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Inleiding 
Regio Amersfoort1 werkt al jaren regionaal samen op de jeugdhulp. De transities in het Sociaal 
Domein in 2015 gaven de regio een extra impuls. Gemeenten hebben regionaal hun toegang tot zorg 
en ondersteuning georganiseerd vanuit lokale sociale (wijk)teams. Gemeente Amersfoort is gevraagd 
om als gastheer gemeente de inkoop en accountmanagement sociaal domein in opdracht van de 
regio gemeenten te organiseren en uit te voeren. Op zowel beleidsontwikkeling als uitvoeringsniveau 
wordt er regionaal samengewerkt en van en met elkaar geleerd. Elke gemeente heeft lokaal de 
opdracht om een stevige sociale basisinfrastructuur te realiseren en te behouden zodat jeugdigen 
veilig en gezond kunnen opgroeien.   

 

Ambitie en inkoop regio Amersfoort 
In 2015 besloten de gemeenten in de regio Amersfoort de inkoop en subsidiëring van zorg en 
ondersteuning gezamenlijk te organiseren. Alle colleges van de gemeenten in de regio Amersfoort 
hebben in het voorjaar van 2017 de gemeente Amersfoort (Regionaal Inkoop en Subsidie Bureau 
(RISB)) de opdracht gegeven de jeugdhulp en Wmo (begeleiding en respijtverblijf) 2019-2022 
opnieuw aan te besteden. De opdracht is in overleg met o.a. regiogemeenten, wijkteams, 
zorgaanbieders en cliënten- en adviesraden uitgevoerd.2 
 
Gemeenten hebben ervoor gekozen om met een beperkt aantal jeugdhulp aanbieders [de breed 
spectrum aanbieders] voor de ‘complexe en intensieve’ problematiek een partnership aan te gaan 
gericht op meerjarige afspraken inclusief meerjarig budgettair kader en collectieve 
verantwoordelijkheid voor verbetering van de kwaliteit en de betaalbaarheid van de jeugdhulp. 
Gemeenten en breed spectrum aanbieders delen de overtuiging dat dit alleen bereikt kan worden 
vanuit een samenwerking als collectief. Dit is een enorme opgave over de grenzen van de eigen 
gemeente en zorgaanbieder heen. In een korte en intensieve periode is hard gewerkt aan de 
gezamenlijke Taakopgave en wat dit betekent voor de samenwerking en onderlinge afspraken. De 

                                                           
1 Regio Amersfoort bestaat uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en 
Woudenberg. Vanuit de landelijke indeling op jeugdregio’s staat deze regio bekend als regio Eemland.  
2 Zie TenderNed kenmerk 182135 voor de documenten van de aanbesteding Jeugdhulp en Wmo (begeleiding 
en respijtverblijf) 2019 – 2022 regio Amersfoort. 



 
 

resultaten hiervan inclusief de gezamenlijke transformatie opgaven zijn opgenomen in de Bijlage 
Taakopgave en budgettair kader.  
 

Transformatie agenda jeugd  
De afgelopen jaren is er lokaal, regionaal en bovenregionaal veel gebeurd aan innovatie en 
transformatie in het sociaal domein. Dit heeft ons veel ervaring en inzichten opgeleverd waarop wij 
regionaal de aanbesteding als kans hebben opgepakt om met een beperkt aantal zorgaanbieders op 
de jeugdhulp regionaal hierop de noodzakelijke samenhang en afstemming te realiseren en in 
partnerschap de agenda concreet te maken en uit te voeren.  
 
De breed spectrum aanbieders committeren zich om actief samen te werken opdat de gezamenlijke 
Taakopgave uitgevoerd wordt. Waarbij iedere zorgaanbieder individueel aanspreekbaar blijft en 
verantwoordelijk is voor het nakomen van de afspraken zoals die overeengekomen zijn binnen het 
Raamcontract. Het collectief netwerk is bereid hun professionaliteit/ kwaliteit in het netwerk in te 
zetten zodat de zorg voor de doelgroep verbetert. Nieuwe initiatieven moeten te allen tijde passen 
binnen de collectieve opgave 
 
De breed spectrum aanbieders zorgen ervoor dat indien er binnen het collectief verschuivingen 
voordoen die leiden tot wijzigingen in individuele budgettaire kaders, zij als collectief initiatieven 
nemen voor een verantwoorde (her)verdeling van de individuele budgetten. De breed spectrum 
aanbieders delen hun signalen op ontwikkelingen in het zorglandschap (zoals toename in de vraag, 
mogelijke leemtes en wijziging van problematiek) om dit te toetsen, te analyseren en indien nodig te 
zoeken naar nieuwe oplossingen.  
 
