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Tweewekelijkse UPDATE voor betrokkenen bij de uitwerking van de aanbesteding 

specialistische jeugdhulp door gemeenten 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 de voorbereidingen op samenwerking 
zijn 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. 
 
Elkaar leren kennen 
Er is in de afgelopen weken ontzettend 
hard gewerkt in de werkgroepen en 
daarbuiten, en dat vergt de opgave ook 
nog wel een tijdje van ons. We vragen veel 
tijd en capaciteit, in de eerste plaats van de 
beoogd kernpartners, maar ook van 
verwijzers en van onszelf als gemeenten. 
En dan zijn ook nog eens de corona-
maatregelen aangescherpt, dat doet ook 
iets met ons, individueel en als groep. Juist 
ook omdat het belangrijk is elkaar goed te 
leren kennen: dat is best lastig als je alleen 
via schermen met elkaar communiceert. 
Maar omdat we echt zien dat we stappen 
zetten, geeft dit proces ook energie. Het is 
echt fijn om te merken dat de tien beoogd 
kernpartners volop met elkaar aan de slag 
zijn, bijvoorbeeld rond de Toegang en het 
Zorglandschap. En ik zie uit naar het 
gezamenlijk vervolg hiervan.  
 
Geen kort geding meer  
Afgelopen vrijdag, aan het eind van de 
dag, hoorden we dat Unal Zorg het kort 
geding rond de aanbesteding intrekt. En 
gisterenmiddag deed Raeger hetzelfde. 
Dat is verheugend nieuws. We beogen 

immers nog steeds het nieuwe stelsel op 1 
januari, op hoofdlijnen, in werking te 
zetten. Dat is hierdoor weer een stapje 
dichterbij gekomen.  
Marcel Linthorst, programmamanager 
Jeugd, gemeente Amsterdam 
 
Het interview - Anita Schemmekes, 
directeur Kind & Jeugd bij Philadelphia 
Philadelphia is één van de tien beoogd 
kernpartners die gezamenlijk de klus gaan 
klaren. Anita Schemmekes: “Zes jaar 
geleden begon ik bij Philadelphia, als 
regiomanager bij het organisatieonderdeel 
Werk en begeleiding, waarvan de laatste 
twee jaar als directeur. Van origine ben ik 
jeugdverpleegkundige en mijn 
betrokkenheid bij kinderen en jongeren is 
altijd gebleven. In mei dit jaar ben ik met 
deze opdracht begonnen, met onder meer 
de jeugdhulp in Amsterdam in mijn pakket. 
Ik doe dit samen met een groep zeer 
betrokken managers in de stad. De 
afgelopen maanden zijn we een echt team 
geworden!”  
 
Het gewone leven centraal 
“Dat is waar wij als organisatie voor staan. 



 

UPDATE #2_06 oktober 2020 

We nemen onze cliënten bij de hand waar 
het nodig is, maar schalen graag af als het 
kan. En die visie past erg goed bij wat in de 
aanbesteding aan toekomstige partijen 
gevraagd werd. De afgelopen jaren bouwde 
ik een enorm netwerk op. Dat wil ik de 
komende tijd nog meer dan voorheen gaan 
inzetten. We zien een sleutelrol weggelegd 
voor de wijkteams. Daar kun je als inwoner 
straks terecht met al je hulpvragen. Wij zijn 
de volgende stap, als het aanbod van de 
wijkteams ontoereikend blijkt te zijn. Daarbij 
blijft versterking van het sociaal netwerk een 
belangrijk streven. Zo werkten we eigenlijk 
al. Het aantal verblijfplekken in Amsterdam 
binnen onze organisatie was al verminderd. 
We probeerden de hulp al zoveel mogelijk 
rond het gezin te organiseren. We zetten in 
op het verstevigen van het sociale netwerk.” 
 

