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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.  
 
Start contracteringsgesprekken 
deze week 
Morgen starten de contracterings-
gesprekken. We gaan deze week met alle 
beoogd kernpartners in gesprek over de 
randvoorwaardelijke en cijfermatige kant 
van het vernieuwde jeugdstelsel: over 
kostprijzen, budget, cliëntaantallen…  
Het is een ingewikkelde puzzel waar we tot 
en met vandaag mee bezig zijn om tot een 
verdeling te komen die toeziet op 
passende zorg voor wie dat nodig heeft en 
zoveel mogelijk recht doet aan alle 
aanbieders. In het eerste contracterings-
gesprek ontvangen de aanbieders bij 
aanvang het hen toegekende overzicht van 
budget en daaraan gekoppelde 
cliëntaantallen plus een toelichting hierop.  
 
Ondertussen gaat het in de werkgroepen 
echt over de inhoud, zie verderop in deze 
Update. Er worden goede en mooie 
stappen gezet. Afgelopen vrijdag hebben 
aanbieders nog eens nadrukkelijk 
uitgesproken dat ook zij, hoewel er nog 
behoorlijk veel werk te verzetten is, 1 
januari zien als redelijke deadline voor de 

contracteringsgesprekken en de start van 
het vernieuwde jeugdstelsel. 
Marcel Linthorst, programmamanager  
Jeugd, gemeente Amsterdam 
 
Het interview – Ingrid van der 
Meer, beleidsadviseur Jeugd gemeente 
Ouder-Amstel 
“Sinds begin 2010 ben ik werkzaam in deze 
functie. Ik heb alle ontwikkelingen binnen 
Jeugd de afgelopen jaren meegemaakt. De 
aanloop naar de drie grote decentralisaties 
in 2015, een tweede golf in 2018. De 
aanbesteding van de specialistische 
jeugdhulp zou je kunnen zien als de derde 
grote beweging. In dit traject werk ik nauw 
samen met collega Tet Lammers van de 
gemeente Uithoorn, en collega Suzanne 
Felix van de gemeente Diemen.  
We doen dit met nadruk met zijn drieën!”  
 
Zo werkt het in de praktijk 
“Onze drie gemeenten zijn op alle niveaus 
vertegenwoordigd in het proces. We 
schuiven aan bij de verschillende 
werkgroepen. We hebben zitting in het 
programmateam en de stuurgroep. We 
schuiven aan bij de 
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contracteringsgesprekken met beoogd 
ketenpartners. We lezen mee met alle 
inhoudelijke stukken. Ik neem zelf deel aan 
de werkgroep doorontwikkeling, het 
programmateam en het kernteam.”  
 
Aansluiten bij Amsterdam 
“Dat lag ergens wel voor de hand voor ons. 
We zijn één jeugdhulpregio en het is 
belangrijk die zo eenduidig mogelijk te 
laten zijn. We vinden het niet wenselijk om 
allemaal apart het wiel uit te gaan vinden. 
We hebben wel gekozen voor invoering 
per 1 januari 2022. Eerder zou in onze 
organisatie voor te veel onrust hebben 
gezorgd.  
Te snel qua beleid, qua uitvoering en ook 
voor onze backoffice bleek dit niet 
realistisch. Het lijkt nu of wij als DUO-
gemeenten zeeën van tijd hebben. Was 
dat maar waar. Er moet nog een hoop 
werk verzet worden.”  
 
Veel hetzelfde, maar ook anders 
“Onze gemeenten verschillen op bepaalde 
fronten van elkaar, al presenteren we ons 
in dit traject zoveel mogelijk als één 
geheel, als DUO. We zijn wel drie 
gemeenten, met drie gemeenteraden, drie 
colleges, drie aparte 
besluitvormingstrajecten. Qua populatie 
en problematiek zijn onze drie gemeenten 
ook niet identiek. Het gaat bij ons om 
kleinere aantallen dan in Amsterdam. 
Maar ook onze gemeenten kennen zeer 
complexe problematiek, zeer complexe 
vraagstukken. Daarin verschillen we niet 
van Amsterdam.  De traditie van onderling 
samenwerken bestond al wel veel langer, 
zeker op het jeugddomein. De collega’s 
van Diemen en Uithoorn zie ik de laatste 
tijd vaker dan mijn collega’s van Ouder-
Amstel!”   
 
