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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 hoogspecialistische 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. 
 
Formele besluitvorming later 
Er wordt door gemeenten en beoogd 
kernpartners heel hard gewerkt aan het 
maken van zorgvuldige afspraken en 
uitwerkingsplannen voorafgaand aan de 
contractering van de aanbieders.  
Inmiddels is duidelijk dat het formele 
besluitvormingstraject (gunningsbesluit 
door college van B en W) en vervolgens het 
tekenen van de contracten niet voor 1 
januari kan worden afgerond.  
Gemeenten en beoogd kernpartners 
koersen nog steeds op overeenstemming 
over de hoogspecialistische jeugdhulp per 
1 januari 2021. En het is nog immer de 
intentie om het vernieuwde stelsel per 
januari 2021 in te laten gaan.  
Ik wens iedereen een welverdiende 
kerstvakantie toe, om er samen in januari 
weer fris de schouders onder te zetten.  
Marcel Linthorst programmamanager 
Jeugd, gemeente Amsterdam 
 
Het interview – Jan Willem van 
der Lugt, bestuurder Levéo/ 
CareHouse 
“CareHouse bestaat dit jaar zestien jaar. Ik 
was destijds één van de medeoprichters. Ik 

wilde het anders inrichten dan toen 
gebruikelijk was in de klassieke zorg. Toen 
al geloofde ik in gerichte ambulante hulp 
voor een gezin, thuis – zoveel als dat 
mogelijk is. Laagdrempelige hulp. Voor 
veel vormen van hulpverlening moest je 
destijds naar een instelling toe. In een 
gebouw. Dat schepte meer dan eens 
afstand. Het wierp ook meer dan eens 
drempels op voor een gezin.” 
 
Specialistische groepsbegeleiding 
“Dat is intussen een belangrijk specialisme 
van ons. Het is ontstaan vanuit het idee dat 
veel kinderen met een bepaalde 
problematiek veel resultaatgebieden 
gemeen hebben. Dat maakt het 
interessant om specialistische 
groepsbegeleiding te bieden. Daarbij had 
ik mijn dromen over een ideale situatie. 
Een diagnosevrije wereld. Diagnoses 
kunnen krampachtig zijn, het kan zelfs 
soms stigmatiserend werken. Etiket 
autisme? Uit ervaring weten we dat geen 
enkel kind met een vorm van autisme 
hetzelfde is. Het gaat erom dat het de 
juiste hulp krijgt, die bij hem of haar past. 
Hulp dat dit individuele kind en zijn 
systeem in staat stelt, om vaardigheden 
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verder te ontwikkelen. Om vervolgens 
zelfstandig en meer zelfredzaam te zijn.” 
 
Samenwerken 
“Dat is waar ik op aansloeg in het 
aanbestedingstraject. Samenwerken met 
verschillende andere specialismen van 
zorgorganisaties en verwijzers. We zaten 
eigenlijk nog te veel op eilandjes als 
zorgorganisatie. We gebruikten elkaars 
expertise soms nog onvoldoende. Dat 
moeten we nu met nadruk wel gaan doen. 
Onze samenwerking verder vorm geven en 
bij elkaar te rade gaan, als je zelf een 
bepaalde expertise niet voorhanden hebt. 
Met als doel: de juiste zorg voor iedereen 
die het nodig heeft. Ik vind dit een heel 
goede ontwikkeling.” 
 