Samen met landelijke kennisinstituten willen wij de komende jaren de omslag maken naar sturing op 
kwaliteitsindicatoren. Data vanuit de registratie zullen wij nodig hebben voor inzicht in gebruik van 
jeugdhulp en ontwikkelingen/ verschuivingen in cliënt stromen.  
De hoofdthema’s in de aanbesteding op de transformatie opgaven zijn: 

 Her-organisatie van specialistisch verblijf  jeugd [bijv. afbouw van intramurale voorzieningen en 
uitbreiding van wonen in gezinsvormen]. 

 Her-organisatie van de crisiszorg jeugd, waarbij ingezet wordt op het voorkomen van en indien 

nodig de-escalatie via time-out plekken.  

 Heroriëntatie op inzet van jeugdhulp vanuit het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) met het 

doel om zoveel mogelijke specialistische jeugdhulp uit te voeren vanuit de regionale jeugdhulp.  

 In-door-uitstroom verbeteren (minder klanten in zorg, sneller klanten door en uit zorg) door slim 
en intersectoraal samen te werken. 

 Preventieve maatregelen om te voorkomen dat jeugdigen in specialistische jeugdhulp met 
verblijf terecht komen. 

 
Samen met de breed spectrum zorgaanbieders zijn bovenstaande thema’s vertaald naar de opgaven 
zoals opgenomen in Deel 4 van de bijlage Taakopgave en budgettair kader. De regio Amersfoort kent 
naast de opgave Transformatie jeugdhulp een aantal andere gezamenlijke opgaven zoals ‘overgang 
18-/ 18+’, ‘wonen en zorg’ en ‘samenwerking jeugdhulp en het onderwijs’. Al deze opgaven hebben 
op onderdelen een directe relatie met elkaar en werken daarop samen.   
 

Actieprogramma Zorg voor Jeugd   
Het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd heeft de uitdagingen voor de jeugdhulp helder 
ondergebracht in 6 actielijnen, te weten 

 Actielijn 1: Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen.  

 Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien.  



 
 

 Actielijn 3: Alle kinderen de kans bieden zicht te ontwikkelen.  

 Actielijn 4: Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden.  

 Actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt.  

 Actielijn 6: Investeren in vakmanschap.  
  

Deze actielijnen zijn ook voor onze regio de uitdagingen waar wij met elkaar voor staan. We willen 
een betere samenwerking tussen de toegang en de zorgaanbieders als collectief om vanuit een 
gedeelde visie en werkwijze de jeugdigen met complexe problematiek in een vroeg stadium te 
kunnen ondersteunen en waar mogelijk uithuisplaatsingen te voorkomen. Samenwerking als 
collectief netwerk van zorgaanbieders levert kansen om gezamenlijk te investeren in 
personeelsbeleid en het vakmanschap van de jeugdhulp.   
 

Samenwerking Utrechtse regio’s  
Regio Amersfoort werkt nauw samen met de Utrechtse regio’s op de bescherming van jeugdigen 

(SAVE/ Veilig Thuis) en transformatie en inkoopafspraken op de essentiële functie (Jeugdzorg+, 

driemilieuvoorzieningen en residentiële crisiszorg). Wij vinden met elkaar belangrijk dat er 

deskundigheid en voorzieningen beschikbaar zijn voor deze groep meest kwetsbare kinderen. Wij 

staan samen voor de ambitie om plaatsing in een dergelijke voorziening te voorkomen en kinderen 

thuis of indien nodig in een gezinsvervangende thuissituatie in de eigen regio te laten opgroeien. Het 

gezamenlijke breed gedragen Koersdocument Transformatie Essentiële Functies is onderdeel van de 

aanbesteding Jeugdhulp en is daarmee richtinggevend kader voor de regionale transformatie 

opgaven met de breed spectrum zorgaanbieders. Wij vinden het belangrijk om kennis en ervaringen 

met elkaar te delen en de transformatie van de jeugdhulp als een gezamenlijk leerproces te zien.  

