog. We hebben 
nu ingezet op de zogenaamde 
taakgerichte uitvoeringsvariant. Vanaf 
2021 kunnen de kernpartners hun budget 
gekoppeld aan een afgesproken taak naar 
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eigen inzicht inzetten. Er is geen 
verantwoording meer op cliëntniveau. 
Voorheen hadden we te maken met zo’n 
33 aanbieders, dat worden nu 10 
kernpartners. Dat maakt het allemaal 
overzichtelijker.”  
 
Trots op 
“Ik ben trots op ons voltallige 
programmateam! Er is echt heel hard 
gewerkt. Na de komst van het coronavirus 
werkten we met dezelfde voortvarendheid 
door. De aanbestedingsdocumenten 
publiceerden we op 30 april, een 
belangrijke mijlpaal. De communicatie 
rond het hele traject verliep goed. Vragen 
uit het veld werden verwerkt op de 
website, en kregen aandacht via twee 
webinars voor potentiële aanbieders.”  
 
“Intern hebben we enorm geprofiteerd van 
alle kennis die we in huis hebben. Juristen, 
inkopers, beleidsadviseurs, 
contractmanagers, projectleiders, 
communicatiemensen… En ook een groot 
compliment aan alle partijen in het veld, 
die het uiteindelijk gaan doen. Ze zagen 
nut en noodzaak en hebben zich 
constructief opgesteld. Er is een enorme 
betrokkenheid. De hulp gaat nog dichter 
bij de Amsterdammer en straks ook bij de 
inwoners van de DUO-gemeenten 
georganiseerd worden. Zorg voor de 
allerkwetsbaarsten waar dat nodig is. 
Normaliseren waar het kan. Meer gebruik 
nog maken van de sociale basis in de stad. 
Samen dragen we dit stelsel.”  Annette van 
der Merwe, redacteur gemeente Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkgroep Conversie 
Hoe moet het administratief met 
Amsterdamse kinderen die nu in zorg 
zijn bij een aanbieder die per 2021 niet 
langer gecontracteerd is? Dat werkt de 
werkgroep Conversie uit. Evenals de 
administratieve omzetting van een cliënt 
die bij dezelfde aanbieder blijft, maar 
waar een nieuwe productcode voor nodig 
is.  

Zorgcontinuïteit 
Half september was de eerste sessie voor 
conversie met de beoogd kernaanbieders. 
Onderwerp van gesprek was 
zorgcontinuïteit. Een constructief gesprek 
met vooral oog voor het borgen van 
zorgcontinuïteit van jeugdigen die per 
2021 in zorg zijn bij niet-gecontracteerde 
aanbieders. Hoe faciliteren we afspraken 
tussen de kernpartners en de niet-
gecontracteerde aanbieders zodat 
jongeren de zorg blijven ontvangen die ze 
nodig hebben? Er is hiervoor een 
overgangsperiode vastgesteld van 
maximaal 1 jaar, dus heel 2021. Sommige 
beoogd kernpartners zijn in gesprek met 
nieuwe onderaannemers en vragen hoe 
daarmee om te gaan. Afgesproken is dat 
er uiterlijk 27 september een opgave van 
uitbreiding onderaannemers en cliënten 
wordt aangeleverd door de beoogd 
kernpartners; eventueel kan men hiervoor 
twee weken uitstel vragen. 

Gemeente en beoogd kernpartners 
werken nu ideeën uit en begin november 
gaan we hierover weer gezamenlijk in 
gesprek.  
Over de administratieve conversie is op 
maandag 5 oktober een sessie gepland. 
Hier zal het conversieproces verder 
worden toegelicht aan de hand van een 
draaiboek en maken we concrete 
afspraken. Klaas Berends, projectleider 
Services en Data, gemeente Amsterdam 
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Dit is UPDATE#1, een kennismaking met de werkgroepen en hun doelen. Heb je een 
opmerking of suggestie voor de volgende UPDATE? Mail die naar 
inkoopSJH2021@amsterdam.nl ! 
 
 
Werkgroep 
Informatievoorziening en 
Backoffice 
In het verlengde van de werkgroep 
Conversie, richt deze werkgroep zich op 
zowel de implementatie van het nieuwe 
stelsel voor (hoog)specialistische 
jeugdhulp in de back office als in de IV 
systemen. Dit ten behoeve van een 
zorgvuldige borging van 
zorgcontinuïteit. 
  
