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Update voor betrokkenen bij de uitwerking van de aanbesteding specialistische jeugdhulp 

door gemeenten Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel 
 
Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (de DUO-gemeenten) doen 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. Het stelsel in 
Amsterdam is gewijzigd per 1 januari 2021, per 2022 volgen de DUO-gemeenten. In 
deze UPDATE praten we u op hoofdlijnen bij met informatie uit de diverse 
werkgroepen. 
 
Naar het Hoe 
Het Amsterdamse college van 
burgemeester en wethouders stemde 
gisteren in met het gunningsadvies en dus 
met de gunning van de opdracht tot uit 
uitvoering aan de tien kernpartners 
specialistische jeugdhulp. Dat betekent 
dat we, na de bezwarentermijn van 20 
dagen, kunnen overgaan tot het tekenen 
van de contracten (zie ook artikel ‘Over het 
contracteringsproces’). En het maakt de 
weg vrij voor het plannen van een 
bestuurlijk gesprek, de kick-off van de 
nieuwe werkwijze. Bestuurders van de 
kernpartners, verwijzers, 
vertegenwoordigers van het SJSO en de 
huisartsen en de wethouders van de vier 
gemeenten gaan samen in gesprek over 
hoe we in samenwerking en partnerschap 
het stelsel samen kunnen vormgeven.  
 
Met het gunningsbesluit en straks het 
zetten van de handtekeningen is het 
‘inkoop-technische’ deel van de 
aanbesteding afgerond. De focus ligt dan 
echt op de inhoudelijke kant: hoe wordt de 
gezamenlijke Toegang vormgeven? Hoe 
maken we effectief en efficiënt de omslag 

naar gebiedsgericht werken? Hoe richten 
we de monitoring in en zorgen we voor zo 
min mogelijk administratieve lasten? In de 
diverse werkgroepen wordt hier al aan 
gewerkt en ik zie ernaar uit om hier samen 
constructief de schouders onder te zetten. 
Marcel Linthorst programmamanager 
Jeugd, gemeente Amsterdam 
 
Over het contracteringsproces 
Volgens de oorspronkelijke planning van 
de aanbesteding zou het programmateam 
Inkoop op 8 december 2020 aan het 
college van B&W vragen akkoord te gaan 
met het dan voorliggend gunningsadvies. 
In verband met Kort Gedingen die werden 
aangespannen en ook weer ingetrokken, is 
deze planning niet gehaald. Met het 
kerstreces in zicht en omdat het 
contracteringsteam nog een aantal 
afrondende gesprekken moest voeren met 
beoogd kernpartners, is vervolgens 
gekoerst op mondelinge instemming van 
alle partijen vóór het einde van het jaar, 
zodat per 1 januari wel kon worden 
aangevangen met de nieuwe werkwijzen.  
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Start per 1 januari 
Op vrijdag 18 december vroeg de 
gemeente Amsterdam als, mede namens 
DUO gemeenten gemandateerde, 
aanbestedende dienst aan alle 10 de 
kernpartners expliciet om in te stemmen 
met het per 1 januari 2021 starten van de 
nieuwe werkwijze voor de 
(hoog)specialistische jeugdhulp. Hiermee 
hebben de 10 kernpartners ingestemd. 
Ook spraken zij het vertrouwen uit dat er 
overeenstemming wordt bereikt over de 
laatste vragen rond de voorliggende 
contractstukken: Programma van Eisen, 
Raamovereenkomst, Financieel Kader, 
Uitvoeringsovereenkomst en bijhorende 
bijlagen. Er was op dat moment met 9 van 
de 10 kernpartners een akkoord ten 
aanzien van het toegekende lumpsum 
budget en opgenomen aantal cliënten. 
Inmiddels geldt dit voor alle 10 
kernpartners.  
 
De stappen 
1) Met de mondelinge afspraak is de 

dienstverlening volgens de nieuwe 
overeenkomst gestart op 1 januari 
2021.  

2) De mondelinge overeenkomst is 
geformaliseerd door op 19 januari het 
gunningsadvies voor te leggen aan het 
college van B&W van gemeente 
Amsterdam.  

3) Na instemming door het college op 19 
januari, is een dag later een 
schriftelijke bevestiging aan de 
kernpartners gestuurd.  

4) Na het bevestigen van gunning aan 
kernpartners, is een bezwarentermijn 
van 20 dagen in werking getreden. 
Binnen deze periode kunnen alleen 
belanghebbenden, en dat zijn in dit 
geval alleen de 10 beoogd 

kernpartners, nog bezwaar maken 
tegen de gunning.   

5) Na het verstrijken van de 
bezwarentermijn kan worden 
overgegaan tot ondertekenen van de 
overeenkomsten. Deze gaan dan in 
met terugwerkende kracht per 1 
januari 2021.  