Inzet transformatiefonds   
De gemeente Amersfoort doet namens de regiogemeenten deze aanvraag voor budget vanuit het 

transformatiefonds om dit in te zetten voor de organisatie en realisatie van de collectieve 

Taakopgave breed spectrum voor de transformatie van de jeugdhulp. Inzet van deze middelen is 

gericht op zowel het versterken van de projectorganisatie met procesondersteuning, secretariaat en 

inzet van externe expertise als de mogelijkheid tot inzet van extra budget op de specifieke 

transformatieopgaven. Inzet hierop wordt besloten op basis van de business cases en nader 

onderzoek naar eventuele andere bronnen van cofinanciering, bv innovatiefonds ZonMw. 

Besluitvorming op inzet van deze middelen vindt plaats in overleg met de Breed spectrum 

aanbieders. De gemeente(n) beslist. 

  



 
 

 

Bijlage 1 – Modelformulier regio Amersfoort 

 
Dit formulier wordt gelijktijdig met het transformatieplan van de jeugdzorgregio ingediend.  

 

Algemene gegevens 

Naam jeugdzorgregio Regio Amersfoort 

 

Contactpersoon Naam Telefoon E-mailadres 

 Christa Hoogenveen 

(projectleider) 

Paulina Mol Lous 

(voorzitter Ambtelijk 

Overleg jeugd regio 

Amersfoort)  

033 - 4694290 

 

035 - 5481771 

cm.hoogenveen@amersfoort.nl 

 

Paulina.mollous@baarn.nl 

Datum  

 

 

Uitgangspunt bij de uitkering van het transformatiebudget is dat de grootste gemeente in de jeugdzorgregio in 

de periode 2018-2020 jaarlijks het transformatiebudget krijgt uitgekeerd, ten behoeve van het regionale 

transformatieplan. Indien de jeugdzorgregio hiervan wil afwijken, dient hieronder te worden aangegeven aan 

welke gemeente dan jaarlijks (2018-2020) het transformatiebudget kan worden uitgekeerd. 

 

Geef hieronder aan of de jeugdzorgregio voldoet aan de criteria die zien op ‘de basis op orde’. In hoofdstuk 4 

wordt een toelichting gegeven op deze beoordelingscriteria.  Indien op onderstaande criteria een ‘nee’ wordt 

aangegeven, dient schriftelijk  per criteria overtuigend gemotiveerd te worden waarom de jeugdzorgregio (nog) 

niet aan desbetreffende criteria voldoet, en dient te worden aangegeven op welke wijze de jeugdzorgregio 

alsnog aan desbetreffende criteria gaat voldoen.  

 

Beoordelingscriteria – ‘de basis op orde’ 

1. In de jeugdzorgregio is een (boven)regionaal expertteam aanwezig voor complexe 

zorgvragen.  

 

ja 

 

Toelichting (verplicht indien het antwoord nee is) 

 

 

 

 

Uitkering Transformatiefonds 

Naam grootste gemeente in de jeugdzorgregio Amersfoort 

 

Indien van toepassing: naam gemeente die 

transformatiebudget ontvangt (niet zijnde de 

grootste gemeente in de jeugdzorgregio) 

 

 



 
 

2. Binnen de jeugdzorgregio zijn (proces)afspraken gemaakt over de aanpak van 

wachtlijsten en wachttijden.  

 

ja 

 

Toelichting (verplicht indien het antwoord nee is) 

 

 

 

 

3. Binnen de jeugdzorgregio worden meerjarige inkoopcontracten afgesloten.  

 

ja 

 

Toelichting (verplicht indien het antwoord nee is) 

 

 

 

 

4. Binnen de jeugdzorgregio zijn de inkoopcontracten consequent vertaald in de 

uitvoeringsvarianten van het programma Informatievoorziening Sociaal Domein.  

 

ja 

 

Toelichting (verplicht indien het antwoord nee is) 

 

 

 

 

5. Binnen de jeugdzorgregio is er een visie op de doorontwikkeling van de lokale teams.  

 

ja 

 

Toelichting (verplicht indien het antwoord nee is) 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Bijlage 2 – Taakopgave en budgettair kader  

Bijlage bij de individuele Raamcontracten Jeugdhulp en Wmo (begeleiding en respijtverblijf) 2019 

 