In de eerste sessie met beoogd 
kernpartners, half september, spraken we 
over het nieuwe administratieprotocol en 
de impactanalyse voor de inrichting van de 
primaire systemen bij de kernpartners. En 
over de inrichting van het nieuwe 
berichtenverkeer en de nieuwe 
productcodelijst. We spraken af dat er een 
impactanalyse wordt gemaakt voor de 
implementatie van het 
administratieprotocol. Op basis van deze 
impactanalyse maakt de gemeente een 
totaalplanning en deze bespreken we in de 
vervolgsessie op 22 oktober. Klaas 
Berends, projectleider Services en Data, 
gemeente Amsterdam 
 
 
Werkgroep Toegang  
De werkgroep Toegang ontwerpt het 
toegangsproces voor 
(hoog)specialistische jeugdhulp: per 2021 
in Amsterdam en per 2022 in de DUO-
gemeenten, in een taakgerichte 
financiering. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om het inrichten van 
functies als consultatie & advies, een 
centraal aanmeldpunt voor verwijzers en 
het vormgeven van triage.  

Kaders en visie 
De werkgroep staat in contact met het 
Ouder- en Kindteam, Lokale teams, 
gecertificeerde instellingen, huisartsen en 
met het Jeugdplatform Amsterdam. De 
afgelopen periode heeft in het teken 
gestaan van het opstellen van de kaders 
aan de toegang, in overleg met het OKT en 
de gecertificeerde instellingen. Ook zijn de 
uitgangspunten van de inkoop ‘vertaald’ in 
een handzame visie met zes leidende 
principes (zie de bijlage). De visie bestaat 
uit twee delen: een algemeen deel en een 
specifiek deel voor Amsterdam. De DUO-
gemeenten komen op een later moment 
met een uitwerking van de visie voor hun 
situatie.   
 
Deze week zijn de gesprekken opgestart 
met kernpartners en verwijzers. We gaan 
in gezamenlijkheid een plan van aanpak 
opstellen met de minimale eisen aan de 
toegang per 1 januari 2021. Belangrijkste 
bespreekpunten waren uiteraard eerst een 
kennismaking, de krappe planning en de 
opgave waar we met elkaar voor staan.   
Heike van der Krieke, projectleider, 
gemeente Amsterdam 
 
 
Werkgroep Zorglandschap 
Samen met de beoogd kernpartners treft 
deze werkgroep de inhoudelijke 
voorbereidingen om tot een dekkend 
zorglandschap te komen. Ook geeft de 
werkgroep input aan de 
contractgesprekken.  
 
Op 14 september vond de eerste 
bijeenkomst over het zorglandschap 
plaats. De eerste, ruwe, analyse van de 
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gemeente werd gedeeld met de beoogd 
kernpartners en er zijn afspraken gemaakt 
over de voorbereiding van de 
vervolgbijeenkomst op woensdag 23 
september. Onderwerp van gesprek is dan 
of we lacunes zien in het zorglandschap en 
wat daar mogelijke oplossingen voor zijn. 
Vervolgens gaan we in gesprek over  de 
volgende stappen.  Rosita van Tongeren, 
beleidsadviseur Jeugd, gemeente 
Amsterdam 
 
Werkgroep Financiën, 
Monitoring en Data  
Als werkgroep (FMD) ondersteunen we 
het proces voor de nieuwe inkoop van  
(hoog)specialistische jeugdhulp in 
Amsterdam per 2021 op financieel en 
datagebied. 
 
Dat doen we door: 
a) de financiële kaders 2021 en volgende 

jaren in beeld te brengen op basis van 
de beschikbare budgetten in de 
gemeentebegroting,  

b) de verantwoordingseisen (financieel 
en inhoudelijk) richting aanbieders te 
definiëren,  

c) de monitorrapportages op het gebied 
van financiën en inhoud te ontwerpen 
en het begeleiden van de oplevering 
en gebruik (door de 
contractmanagers),  

d) het inschatten van reële kostprijzen, 
waarbij impact van voorgestelde 
(beleids-)keuzes zo goed als mogelijk 
wordt ‘doorvertaald’.  

 
De komende weken is de werkgroep bezig 
met het verder analyseren van de door de 
beoogd kernpartners ingevulde 
kostprijsmodellen. Op 18 september is 
naar elke beoogd kernpartner een brief 
verstuurd met vragen over de ingevulde 
kostprijsmodellen (ter check en 
verduidelijking). 
Cengiz Celik, strategisch financieel 
beleidsadviseur, gemeente Amsterdam 
 

Werkgroep grenzen aan de 
jeugdwet 
Deze werkgroep stelt beleidsregels op 
rondom jeugdhulp. Hiermee wordt een 
inkleuring gegeven van de werkwijze en 
kaders die worden gehanteerd. Het doel 
is om een beknopt en ‘to the point’ 
document vorm te geven.  
 
De beleidsregels beschrijven hoe invulling 
wordt gegeven aan de jeugdhulp. Op deze 
manier is het voor ouders en jeugdigen, 
(medische) verwijzers, het OKT en 
jeugdhulpaanbieders duidelijk welke 
uitgangspunten, kaders en richtlijnen van 
toepassing zijn. Inhoudelijk gaat het over 
bijvoorbeeld gebruikelijke hulp, overgang 
naar volwassenheid, het snijvlak met 
andere wetten, het Pgb en coördinatie van 
zorg. 
  
