
 

UPDATE #4_09 november 2020 

UPDATE #4 – 10 november 2020 
 

 
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 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. 
 
De tweede ronde 
Op het moment van versturen van deze 
UPDATE zitten we midden in de tweede 
ronde contracteringsgesprekken. In de 
eerste ronde hebben gemeenten het kader 
en de uitgangspunten geschetst voor de 
toedeling van budget en cliëntaantallen 
per beoogd kernpartner. Beoogd 
kernpartners hebben verhelderende 
vragen gesteld en een eerste reactie 
kunnen geven. Het is iedereen duidelijk dat 
de opgave groot is en daarmee de 
gesprekken ingewikkeld. Desondanks 
werden de gesprekken constructief en in 
een goede sfeer gevoerd.  
 
In deze (tweede) gespreksronde staan 
beoogd kernpartners en gemeenten stil bij 
eventuele ‘weeffouten’ in de toedeling van 
budget en cliëntaantallen, en kunnen 
aanbieders reageren op het ter 
beschikking gestelde budget. Ook staan 
we stil bij de randvoorwaarden: wat heeft 
de aanbieder nodig van de gemeente(n) 
om de opdracht binnen het ter beschikking 
gestelde budget uit te kunnen voeren? 
Beoogd kernpartners stellen dat nu 
zorgcontractering, het administratie-
protocol en de toegang prioriteit hebben 

en deden een hernieuwd beroep op de 
gemeenten om veel van het overige werk 
door te schuiven naar volgend jaar. 
Hierover spreken we elkaar binnenkort en 
daar gaan we vast uitkomen. 
Marcel Linthorst. Programmamanager 
Jeugd gemeente Amsterdam 
 
Het interview – De drie bestuurders 
van Stichting JA! 
Stichting JA! is één van de tien beoogd 
ketenpartners. Een samenwerkings-
verband van zes kleinschalig 
georganiseerde aanbieders. Bestuurders 
zijn Anne-Sophie Schürmann, Krista Vos 
en Ismail Simsek: 
 
Stichting JA! Hoe is die ontstaan? 
Krista: “Al zeker twee en een half jaar 
geleden voelden we de noodzaak om meer 
met andere kleinschalige partijen te gaan 
samenwerken. Ik belde met Anne Sophie. 
Er was een klik en we voerden bijzondere 
gesprekken. Zo ontstond het 
samenwerkingsverband Sizon, Samen in 
Zorg Nederland. En dat leidde uiteindelijk 
tot de oprichting van Stichting JA! 
Spelenderwijs zo ontstaan dus. Met als 
gemeenschappelijk doel: maatwerk 
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leveren, korte lijnen en echte aandacht 
voor cliënten. Wij willen elkaar niet 
beconcurreren, maar aanvullen. Samen 
staan wij sterk.” 
Anne-Sophie: “Stichting JA! is hét 
partnerschap van innovatieve, kleinschalig 
georganiseerde initiatieven in de regio 
Amsterdam, ontstaan vanuit de gedachte 
dat het anders en beter kan in de 
jeugdhulp. Gezamenlijk geven wij, elk 
vanuit ons eigen specialisme en team, 
vorm aan jeugdhulp in de regio 
Amsterdam.”  
Ismail: “Bij het bundelen van onze 
gezamenlijke expertise kunnen we een 
groot deel van de ketenzorg bedienen. We 
werken in de eigen omgeving van onze 
cliënten en hun netwerk, op de plekken en 
tijden die nodig zijn. Met plezier, passie en 
professionaliteit en samen met iedereen 
die kan helpen, doen we er alles aan om de 
meest optimale oplossing te vinden. Van 
ambulant tot 24/7 verblijf in 
gezinsverband, van intensieve begeleiding 
tot diagnostiek en behandeling en van 
individuele hulp tot groepswerk en 
gezinsbehandeling: we doen wat nodig is. 
We zijn kleinschalig georganiseerd en 
hebben korte lijnen. Alles draait om de 
eenvoud.” 
 
