
Europese regels schrijven voor dat aanbesteden van de jeugdhulp noodzakelijk is, zeker wanneer er 
sprake is van een selectie van jeugdhulpaanbieders. Zaak is om met elkaar te komen tot een succesvol, 
op transformatie gericht aanbestedingstraject.

De afgelopen maanden zijn vier jeugdregio’s 
ondersteund1  bij het komen tot een op transformatie 
gericht aanbestedingstraject. De leerpunten uit dit 
traject zijn gebundeld tot zeven goede gewoonten. 
Een uitgebreide toelichting op de verschillende 
onderdelen is beschreven in het boekje “Inkoop 
jeugdhulp: zeven goede gewoonten” en het 
“Stappenplan inkoop jeugdhulp”. 

“Inkopen is een werkwoord”
Uitgangspunten voor een op transformatie gericht 
aanbestedingstraject:

• Inkopen is meer dan aanbesteden. Het maken 
van een bestek en het selecteren en contracteren 
van aanbieders van jeugdhulp is slechts één van de 
processen die van belang zijn bij het inkopen van 
jeugdhulp. Niet minder belangrijk zijn de keuze 
voor een bepaald bekostigingssysteem, de 
aansturing van de toegang door gemeenten en de 
wijze waarop gemeenten voor, tijdens en na de 
aanbesteding met de aanbieders van jeugdhulp 
willen omgaan. Het breed en in onderlinge 
samenhang inzetten van deze “instrumenten” 
bepaalt in hoge mate de effectiviteit van 
gemeenten bij de inkoop van jeugdhulp.

1  Dit traject is begeleid door adviesbureau EHdK.

• Inkopen is geen statisch proces. Inkopen gaat, 
naast het uitvoeren van een aanbesteding, ook 
over het realiseren van gezamenlijke opgaven, 
bijvoorbeeld “één gezin, één plan, één regisseur”. 
Inkopen is daarmee een proces waarin plaats moet 
zijn voor zoeken, experimenteren en bijstellen. Dit 
dynamische proces vraagt om permanente 
inspanning van alle betrokkenen, zeker ook na het 
sluiten van het contract.

Zeven goede gewoonten bij de inkoop van 
jeugdhulp:

1. Maak je huiswerk
a. Begin op tijd: anderhalf tot 

twee jaar voor een nieuw 
contract ingaat begint het 
proces van voorbereiding.

b. Zorg voor een heldere rolver-
deling tussen gemeenten onderling en tussen 
gemeenten en aanbieders. Probeer met elkaar op 
dezelfde ooghoogte te staan en zoveel mogelijk in 
co-productie te werken. Gemeenten dienen hier-
toe het voortouw te nemen.

c. Zorg dat inkopers over voldoende, maar niet te 
gedetailleerde feitenkennis en inzicht in de gang 
van zaken beschikken, denk aan: de hoeveelheid 
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cliënten die een beroep op de jeugdzorg doet, de 
verschillende soorten jeugdzorg die ingezet 
worden, wie naar wat verwijst en de daarmee 
gepaard gaande kosten.

d. Cijfers zijn betekenisloos zonder duiding: laat de 
mensen van de cijfers en de (eigen) mensen van 
de inhoud samen de cijfers duiden en betekenis 
geven.

e. Verplaats je in de wereld van de aanbieder. Wees 
nieuwsgierig en stel vragen: loop stage bij een 
aanbieder, loop mee met professionals, ga zelf 
kijken op locaties of bij wijkteams, bezoek cliënten 
et cetera. 

f. Ken uw gesprekspartner: wat zijn de 
marktaandelen van deze aanbieders, zijn ze 
veranderd de afgelopen jaren, hebben ze stappen 
gemaakt, hoe staan ze ervoor in financiële zin, zijn 
ze veranderingsbereid of hebben ze moeite om 
hervormingen door te voeren, en zo ja, waar ligt 
dat aan?

g. Ken de belangrijkste prioriteiten van de andere 
gemeenten binnen de regio en weet waar de 
overeenkomsten en de verschillen tussen de 
verschillende gemeenten liggen. 