Groot versus klein 
“Ja, die schaalgrootte. Daar werden we 
geregeld mee geconfronteerd tijdens dit 
traject. Er is binnen Amsterdam – door de 

omvang – ongelofelijk veel kennis en 
expertise in huis. Als kleine gemeente 
doen wij veel meer zelf, en dat was de 
afgelopen tijd hard aanpoten. Wij misten 
het soms wel, het gebrek aan verdieping in 
eigen huis. Een meer verdiepende analyse 
op inhoud was op bepaalde momenten 
zeker een waardevolle aanwinst geweest.”  

 
Ingrid van der Meer 

Trots op 
“Op wat we met elkaar hebben neergezet! 
De samenwerking die we in de gegeven 
omstandigheden hebben vormgegeven. 
Dat betekende door het coronavirus dus 
vaak: op afstand. Intensieve vergaderingen 
via MS Teams. Vermoeiend. 
Energievretend. Discussies op inhoud zijn 
op de een of andere manier in een live 
setting toch anders. Een aandachtspunt is 
wel om elkaar ook nu goed aangehaakt te 
houden. Wij ervaren als kleine gemeenten 
dat wat Amsterdam wil of nodig heeft, ook 
gevolgen heeft voor ons. Kijk bijvoorbeeld 
naar de inrichting van de toegang, de IV-
systemen en de aanpak van de 
ontwikkelopgaven. Alles wat de basis van 
het stelsel raakt, gaat over alle vier de 
gemeenten. Soms is het nodig om daar de 
aandacht op te vestigen als wij, naar het 
idee van Amsterdam, op een rem trappen.  
Gelukkig is er wederzijds begrip en komen 
we er goed uit met elkaar. Amsterdam is 
overigens het hele traject zeer genereus 
geweest in het delen en ter beschikking 
stellen van aanwezige expertise. 
Andersom hoop ik dat de Amsterdamse 
collega’s ook iets van ons geleerd hebben. 
Samenwerking zit ons immers al jaren in et 
bloed. Je moet wel als kleine gemeente!”   
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Dit is UPDATE#3, 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.  
Verwijzers, beoogd kernpartners en 
gemeenten voerden gisteren, maandag 26 
oktober, een goed en verkennend gesprek 
over hoe we in het stelsel de wederzijdse 
afhankelijkheden vorm kunnen geven.  
 
We zijn gestart met het toetsen van ‘de 
bedoeling’ (van de opdracht): 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. 
 
Beoogd kernpartners benadrukten dat de 
toegang tot specialistische jeugdhulp 
simpel en doelmatig moet zijn, met zo min 
mogelijk nieuwe structuren, in echte 
samenwerking met en lerend van elkaar en 
waarbij het gebiedsgericht werken het 
integrale antwoord is op de onderdelen uit 
de opdracht (denk aan triage, consultatie 
en advies).  
 
Aanbieders stelden een aantal verdiepende 
vragen die in de komende tijd uitwerking 
krijgen:  

 Hoe gaan we om met schaarste; hoe 
bepalen we prioritering van zorg? De 
wens is om samen met verwijzers te 
bepalen wat nodig is? 

 Hoe geven we invulling aan de 
acceptatieplicht; waarbij het ook 
gaat over keuzevrijheid van de cliënt 
en eigen regie van het gezin.   

 Wat kunnen we met elkaar delen 
aan informatie en hoe borg je dat 
met elkaar?  

 
Belangrijk punt van aandacht en zorg is hoe 
we ervoor zorgen dat er op 1 januari 2021 
een (minimaal) verwijsproces staat, waarin 
het OKT, de GI, de huisartsen/medische 
verwijzers en de kernpartners kunnen 
samenwerken. Op donderdag 5 november 
presenteren de kernpartners de eerste 
rudimentaire versie van het Plan van 
Aanpak waarin zij het bovenstaande vorm 
gaan geven.  
Heike van der Krieke, projectleider 
gemeente Amsterdam 
 
Werkgroep Zorglandschap (o.a.) 
Treft de inhoudelijke voorbereidingen 
om tot een dekkend zorglandschap te 
komen. Ook geeft de werkgroep input 
aan de contractgesprekken.  
Er is hard gewerkt om informatie vanuit de 
werkgroepen Financiën, monitoring en data 
(FMD), Zorglandschap en Conversie bij 
elkaar te brengen. De beoogd kernpartners 
hebben deelgenomen aan werksessies, 
verificatiegesprekken en belangrijke 
informatie bij de gemeenten aangeleverd. 
Denk aan aangepaste kostprijsmodellen, 
informatie over zorgcontinuïteit, adviezen 
over (mogelijke) lacunes in het 
zorglandschap en het verdelen van de 
schaarste.  
 