Waar staan jullie nu? 
Krista: “We zijn volop aan het voorsorteren 
op de datum van  
1 januari 2021. JA! Moet verder op poten 
gezet worden. Er is regelmatig overleg 
met de gemeente. De ambities zijn groot, 
de lat ligt hoog. We zijn intussen bezig met 
een gezamenlijke communicatiestrategie 
en het inrichten van een gezamenlijke 
backoffice. Daarbij proberen we de 
eigenheid van onze moederorganisaties te 
behouden. JA! Is geen eenheidsworst, al 
trekken we intensief met elkaar op in dit 
traject.”  
Anne Sophie: “Onze meerwaarde zit 
vooral ook in de kleinschaligheid. Wij zijn 
een platte organisatie, en kunnen daarom 
snel inspelen op de vraag in de 

samenleving. We zijn een echte 
maatwerkorganisatie, we werken 
integraal, we kennen geen wachtlijsten. 
We hebben bijzondere expertise in huis. 
Kortom, de komende maanden gaan we 
dat verder uitbouwen.”  
Ismail: “De cliënt bepaalt. Wij faciliteren de 
route om dat doel te bereiken. We nemen 
niets over, we zetten mensen in hun 
kracht. In het verder bouwen aan onze 
nieuwe organisatie zijn al onze partners 
gelijkwaardig. Vanuit die 
gelijkwaardigheid laten wij een ander 
geluid horen. Een frisse wind in de 
Jeugdzorg. Dat is wat we willen zijn.”  
 

 
Krista Vos zit links vooraan; Anne-Sophie Schürmann links 

achteraan en Ismael Simsek zit rechts achterin 

 
Een blik op de toekomst? 
Ismail: “Een uitdaging! Want we worden 
wel geacht met minder middelen hetzelfde 
te doen. En dat is ingewikkeld. Dat kan 
gevolgen hebben voor de kwaliteit van ons 
werk.”  
Anne Sophie: “Stichting JA! Is een jonge 
organisatie. We durven te veranderen, 
vanuit de verantwoordelijkheid voor onze  
cliënten. Daar blijft het om gaan. Onze 
focus zal dan ook blijven: inzet op de 
allerbeste behandeling.”  
Krista: “Tot op heden mis ik dat wel in de 
discussie. De afgelopen tijd ging het vooral 
om het prijskaartje van goede zorg. De 
kwaliteitsdiscussie is wat mij betreft nog 
onvoldoende gevoerd. Het gaat niet louter 
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en alleen om het afsluiten van contracten. 
Dat is geen doel op zich.”  
 
Trots op? 
Krista: “Allereerst natuurlijk dat wij 
geselecteerd zijn als beoogd kernpartner. 
Er zijn veel papieren tijgers, de 
organisatorische kant kost veel energie. 
Anderzijds zie ik dat onze hulpverleners er 
ongelofelijk veel zin in hebben. Ze zien het 
als een uitdaging. Ze willen graag op een 
nieuwe manier gaan werken met elkaar, 
leren van elkaar. En dat vervult me met 
trots.”  
Anne-Sophie: “Trots vooral op het feit dat 
JA! bestaat. Dat we deze uitdaging met zes 
partijen zijn aangegaan. Dat we een kort 
geding van een aanbieder hebben 
voorkomen door deze partij met hele 
specifieke expertise bij JA! te betrekken, 

bijvoorbeeld. Onze korte lijnen. Onze 
hands on mentaliteit.”  
Ismail: “Daar sluit ik me graag bij aan. We 
laten de stad gezamenlijk zien dat we onze 
verantwoordelijkheid nemen. Overigens 
ben ik van mening dat de gemeenten nog 
meer dan tot nu toe de regie over dit 
traject kan nemen. En dan de invulling 
laten bij de partijen die daar verstand van 
hebben. We hebben het afgelopen jaar een 
bijzonder complex traject doorlopen. Dat 
had misschien anders gekund?”  
 