 
Jan Willem van der Lugt 
 
Mijn organisatie 
“We zijn een hele platte organisatie. We 
werken met zelfsturende teams en 
gerichte coaching en ondersteuning. Ik 
ben als bestuurder de enige die boven de 
teams staat. Er zijn geen tussenliggende  

managementlagen. Ik investeer in het 
werkplezier. Dat stralen onze 
medewerkers ook uit naar buiten. En dat 
komt onze cliënten alleen maar ten goede. 
Mensen leren in de regel alleen in een 
situatie waar ze het naar hun zin hebben, 
zich veilig voelen. We zijn niet gericht op 
problemen. We willen normaliserende hulp 
bieden, daar is meestal het hele gezin bij 
gebaat. We bouwen aan een band met 
elkaar. We sluiten zoveel mogelijk aan bij 
wat een gezin wil en bij welke vragen ze 
hebben. We werken op maat maar kijken 
ook goed waar de zorg moet stoppen en 
waar het kind en zijn gezin zelfstandig 
verder kunnen gaan. Naast onze intensieve 
ambulante thuisbegeleiding speelt onze 
groepsbegeleiding een belangrijke rol. In 
onze groepen zitten kinderen met heel 
uiteenlopende problemen en krachten. Ze 
leren vooral veel van elkaar, is onze 
observatie.” 
 
Trots op 
“Ik ben trots op het feit dat wij als 
organisatie zijn geselecteerd. Het betekent 
erkenning voor onze werkwijze, onze 
aanpak en visie. We worden gezien in het 
GGZ-domein, door verwijzers en 
gemeenten. Het betekent waardering voor 
onze medewerkers. Voor nu verheug ik me 
op de samenwerking met onze partners. 
Zelf ben ik een bestuurder vanuit de 
inhoud. Ik ga nu ook samenwerken met 
bestuurders die erg goed zijn op de 
processen en de bedrijfsvoering. Daar zal 
ik veel van gaan leren. Geen kind dat ons 
pad kruist is hetzelfde. En dat is voor 
bestuurders niet anders.”  
Annette van der Merwe, redacteur 
gemeente Amsterdam 

 
Dit is UPDATE#6, over de werkgroepen en hun doelen. Heb je een opmerking of suggestie 
voor de volgende UPDATE? Mail die naar inkoopSJH2021@amsterdam.nl ! 
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Werkgroep Toegang  
Ontwerpt het toegangsproces voor 
hoogspecialistische 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 kwam op maandag 30 
november online bijeen, de laatste keer dit 
jaar. De werkgroep wordt onder de naam 
Toegang/Gebiedsgericht organiseren 
voortgezet in 2021. Over onder andere de 
inhoud, de samenstelling van de 
deelnemers en de frequentie van overleg 
wordt nog nagedacht.  
Afgesproken in het laatste overleg is onder 
meer dat voor 1 januari 2021 een overzicht 
wordt gemaakt voor verwijzers, met 
daarop de (beoogd) kernpartners, hun 
contactgegevens, openingstijden en 
mailadressen. Daarmee kunnen verwijzers  
 

 
dan rechtstreeks naar een gecontracteerde 
aanbieder verwijzen.  
Verder is afgesproken om de crisisroute 
aan te passen aan het nieuwe stelsel en 
tevens de route te versimpelen.   
 
Handen in de wijk 
Verder is gesproken over ‘handen in de 
wijk’: Amsterdam heeft een budget 
beschikbaar, buiten de huidige 
lumpsumbedragen om, voor inzet van 
ambulante werkers in de wijk die ‘hands 
on’ specialistische jeugdhulp kunnen 
bieden, zonder een verwijzing. Het Ouder- 
en Kindteam en de GI kunnen hen inzetten 
om bij te schakelen waar dat nodig is 
zonder dat er een verwijzing nodig is. 
Beoogd kernpartners is om een advies 
gevraagd over een verdeling van het 
beschikbare budget en over hoe hiermee 
per 1 januari te starten. 
Heike van der Krieke, 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. 

Werkgroep grenzen aan de 
jeugdwet 
Stelt beleidsregels op rondom 
jeugdhulp: een inkleuring van de 
werkwijze en kaders die worden 
gehanteerd. Het doel: komen tot een 
beknopt en ‘to the point’ document.  
 