Een fikse klus voor ons allemaal, onder hoge 
tijdsdruk. Het levert waardevolle gesprekken 
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op over de inhoud, maar zorgt ook voor het 
nodige gepuzzel met de cijfers.  
Dit alles moet leiden tot een heldere 
toebedeling (cliëntaantallen en lumpsum 
budget) per kernpartner voor 2021, die recht 
doet aan de beweging in het jeugdstelsel die 
we met elkaar willen maken.     
Ook namens de andere werkgroep trekkers, 
Rosita van Tongeren, beleidsadviseur Jeugd 
gemeente Amsterdam 
 
Buurtteamorganisaties bekend 
De gemeente Amsterdam heeft in het 
kader van de subsidieregeling voor 
Buurtteam Amsterdam de subsidie aan 
zeven buurtteamorganisaties verleend. Na 
een uitgebreid beoordelingstraject heeft 
het college van B en W dit op 21 oktober 
bekend gemaakt. De zeven 
buurtteamorganisaties - elk bestaande uit 
een coalitie van een maatschappelijk 
dienstverlener en een of meerdere 
organisatie(s) ambulante ondersteuning - 
gaan voor een periode van zes jaar de 
buurtteams in de stad uitvoeren en zullen 
hierbij nauw samen werken met onder 
andere de OKT’s. 

 
Werkgroep Specialistische 
Jeugdhulp op het Speciaal 
Onderwijs  
De werkgroep organiseert (sinds 2018) 
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.  
 
Regionale ontvlechting SJSO 
In afgelopen weken is er door de 
regiogemeenten hard doorgewerkt om alles 
op orde te krijgen voor de regionale 
ontvlechting van SJSO. De laatste hand is 
gelegd aan het plan van aanpak en de 
uitvoering staat in de startblokken.  
 
Q&A 
Afgelopen week organiseerden we in dit 
kader bijvoorbeeld een Q&A voor de SJSO 
aanbieders waarin ze vragen konden stellen 
over de conversie en de nieuwe situatie 
vanaf 1 januari 2021.  
Een belangrijke vraag in die sessie was: ‘Hoe 
zorgen we ervoor dat SJSO snel beschikbaar 
blijft als dit voor regiogemeenten via een 
SPIC gaat lopen?’ In een bijeenkomst met 
aanbieders, scholen en regiogemeenten 
gaan we met dit soort uitwerkings-
vraagstukken aan de slag om de juiste zorg 
voor het kind ook komend jaar zo goed 
mogelijk te borgen. 
 
Proces ontvlechting (buiten) 
regiogemeenten 
In het plan van aanpak van de 
regiogemeenten ziet het proces tot 
ontvlechting er als volgt uit:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

In dit proces blijft zorgcontinuïteit het 
uitgangspunt, is er aandacht voor heldere en 

tijdige communicatie naar ouders en wordt  
een plan gemaakt voor kinderen die nog dit 

Oktober 

Aanbieders zorgen dat 

(buiten)regio leerlingen voor de  

gemeenten in beeld zijn. 

Gemeente besluit welke zorg in 

welke vorm plaatsvindt, maakt 

afspraken hierover met aanbieder. 

November 

Conversie (buiten)regio-leerlingen 

gereed 

December 
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jaar in zorg komen.  
 
Basisaanbod Consultatie en Advies SJSO 
Naast de regionale ontvlechting starten 
jeugdhulpspecialisten op 1 januari 2021 met 
een aanbod van preventieactiviteiten op het 
speciaal onderwijs. Veel van deze taken 
voeren ze nu ook al uit binnen de huidige 
SJSO. Vanwege de regionale ontvlechting 
was het nodig om deze preventieve 
activiteiten opnieuw tegen het licht te 
houden. Met beoogd kernpartners is 
afgesproken dat zij per januari 2021 de 
preventieve activiteiten voor alle leerlingen 
0p het speciaal onderwijs blijvend uitvoeren. 
De activiteiten bestaan kort samengevat uit: 
 Kortdurende individuele gesprekken 

 Pedagogische ondersteuning 
 Consultatie, advies en signalering binnen 

een schoolteam 
 Observatie in- en om de klas 
 
De komende periode kijken we met beoogd 
kernpartners hoe we samen de impact en 
effectiviteit goed in beeld kunnen brengen. 
Daarvoor maken 3 beoogd kernpartners, 
namens alle tien, een voorstel. In 
Amsterdam blijft SJSO, naast de preventieve 
activiteiten, bestaan. Professionals werken 
in een vast gebied of op een vaste 
schoollocatie van het speciaal onderwijs. 
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. 

 