JA! Met een uitroepteken? 
Krista: “ Dat betekent eigenlijk dat 
Stichting JA! nooit ‘nee’ verkoopt aan haar 
cliënten.”  
Annette van der Merwe, redacteur 
gemeente Amsterdam 

 
Dit is UPDATE#4, over de werkgroepen en hun doelen. Heb je een opmerking of suggestie 
voor de volgende UPDATE? Mail die naar inkoopSJH2021@amsterdam.nl ! 
 
Transformeren Jeugdzorg 
Wat zijn opgedane ervaringen in de 
Transformatie en kunnen we deze breed 
benutten? Op uitnodiging van de 10 
beoogd kernpartners was er op 27 oktober 
een presentatie over projecten uit het 
programma Transformatie Jeugd, dat de 
doelstelling heeft kinderen gezond, veilig 
en zo thuis mogelijk op te laten groeien en 
hiertoe nieuwe werkwijzen ontwikkelt. 
 
De beoogd kernpartners waren met name 
geïnteresseerd in hoe de projecten en de 
nieuwe werkwijzen bijdragen aan de 
doelstellingen in het nieuwe stelsel. In het 
project Jeugdspecialist in de buurt, was de 
vraag hoe de consultatie- en adviesfunctie, 
gebiedsgericht, het best vormgegeven kan 
worden. Ervaringen in dit project leren dat 
het heel belangrijk is om consultatie en 
advies altijd gepaard te laten gaan met 
hands-on handelen: professionals zitten 
niet te wachten op een nieuw advies maar 
willen met een casus vooruit geholpen 

worden. De functie moet dus niet een 
extra schakel vormen en onderscheidend 
zijn en aanvullend op het OKT. 
Ook is gesproken over de meerwaarde van 
en samenwerking met Blijvend Veilig, 
waarin een aantal organisaties werkt aan 
een nieuwe veiligheidsaanpak in gezinnen. 
En over de niet altijd vanzelfsprekende 
samenwerking met de 
volwassen(GGZ)zorg: het blijkt van groot 
belang om op verschillende niveaus de 
juiste afspraken te maken. De beoogd 
kernpartners waren enthousiast over de 
vele goede ontwikkelingen die al - op 
onderdelen – vorm en inhoud geven aan 
de ontwikkelopgaven in het nieuwe stelsel. 
Er is kort gesproken over hoe de geleerde 
lessen breed benut kunnen worden. Ideeën 
om meer professionals te betrekken waren 
onder meer hen mee te laten lopen in de 
projecten en het organiseren van virtuele 
werkbezoeken. Wordt zeker vervolgd. 
José Vianen, programmamanager 
Transformatie
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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.  
 
Werkgroep Toegang (per 1 januari 
werkroep Gebiedsgericht werken) 
Op donderdag 5 november hebben 
kernpartners, verwijzers en aanbieders de 
4de bijeenkomst gehad. De bijeenkomst 
stond in het teken van ‘De 10 kernpartners 
verenigd in de Bedoeling: met elkaar het 
gebiedsgericht werken vormgeven, zodat 
gezinnen tijdig passende en 
samenhangende hulp ontvangen, zonder 
onnodige wachttijden of extra stappen in 
het proces, binnen het gestelde budget’.  
 
Hierbij is de gekozen koers vastgesteld:   

1. Het gebiedsgericht werken vormt 
het integrale antwoord op alle zes 
onderdelen uit de opdracht 
toegang. In het gebiedsgerichte 
werken vindt straks toegang, C&A 
en triage plaats.  

2. We ontwikkelen dat gezamenlijk, 
dus met tien kernpartners, 
verwijzers en gemeente. Een 
lerend systeem in gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.  