2. Kies pragmatische doelen
h. Formuleer ambities duidelijk 

ten opzichte van de bestaande 
praktijk. Met andere woorden: 
benoem wat anders moet, zeker 
bij containerbegrippen als 
keuzevrijheid voor de cliënt, eigen kracht, 
professionals in hun kracht zetten, samenwerking, 
toelaten van nieuwe spelers, preventie en “één 
gezin, één plan, één regisseur”. Houd hiermee 
ook rekening in de implementatie van het nieuwe 
contract. Spreek goed af hoe je met de 
inhoudelijke conversie van de werkwijze wilt 
omgaan.

i. Toets de ambities aan het gemaakte huiswerk: zijn 
alle doelen dan nog even relevant of zijn er 
doelen die van meer respectievelijk minder 
belang lijken in de komende jaren?

j. Formuleer concrete doelen voor de komende vier 
tot zes jaar. Verwoord doelen ten opzichte van de 
huidige praktijk in de regio. En stel deze doelen 
op een verstandige manier op, denkende aan de 
rol van de gemeente als trekker van de 
transformatie.

k. Bespreek een concept met een selectie van 
aanbieders en leg de doelen – eventueel na 
bijstelling – pas daarna vast.

l. Formuleer ook quick wins als doelen, zodat er ook 
snel successen gevierd kunnen worden

3. Zet het hele instrumentarium 
in

m. Zorg voor een goede balans 
tussen de vier instrumenten die 
je als gemeente hebt in relatie 
tot de doelstellingen: het 
bekostigingsmodel, de contractvorm, het 
leveranciersmanagement en de wijze waarop de 
toegang is vormgegeven.

n. Varieer in bekostigingsmodellen, afhankelijk van 
het type jeugdhulp. Goede inkopers segmenteren 
en denken per segment na hoe ze willen 
bekostigen.

o. Kies voor de voorzichtige modus operandi: hoe 
minder er bekend is over het proces van 
zorgverlening en de kosten ervan, hoe meer 
behoedzaamheid op zijn plaats is bij de invoering 
van nieuwe bekostigingsmodellen.

p. Leg in de contractvorm ook “vage aspecten” als 
de bereidheid om bij te dragen aan de 
transformatie of om – indien dat nodig is – het 
behoud van delen van de eigen organisatie ter 
discussie te stellen vast. De intentie is niet om ze 
afdwingbaar te maken, maar ze moeten wel 
worden vastgelegd als basis voor transformatie en 
samenwerking.

q. Wat betreft leveranciersmanagement: kijk 
genuanceerd naar de benodigde aantallen 
aanbieders en naar wat er in termen van 
transformatie van hen verwacht wordt. Durf ook 
hierbij te segmenteren maar let op dat er geen 
versnippering ontstaat.

r. Leveranciersmanagement is meer dan alleen 
kwartaalgesprekken voeren. Het gaat om het 
nader formuleren van veranderopdrachten voor 
bepaalde aanbieders, het laten samenwerken van 
aanbieders en het uitzetten van projecten, 
onderzoeken en pilots om de jeugdhulp te 
verbeteren of te innoveren. Onthoud dat het 
echte werk – het verbeteren van de jeugdhulp 
– pas begint na ondertekenen van het contract. 
Maak dan ook samen met de aanbieders 
afspraken over de implementatie van het nieuwe 
contract. Vraag aan de aanbieders hoe zij de 
beoogde veranderingen tot stand willen brengen.

s. Organiseer en regel de toegang vakkundig in. 
Goed management, solide protocollen en 
werkwijzen, opleiding voor de eigen medewerkers 
van de toegang en slagvaardige interne en 
externe communicatie zijn daarbij van 
doorslaggevende betekenis.

t. De toegang en de specialistische hulp zijn 
communicerende vaten. Let op dat de 
samenwerking goed op elkaar is afgestemd en 
elkaar versterkt. 



