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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. 
 
Prioriteren 
Afgelopen vrijdag is in een gesprek tussen 
gemeente Amsterdam en beoogd 
kernpartners afgesproken ons tot 1 januari 
te focussen op drie zaken. Allereerst op de 
contractering, daarnaast op de toegang en 
de administratie.  
Het vergt veel van ieders tijd en flexibiliteit 
om te komen tot passende afspraken over 
aantallen cliënten en budget, en om te 
borgen dat de contouren van het 
vernieuwde stelsel voldoende staan op 1 
januari, zoals beoogd.  
 
Volgende week is de derde ronde van de 
individuele contracteringsgesprekken. 
Deze ronde is een week opgeschoven om 
tot een (na de eerste rondes) aangepaste 
lumpsum berekening te kunnen komen. 
 
Werkgroep afspraken rond bijvoorbeeld 
prestatiedialoog en beleidsregels worden 
verschoven naar na de jaarwisseling, zodat  
aanbieders, verwijzers en gemeenten met 
wat meer tijd voor reflectie gezamenlijk 
aan de slag kunnen. Dan kunnen ook de 
eerste ervaringen van het werken binnen 
de nieuwe contouren worden 
meegenomen in het gesprek over hoe we 

het stelsel beter kunnen vormgeven. 
Marcel Linthorst programmamanager 
Jeugd, gemeente Amsterdam 
 
Het interview – Harvey Sandriman, 
regiodirecteur iHUB 
“iHUB is een landelijke organisatie en ik 
ben aangesteld als regiodirecteur voor 
Amsterdam en Zaanstreek Waterland”, 
vertelt Harvey Sandriman. “Altra en de 
Opvoedpoli zijn twee belangrijke 
dochterondernemingen van iHUB. 
Landelijk bieden we met name residentiële 
zorg, hier in de regio ook ambulante 
jeugdzorg. De Opvoedpoli biedt vooral 
hulp op het gebied van jeugd GGZ en Altra 
staat voor brede hulp aan gezinnen waar 
complexe vraagstukken spelen. Het lag 
eigenlijk voor de hand om in de 
aanbesteding ook met De Waag op te 
trekken. Ze werken ambulant en dan 
vooral op het forensisch/justitiële vlak. In 
gezinnen waar er sprake is van huiselijk 
geweld werken wij al een tijdje samen. Wij 
zijn  een goede aanvulling op elkaars 
werkzaamheden.” 
 
Normaliseren 
“Ik ben op 1 februari dit jaar begonnen als 
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regiodirecteur. Een van de leidende 
principes bij de aanbesteding is het 
normaliseren van de behandeling. Ik ben 
blij dat de gemeente deze keuze heeft 
gemaakt. Vanuit mijn achtergrond in het 
welzijnswerk vind ik dat een logische 
keuze. Het is belangrijk om zaken niet 
onnodig zwaar te maken en hulp te bieden 
in de wijk, in een voor de cliënten bekende 
en vertrouwde omgeving.” 
 
Integraal werken 
“We werken intussen al samen met de 
collega’s van de Ouder- en Kindteams. In 
de ene buurt is meer vraag naar 
specialistische jeugdhulp dan in de andere. 
Dat bekijken we gezamenlijk en in 
samenhang. We weten dat in sommige 
buurten gezinnen zijn die de weg naar hulp 
niet weten te vinden. Of zelfs bewust die 
hulp buiten de deur houden. De 
samenwerking met het Ouder- en 
Kindteam heeft gezorgd voor een meer 
laagdrempelige aanpak. Een zorg daarbij 
vind ik wel dat er misschien te veel 
aandacht verhuist naar de voorkant van 
het proces. We zien – juist ook nu met de 
coronacrisis – dat sommige problematiek 
zich snel verdiept en verergert. Dan biedt 
de voorkant geen oplossing meer voor een 
vraagstuk. Daar moeten we met elkaar wel 
oog voor blijven houden. We zetten zoveel 
mogelijk in op preventie. Maar vormen van 
specialistische hulp op alle niveaus zullen 
altijd nodig blijven.” 
 
Samenwerking beoogd kernpartners 
“Een groot deel van de beoogd 
kernpartners kennen we. We werken al 
met meerdere partijen samen. Wat er nu 
gebeurt, is een heel proces. We moeten 
meer nog naar elkaar toe groeien en ons 
gezamenlijk verhouden tot de opdrachten 
van de gemeenten. Met daarbij belangrijke 
wensen vanuit de gemeenten, zoals 
normaliseren, vindbaar zijn, mensen 
meteen aan het juiste loket helpen, extra 
inzet in kwetsbare buurten.” 
 