3. We houden het simpel en 
doelmatig. Toegang begint bij 
gebiedsgericht werken, de 
opdracht toegang is echter breder 
dan alleen ambulant werken. We 
willen zo min mogelijk nieuwe 
structuren. Noodzakelijke 
(tijdelijke) nieuwe structuren 
moeten bijdragen aan de 
bedoeling. Gebiedsgericht werken 
blijft het middel en geen doel. 

 
Een belangrijk besproken vraagstuk is de 
minimale variant van het verwijsproces per 

1 januari 2021. Vanaf januari volgt de 
gebiedsgerichte inrichting van het 
verwijsproces.  
Er is afgesproken om de minimale variant 
als volgt in te richten en op de website 
ikzoekjeugdhulp.nl dan wel op 
zorgomregioamsterdam.nl de volgende 
gegevens op te nemen:  

- Een korte en krachtige tekst van 
de kernpartners met hun aanbod 

- Contactgegevens en 
bereikbaarheid van de 10 
kernpartners zodat verwijzers 
weten waar naartoe zij een 
verwijzing (of 
perspectiefplan/gezinsplan) 
kunnen doorzetten.  

- Contactgegevens van de 10 
kernpartners voor de inzet van 
consultatie en advies.  

Uitgangspunt is dat de door de verwijzer 
gekozen kernpartner de afstemming met 
alle kernpartners verzorgt.  
Daarnaast is aangegeven dat er vanaf 
januari ruimte en tijd moet zijn om met 
elkaar concrete casuïstiek te bespreken; 
hoe zorgen we dat het kind de juiste hulp 
krijgt?  
Kernpartners gebruiken de komende 
periode om de invulling van de 
bovenstaande punten uit te werken. We 
kijken terug op een zeer constructieve 
bijeenkomst waarin echt stappen zijn 
gezet, het goede gesprek is gevoerd en 
een vervolgbijeenkomst is gepland op 16 
november.  
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.  
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De uitvraag, die is gedaan op 2 oktober, 
heeft inzicht gegeven in alle jeugdigen die 
nu in zorg zijn bij onderaannemers en bij 
niet gecontracteerde aanbieders. Dit 
inzicht heeft het mogelijk gemaakt om een 
‘conversie budget’ vast te stellen voor 
2021. De afgelopen weken is ook hard 
gewerkt om het conversie proces gereed 
te maken voor de kernpartners, 
onderaannemers en niet gecontracteerde 
aanbieders. Voor de beoogd kernpartners 
die nog vragen hebben over het definitieve 
proces, staat op 16 november een tweede 
sessie gepland rondom de conversie. Eind 
november wordt afstemming gezocht met 
de niet gecontracteerde aanbieders om te 
kijken naar zorgcontinuïteit voor 2021 en 
toe te werken naar een juiste overdracht.  
Klaas Berends, projectleider Services en 
Data, gemeente Amsterdam 
 
 
Werkgroep 
Informatievoorziening 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. 
De afgelopen weken zijn alle openstaande 
vragen rondom het nieuwe 
administratieprotocol beantwoord en/of 
verwerkt. Het protocol wordt deze weken 
vastgesteld zodat het verzonden kan 
worden aan alle aanbieders voor de juiste 
administratieve verwerking in 2021. Ook 
zijn we druk bezig met de inrichting van 
ons primair systeem op het nieuwe stelsel. 
Dit loopt netjes op schema dus de 
verwachting is dat op  1 januari alles klaar 
is.  
De kernpartners hebben allen een 
impactanalyse aangeleverd op de 
wijzigingen. Het goede nieuws is dat alle 
partijen tijdig klaar zijn om te starten op 1 
januari! Op 25 november is er een nieuwe 
sessie met de kernpartners om de 

voortgang te bespreken en issues op te 
lossen. Ook zijn er met alle kernpartners 1 
op 1 afspraken gemaakt om heel 
specifieke vragen te beantwoorden en 
voortgang te bespreken. Het is een 
gezamenlijke inspanning om alles tijdig 
klaar te krijgen maar alle signalen staan nu 
op groen!  
Klaas Berends, projectleider Services en 
Data, 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. 