4. Communiceer vanuit een 
(toekomst)perspectief

u. Voer als gemeenten en 
jeugdhulpaanbieders ge-
sprekken over het toekomst-
perspectief, over waar je 
samen naar toe gaat, wat de 
doelen zijn en wat dit proces kan opleveren voor 
alle betrokkenen. Ga er vanuit dat aanbieders echt 
wel goed hun werk willen doen, maar dat een 
gezamenlijke richting daarbij kan ondersteunen. 
Voorkom gesprekken over prikkels, incentives en 
dashboards – dat motiveert niet.

v. Realiseer je dat het verhaal – het perspectief – 
door iedereen begrepen moet worden, ook door 
de mensen die mogelijk verder van de inkoop 
afstaan – dat zijn er overigens in een gemiddelde 
regio duizenden.

w. Besef dat alle besproken onderwerpen weer aan 
collega’s en achterbannen uitgelegd moeten 
worden: professionals, medewerkers van de 
toegang, huisartsen en niet te vergeten de 
cliënten en hun familie.

5. Denk samen
x. Uitgangspunt voor inkoop is 

samenwerking tussen 
gemeenten, aanbieders en 
cliëntorganisaties, met 
respect voor de onderlinge 
rolverdeling en 
verantwoordelijkheden. Neem elkaar mee in de 
visie die er op de uitvoering van hulp is en leer 
elkaars talen te begrijpen.

y. De fundamenten voor iedere vorm van 
samenwerking zijn een goede relatie, wederzijds 
respect en duidelijkheid over elkaars rol.

z. Communiceren over het toekomstperspectief, de 
concrete doelen voor de inkoop, het ontwerp op 
hoofdlijnen van het bekostigingsmodel, het 
leveranciersmanagement, het soort contract en 
de rol van de toegang.

aa. Zorg dat helder is wat de status van bepaalde 
overlegvormen is en wat er met uitkomsten wordt 
gedaan. Ook is het verstandig om aan te geven 
wie uiteindelijk de uitkomsten van gezamenlijk 
overleg “vaststelt”.

6. Vertrouw, maar controleer
ab. Voor de uitvoering is het 

belangrijk dat alle partijen 
goede trouw als norm zien, 
zonder daarin overigens 
naïef te zijn. Controle is en 
blijft belangrijk, vooral ook 
om het vertrouwen te versterken.

ac. Gemeenten doen er goed aan om – samen – 
afdelingen op te zetten die controleren of de 
zakelijke afspraken met betrekking tot de 
zorgverlening worden nageleefd. Dit gaat dan om 
de vraag of de afgesproken jeugdhulp in termen 
van omvang, kosten en resultaten conform de 
gemaakte afspraken is geleverd.

7. Regel je mandaat
ad. Een deugdelijke 

samenwerkingsstructuur 
tussen gemeenten onderling is 
noodzakelijk. In de meeste 
regio’s is de samenwerking 
vooral gericht op samen 
contracteren van aanbieders en is dit goed 
geregeld, maar met het contracteren van 
aanbieders begint het pas echt. Ook daarna is 
samenwerking tussen gemeenten nuttig, 
bijvoorbeeld inzake uitwisselen van kennis, 
informatie en best practices, 
leveranciersmanagement voor de grotere 
aanbieders, gezamenlijke projecten etc. Daarvoor 
is ook een mandaat nodig. Naar aanbieders toe 
schept een helder mandaat ook na de 
contractering rust en duidelijkheid, en ook dat is 
goed voor het proces van transformatie.

Handelen naar de goede gewoonten draagt bij aan 
het realiseren van betere, goed toegankelijke en 
betaalbare jeugdhulp de komende jaren.