 
 
Vertrouwen in de toekomst 
“Zeker! Ik zie al deze ontwikkelingen met 
vertrouwen tegemoet.  Zo zit ik in elkaar. 
In elke nieuwe opdracht kan ik iets moois 
zien, een aanleiding om te veranderen en 
te verbeteren. Meer vanuit de wijk werken, 
dichtbij de mensen die hulp nodig hebben. 
Er is nog wel een maar. Als organisatie 
hebben we een acceptatieplicht naar alle 
gezinnen met een hulpvraag. In sommige 
buurten zijn complexe hulpvragen 
oververtegenwoordigd. Vroeg of laat 
zitten we daar aan ons productieplafond. 
Dat vind ik wel zorgelijk. Hopelijk komt 
daar een oplossing voor!” 
 
Trots op 
“Eigenlijk op iedereen in de zorg. Alle 
medewerkers, van al die organisaties, 
hebben zich de afgelopen periode 
bovenmatig ingespannen om iedereen de 
benodigde hulp te blijven leveren. Mensen 
in de zorg hebben eigenlijk continue met 
beweging te maken in de organisatie waar 
ze voor werken. Bezuinigingen. 
Aanbestedingen. Fusies. Gedoe. 
Onzekerheden. Dat blijkt allemaal niets af 
te doen aan hun intrinsieke motivatie om 
dit werk zo goed mogelijk te blijven doen. 
Daar heb ik echt diep respect voor.” 
Annette van der Merwe, redacteur 
gemeente Amsterdam 
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Dit is UPDATE#5, over de werkgroepen en hun doelen. Heb je een opmerking of suggestie 
voor de volgende UPDATE? Mail die naar inkoopSJH2021@amsterdam.nl ! 

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.  
Kernpartners hebben met elkaar 
gesproken over de minimale variant van 
het verwijsproces per 1 januari aanstaande. 
De uitkomsten hiervan worden gedeeld 
tijdens de zesde bijeenkomst Toegang op 
maandag 30 november.  
 
Huisartsen 
Afgelopen week hebben we gesproken 
met een delegatie van de huisartsen van 
Amsterdam. Belangrijk is dat zij eind van 
dit jaar worden geïnformeerd over het 
aanbod per kernpartner en over de 
bereikbaarheid van kernpartners. Op de 
vraag hoe huisartsen een keuze kunnen 
maken tussen specialistische jeugdhulp 
(‘segment B‘) en hoogspecialistische 
jeugdhulp (‘lumpsum’) kan het OKT als 
wegwijzer dienen. Bevestigd is dat 
huisartsen en medische verwijzers een 
vrije verwijskeuze hebben binnen de 
gecontracteerde kernpartners. 
 
Er wordt gewerkt aan een grafische 
weergave (‘visual’) van het vernieuwde 
jeugdstelsel per januari 2021. Hierover was 
er een overleg met het Jeugdplatform 
Amsterdam. Met de goede feedback op 
het eerste concept kunnen we verder aan 
de slag. Het stelsel kan dan op papier 

tamelijk helder lijken, in beeld is het nog 
best moeilijk te vatten.  
Heike van der Krieke, projectleider gemeente 
Amsterdam 
 
Werkgroep Specialistische 
Jeugdhulp op het Speciaal 
Onderwijs  
Organiseert specialistische jeugdhulp 
binnen het onderwijs, in plaats van 
ernaast. Is nu ingevlochten in het 
programma Inkoop specialistische 
jeugdhulp. Uitdaging: het behouden van 
de positieve effecten van de werkwijze 
van de afgelopen twee jaren.  
 
Op 19 november was er een overleg tussen 
een vertegenwoordiging van de 
regiogemeenten, het speciaal onderwijs en 
de SJSO-aanbieders. Onderwerp: hoe ziet 
de samenwerking eruit vanaf 1 januari 
2021? Omdat de regiogemeenten zelf 
verwijzer worden van de specialistische 
jeugdhulp op het speciaal onderwijs, 
vraagt dit om nieuwe afspraken en een 
heldere aanmeldprocedure. Via break-out 
rooms in Zoom gingen de verschillende 
partijen met elkaar in gesprek over de 
dilemma’s die de nieuwe situatie 
meebrengt. Uiteindelijk werden de eerste 
stappen gezet om te komen tot een 
nieuwe werkwijze. Een constructieve 
bijeenkomst met een gezamenlijk doel: 
borgen dat ook regioleerlingen op het 
speciaal onderwijs op tijd de juiste hulp 
krijgen.   
Laureen Hulskamp, projectleider SJSO 
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. 
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