Afwegingskader jeugdhulp 
Met beoogd kernpartners, de GI, het 
Jeugdplatform (JPA), het OKT en 
gemeenten is gesproken over het 
afwegingskader. Op basis van deze 
bijeenkomsten is bepaald welke 
onderwerpen een plaats krijgen in de 
beleidsregels. De onderwerpen 
normaliseren, gebruikelijke hulp, 
respijtzorg en 18-/18+ hebben een nadere  

uitwerking gekregen. Grenzen aan het 
aanbod zelf zijn niet opgenomen, maar wel 
is geconcludeerd dat dit in de toekomst 
een nadere uitwerking verdient. In 2021 
wordt met de betrokkenen de aangepaste 
tekst besproken. Ook wordt gekeken hoe 
het inhoudelijk deel een vervolg kan 
krijgen.  

 
Voorliggende / andere voorzieningen 
Beoogd kernpartners, het OKT en 
gemeenten spraken ook over de 
voorliggende en andere voorzieningen. 
Naast preventie en algemene 
voorzieningen, zijn ook de aan de 
Jeugdwet grenzende wetten opgenomen. 
In het stuk wordt een drietrapsraket 
gehanteerd als het gaat om andere 
wettelijke voorzieningen, te weten: 
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- een korte beschrijving van de 
verantwoordelijkheden  

- duiding welke producten onder 
welke wet vallen  

- duiding van snijvlakken / grijze 
gebieden. Hierbij gaat het naast de 
Jeugdwet om Passend Onderwijs 
en de Zorgverzekeringswet.  

Toelichting op de individuele 
voorzieningen 
Uit gesprekken met beoogd  kernpartners, 
het OKT, de GI, het JPA en gemeenten 
volgt dat er geen uitputtende beschrijving 
komt van alle voorzieningen. Dit past ook 
niet bij de lumpsum financiering. Wel is 
besloten het onderscheid tussen 
specialistische en hoogspecialistische 
jeugdhulp nader te duiden. Daarnaast 
zijn/worden het SJSO, 
woningaanpassingen en hulpmiddelen, 
verblijf en vervoer nader uitgewerkt.  

 
Het PGB 
Samen met het JPA, het OKT en 
medewerkers vanuit de gemeente is de 
uitwerking van het PGB besproken. Met 
name de motivering in een aanvraag heeft 
verder uitwerking gekregen. Ook zijn de 
kwaliteitscriteria en de (financiële) eigen 
kracht nader uitgewerkt. Tot slot is het 
terugvorderen van een PGB verder 
uitgewerkt. Er is nog een openstaand punt 
als het gaat om het beheer van het PGB 
door een jeugdige zelf.  
Lennart Amersfoort, projectleider gemeente 
Amsterdam 

 
Werkgroep Specialistische 
Jeugdhulp op het Speciaal 
Onderwijs  
Organiseert specialistische jeugdhulp 
binnen het onderwijs, in plaats van 
ernaast. Is ingevlochten in het 
programma Inkoop specialistische 
jeugdhulp. Uitdaging: het behouden van 
de positieve effecten van de werkwijze 
van de afgelopen twee jaren.  
 
Spannende week  
Deze week is de laatste week voordat de 
kerstvakantie begint. Dat betekent voor de 
regionale ontvlechting SJSO een 
spannende week. De SJSO-aanbieders 
naderen de deadline om de 
conversiegegevens van leerlingen uit de 
regio en van buiten de regio over te dragen 
aan de gemeenten. Op 18 december moet 
alle gegevens bij de gemeenten liggen.  
 
Verder wordt met de SJSO-aanbieders, 
regiogemeenten en scholen deze week de 
laatste hand gelegd aan samenwerkings-
afspraken en een aanmeldprocedure vanaf 
2021. Een week waarin veel op het 
programma staat, naast de nieuwe 
lockdown. Hopelijk kunnen we na deze 
sprint tot rust komen in de kerstvakantie.  
Laureen Hulskamp, projectleider invlechting 
SJSO 
 
 

 