 
Anita Schemmekes 

Het is echt anders 
“Amsterdam en de DUO-gemeenten kozen 
met nadruk voor een andere werkwijze: op- 
en afschalen van hulpvraag met een beperkt 
aantal gespecialiseerde partners. Elkaars 
expertise nog beter benutten. Nog meer de 

samenwerking zoeken. De gemeenten gaan 
voor maximale verandering in het belang van 
het kind. In het hier en nu stoppen we veel 
denkkracht in dit proces. We voeren 
veelvuldig digitaal overleg met andere 
beoogd kernpartners, vanuit verschillende 
opdrachten, zoals geformuleerd in de 
aanbesteding. En dat is spannend, want 
soms moet je over je eigen grenzen heen 
kunnen stappen. Ik ervaar veel positiviteit. 
Met elkaar geloven we hier in. 
Samenwerking was met nadruk verweven in 
de opdrachtformulering. Als je je daar als 
organisatie niet in kunt vinden, doe je niet 
mee, lijkt me. Het getuigt van lef en moed, 
vind ik, om deze omslag met elkaar te willen 
maken. Te kijken naar hoe we het met elkaar 
anders kunnen organiseren.” 
 
De andere beoogd kernpartners 
“Ik vind dat er voor een mooie en 
evenwichtige combinatie is gekozen. We 
staan allemaal achter de veranderingen die 
op stapel staan. Met elkaar hebben we veel 
te bieden. En: de meeste partners kenden we 
al. We werkten bijvoorbeeld al intensief 
samen met Cordaan, het Leger des Heils en 
het Kabouterhuis, om maar een paar partijen 
te noemen. Die samenwerking gaan we 
alleen nog maar verder uitbouwen. Er was al 
veel – maar we moeten er met elkaar wel 
voor zorgen dat de jeugdzorg van de 
toekomst houdbaar en van goede kwaliteit 
blijft. Dat is onze gezamenlijke uitdaging.” 
Annette van der Merwe, redacteur gemeente 
Amsterdam 

 
Dit is UPDATE#2, over de werkgroepen en hun doelen. Heb je een opmerking of suggestie 
voor de volgende UPDATE? Mail die naar inkoopSJH2021@amsterdam.nl ! 
 
Werkgroep Zorglandschap 
Treft de inhoudelijke voorbereidingen 
om tot een dekkend zorglandschap te 
komen. Ook geeft de werkgroep input 
aan de contractgesprekken.  
Er is in de afgelopen twee weken heel veel 
verkennend werk verzet en de eerste 
stappen in een lang traject zijn gezet: 

gezamenlijk (10 beoogd kernpartners, 
verwijzers en gemeente) begonnen we met 
de inventarisatie van het benodigde 
zorgaanbod en de benodigde ontwikkeling 
en transformatie daarbinnen. Dit traject 
wordt in de komende jaren uitgebouwd en 
geïntensiveerd. 
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Tijdsdruk 
Op de korte termijn moeten we komen tot 
aantallen cliënten als onderlegger voor de 
contracten met kernpartners voor 2021. 
Daar zit tijdsdruk op en dat voelen we. We 
delen allemaal de behoefte om te kunnen 
starten met het opstellen van een portfolio 
van alle kernpartners gezamenlijk, maar 
daarvoor ontbreekt nu nog de tijd. Dat 
zetten we begin 2021 in gang. Nu richten we 
ons op het verkrijgen van overzicht op het 
nog ontbrekende aanbod. Want niet alle 
huidig gecontracteerde aanbieders hebben 
zich ingeschreven of zijn geselecteerd. 
Daarnaast zien we extra aanbod in de 
aantallen in de ingediende offertes waar we 
nog duiding op zoeken om te weten hoe 
ermee om te gaan.  
En het gaat over de verdeling van 
cliëntenaantallen voor 2021 en alle aspecten 
die daarbij een rol spelen, zoals 
zorgcontinuïteit, kostprijzen, specifieke 
deskundigheid en gelijke verdeling. Hierbij 
spelen veel dilemma’s en vraagstukken die 
maken dat gesprekken soms heel 
inspirerend zijn en soms ook enorm schuren.  
Kernpartners denken met elkaar in 
werkgroepen na over waar nog lacunes 
zitten en over manieren om die op te kunnen 
vangen. Komende donderdag 8 oktober 
komen we daar met elkaar op terug en kijken 
we verder naar een aantal thema’s waarop 
de gemeente nog inhoudelijke input nodig 
heeft.  
Petra Helderman, strategisch adviseur Jeugd, 
gemeente Amsterdam 
 