 
Samenwerking 
In de tweede fase van de aanbesteding, de 
uitwerkingsfase, is een start gemaakt met 
de samenwerking tussen 10 beoogd 
kernpartners, verwijzers en betrokken 
gemeenten. In verschillende werkgroepen 
en op verschillende gespreksniveaus zijn 
diverse inhoudelijke thema’s nader 
uitgewerkt en hiervoor zijn 
vervolgafspraken gemaakt. Deze 
vervolgafspraken maken onderdeel uit van 
de Uitvoeringsovereenkomst die 
gemeenten met 10 kernpartners sluiten.  
Gezien de krappe planning van de 
aanbesteding, blijven veel afspraken op dit 
moment beperkt tot procesafspraken om 
tot goede informatie en afweging te 
komen voor de beoogde inhoudelijke 
doorontwikkeling van het 
jeugdhulpstelsel. Dit betekent dat niet 
direct per 1 januari 2021 grote 
verschuivingen zichtbaar worden op 
inhoudelijke zorg. Echter, met het 
verdelen van het budget en het beschrijven 
van de inhoudelijke zorgopdracht per 
Kernpartner, is wel al een beweging 
gemaakt.  
Het eerste jaar, 2021, wordt daarom 
gezien als ontwikkeljaar, waarin partijen 
elkaar beter leren kennen en met elkaar de 
doorontwikkeling inzetten.  
Christianne van Rijn, strategisch 
inkoopadviseur gemeente Amsterdam 

 
 
Dit is UPDATE#7, 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 Conversie 
Hoe moet het administratief met 
Amsterdamse kinderen die nu in zorg 
zijn bij een aanbieder die 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.  
De voorbereidingen voor de 
administratieconversie zijn afgerond en 
doorgesproken met de kernpartners. De 
processen zijn gedetailleerd uitgewerkt en 
eveneens (meerdere malen) 
doorgesproken met de kernpartners. Ook 
zijn de processen voor de onderaannemers 
en de niet langer gecontracteerde 
zorgaanbieders vastgesteld. Er is ook met 
bijna alle betrokken, niet langer 
gecontracteerde, zorgaanbieders contact 
geweest over de uitvoering. 
In week 3 start de administratieve 
conversie voor de kernpartners. Op 1 april 
2021 moet dit in zijn geheel zijn afgerond. 
Voor de niet langer gecontracteerde 
zorgaanbieders geldt een doorlooptijd van 
een jaar, dus tot 1 januari 2022, om alle 
lopende zorgtrajecten af te ronden of over 
te dragen aan een kernpartner. 
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. 
Op woensdag 13-1 is er overleg geweest 
tussen de kernpartners en de gemeente 
over de implementatie van het nieuwe 
administratieprotocol en het 
berichtenverkeer 3.0.   
Kernpartners geven aan dat de 
implementatie van het berichtenverkeer 
over het algemeen goed is verlopen. Er is 
nog een aantal kernpartners bezig met de 

laatste aanpassingen aan hun systemen 
maar dit zal geen gevolgen hebben voor de 
start van de conversie en de start van het 
berichtenverkeer. Eind 2020 is het 
administratieprotocol vastgesteld. Hierbij 
is ook de afspraak gemaakt dat er 
aanvullend gekeken gaat worden naar 
verdere verbetering en beperken van de 
administratieve lasten. De afspraak is dat 
kernpartners en gemeente hier het eerste 
half jaar van 2021 voor uittrekken. 
Concrete afspraken zullen op korte termijn 
worden gemaakt m.b.t. de aanpak. 
Klaas Berends, projectleider Services en 
Data, gemeente Amsterdam 

Verordening zorg op de jeugd 
De gemeente is verantwoordelijk voor het 
preventieve jeugdbeleid, de jeugdhulp en 
jeugdbescherming en –reclassering. Dit is 
geregeld in de Jeugdwet. Deze wet 
verplicht iedere gemeente ook een 
verordening vast te stellen waarin staat 
welke voorzieningen de gemeente aan 
jeugdigen en hun ouders biedt en hoe de 
toegang tot deze jeugdhulpvoorzieningen 
is geregeld. 
 
Nieuwe verordening 
Op 5 november 2020 heeft de 
gemeenteraad van Amsterdam de 
'Verordening op de zorg voor de jeugd 
Amsterdam 2021' vastgesteld. De nieuwe 
verordening jeugd geldt per 1 januari 2021. 
Nadere regels 

De verordening regelt alleen de 
belangrijkste zaken rond de 
jeugdhulpvoorzieningen en de toegang. In 
de nadere regels worden een aantal 
onderwerpen nader vastgelegd. Op 6 
oktober 2020 heeft het college de 'Nadere 
regels op de zorg voor de jeugd 
Amsterdam 2021' vastgesteld. Deze 
gelden vanaf 1 januari 2021. De 
verordening, de belangrijkste wijzigingen 
en de nadere regels vind je hier: 
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/
beleid-jeugdhulp/verordening-zorg/
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