Terug- en vooruitblik 
Er wordt gewerkt met 7 themagroepen om 
zo de expertise van iedereen het beste te 
benutten. Afgelopen weken is gestart met 
het vormgeven van de themagroepen, 
waaronder bijvoorbeeld een themagroep 
‘kwaliteitskader’ en een themagroep 
‘afwegingskader’. Inmiddels zijn OKT, 
beoogd kernpartners, GI’s, JPA en 
medewerkers van de gemeente betrokken. 
De komende weken komen de 
themagroepen bij elkaar om een start te 
maken met de uitwerking. Centraal in deze 
bijeenkomsten staat om met elkaar te 
bepalen wat we opnemen (en wat niet) en 
welke kennis er voorhanden is. Lennart 
Amersfoort, projectleider gemeente 
Amsterdam 
 
Werkgroep Prestatiedialoog 
De werkgroep Prestatiedialoog legt de 
basis voor de dialoog tussen de 
opdrachtgevers (gemeente Amsterdam 
en de DUO-gemeenten) plus de 
opdrachtnemers (de kernpartners), vanaf 
1 januari 2021. Hierin wordt ruimte 
gemaakt voor het bredere gesprek over 
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het stelsel, met daarin ook de stem van 
verwijzers en jeugdigen.  
 
Met de kernpartners is gedeeld hoe de 
gemeenten naar de prestatiedialoog kijken 
en wat zij hierin van belang vinden. Verder 
is met het Jeugdplatform gesproken over 
welke rol zij voor zichzelf weggelegd zien 
binnen de prestatiedialoog vanuit de vraag 
hoe we jongeren die ervaring hebben met 
specialistische jeugdhulp, een stem 
kunnen geven in het gesprek over hoe het 
gaat met de zorg voor kinderen in 
Amsterdam en de DUO gemeenten. Op dit 
moment worden de voorbereidingen 
getroffen om in oktober met elkaar op een 
goede manier aan de slag te gaan in een 
eerste werksessie om de prestatiedialoog 
handen en voeten te geven. Rosita van 
Tongeren, beleidsadviseur Jeugd, gemeente 
Amsterdam 
 
 
Werkgroep Specialistische 
Jeugdhulp op het Speciaal 
Onderwijs  
Deze werkgroep bestaat sinds 2018, met 
als doel specialistische jeugdhulp niet 
langer apart van het speciaal onderwijs, 
maar juist binnen het onderwijs te 
organiseren. Inmiddels is de werkgroep 
ingevlochten in het programma Inkoop 
specialistische jeugdhulp. Waarbij de 
uitdaging is om de positieve effecten van 

de werkwijze van de afgelopen twee 
jaren te behouden.  
Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt in 
Amsterdam specialistische jeugdhulp op 
scholen voor speciaal onderwijs 
georganiseerd. De gemeente Amsterdam 
heeft voor de periode 2018-2021 een 
contract gesloten met 16 
jeugdhulpaanbieders om deze hulp niet 
langer apart van school te organiseren, 
maar juist binnen het onderwijsteam. Het 
resultaat: meer deskundigheid in het 
speciaal onderwijs, betere en snellere zorg, 
geen wachtlijsten en minder 
administratieve rompslomp. De 
doorontwikkeling van SJSO (bijvoorbeeld 
het vormgeven en monitoren van het 
aanbod van preventieve activiteiten) is een 
belangrijk bespreekpunt met de beoogd 
kernpartners. Van hen wordt verwacht dat 
zij vanaf 1 augustus 2021 SJSO vanuit de 
lumpsum gebiedsgericht organiseren. 
Daarnaast heeft de gemeente Amsterdam 
in goed overleg met de regiogemeenten 
besloten de jeugdhulpverlening op het 
speciaal onderwijs voor regiokinderen niet 
langer te financieren. De regiogemeenten 
staan hiervoor nu zelf aan de lat. Aan 
jeugdhulpverleners wordt gevraagd 
vroegtijdig het lokale team van de regio 
erbij te betrekken, zodat de hulp aan 
kinderen op school kan worden 
voortgezet. Laureen Hulskamp, 
Projectleider invlechting SJSO 
 

 
 
 
Verzendlijst 
Heb je deze UPDATE doorgestuurd gekregen en wil je zelf op de verzendlijst? Stuur een 
mailtje naar InkoopSJH2021@amsterdam.nl, ovv ‘verzendlijst’. Wil je van de verzendlijst af, 
laat dat dan weten via hetzelfde mailadres. 

 
 
 