Werkgroep Toegang  
Ontwerpt het toegangsproces voor 
(hoog)specialistische jeugdhulp: per 2021 
in Amsterdam en per 2022 in de DUO-
gemeenten, in een taakgerichte 
financiering. Denk bijvoorbeeld aan het 
inrichten van consultatie & advies, een 
centraal aanmeldpunt voor verwijzers en 
het vormgeven van triage.  
De werkgroep Toegang had op 21 september 
haar eerste bijeenkomst met de beoogd 
kernpartners en verwijzers. In deze 

constructieve bijeenkomst gaven de beoogd 
kernpartners na enige tijd aan om in kleiner 
verband, ‘onder elkaar’, de toegang vorm te 
willen geven. De uitwerkingsopdracht en de 
kaders waren helder, er bleek nog wel 
behoefte aan een objectieve gespreksleider 
voor de onderlinge bijeenkomsten. Vorige 
week is een extern gespreksleider 
toegevoegd aan de werkgroep Toegang van 
beoogd kernpartners. Ik vind het best 
spannend om als gemeentelijk projectleider 
dit proces nu zo uit handen te geven. Maar 
eigenlijk is dit precies de bedoeling: de 
beoogd kernpartners die in gezamenlijkheid 
de opdracht uitwerken. De komende periode 
gebruiken de beoogd kernpartners om 
gezamenlijk tot een inrichting van de 
Toegang te komen en op 26 oktober wordt 
in gezamenlijkheid met kernpartners, 
verwijzers en gemeenten deze uitwerking 
besproken. 
Heike van der Krieke, projectleider 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? En met een 
cliënt die bij dezelfde aanbieder blijft, 
maar voor wie een nieuwe productcode 
nodig is? Dat werkt de werkgroep 
Conversie uit.  
Op 5 oktober staat  de tweede sessie voor 
conversie gepland met de beoogd 
kernpartners. Tijdens deze sessie gaan we 
het proces van de administratieve conversie 
bespreken: hoe gaat deze uitgevoerd 
worden en wat is hiervoor de planning? Op 
vrijdag 2 oktober is er een uitvraag gestuurd 
naar de vanaf januari niet meer door 
Amsterdam gecontracteerde aanbieders, om 
inzicht te krijgen welke jeugdigen in zorg 
zitten per 1-1-2021  en welke nog zorg 
krijgen in 2022. Voor deze doelgroep moet 
een overdracht georganiseerd worden 
richting de kernpartners. Deadline voor de 
aanlevering van deze data is 18 oktober. 
Klaas Berends, projectleider Services en Data, 
gemeente Amsterdam 
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Werkgroep Informatie-
voorziening en Backoffice 
Richt zich op de implementatie van het 
nieuwe stelsel voor (hoog)specialistische 
jeugdhulp in zowel de backoffice als in de 
IV systemen. Voor een zorgvuldige 
borging van zorgcontinuïteit. 
Momenteel wordt er hard gewerkt om de 
inrichting van de primaire systemen op orde 
te krijgen voor 1 januari 2021. De maand 
november staat in het teken van het testen 
van het nieuwe stelsel en het 
berichtenverkeer 3.0. De beoogd 
kernpartners hebben tot en met vrijdag 9 
oktober de tijd om de gegevens aan te 
leveren m.b.t. de impactanalyse die is 
uitgevraagd en besproken tijdens de IV 
sessie met kernpartners op 16 
september. Op basis van deze impactanalyse 
maakt de gemeente een totaalplanning en 
deze wordt besproken in de vervolgsessie 
van 22 oktober. 
Klaas Berends, projectleider Services en Data, 
gemeente Amsterdam 

 
Planning: kill your darlings 
Om te kijken of en zo ja waar er ruimte in de 
opgestelde planning richting 1 januari 2021 
zit, hebben we samen met een 
vertegenwoordiging van de beoogd 
kernpartners de planning scherp tegen het 
licht gehouden. Immers; alle partijen ervaren 
veel druk en er is weinig ruimte om elkaar 
beter te leren kennen. Het moeilijkst is om 
heel goed te blijven focussen op dat wat 
noodzakelijk is om te doen voor 1 januari 
2021, en om alles wat ‘slechts’ belangrijk 
en wenselijk is, na 1 januari met elkaar te 
bespreken. Dat betekent dus: kill your 
darlings. 
Het proces en de samenwerking tussen 
gemeenten en de beoogd kernpartners en 
tussen de beoogd kernpartners onderling is 
zeker niet gemakkelijk of vanzelfsprekend 
op alle terreinen. Maar er worden goede 
stappen gezet, resultaten geboekt en 
iedereen lijkt zeer gecommitteerd. 
Maarten Dekkers, projectleider gemeente 
Amsterdam 

 
 
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. 


