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Agenda 
• Inleiding

• Conversie

• Inhoudelijke aanpassingen

• Doelstellingen (jeugd én IAJ-specifiek))

• Minimumeisen (jeugd én IAJ-specifiek)

• Vragen en afsluiting



Inleiding

• Waar staan we nu?

• Voor Wmo, Beschermd wonen én jeugdhulp.

• Verdieping op samenhang en afbakening tussen segmenten en 
uitwerking segment-overstijgende onderwerpen.

• Vandaag toelichting op minimumeisen.

• Selectiecriteria volgen begin 2021.

• Inhoudelijke aanpassingen voor segment IAJ licht ik toe;

• Presentatie en verslag op www.sociaaldomeinachterhoek.nl.



Inhoudelijke aanpassingen in afbakening

• Hoog-specialistisch heet nu: Hoog complex weinig voorkomend met 
verblijf;

• Alle ambulante zorg valt onder IAJ, met uitzondering van GGZ 
crisisdienst;

• Crisisdienst GGZ valt onder Hoog complex weinig voorkomend met 
verblijf;

• Aansluiting bij landelijke ontwikkelingen (boven)regionale inkoop & 
norm van opdrachtgeverschap.



Conversie
(zie bijlage)



Inhoudelijke aanpassingen in IAJ segment

• Viertal subsegmenten: persoonlijke verzorging, ondersteuning, 
behandeling en ambulante spoedhulp (nieuw).

• Ieder subsegment heeft specifieke randvoorwaarden voor uitvoering.

• Complexiteit van zorgvraag kan lopen tot aan zeer complex. Hoog-
specialistische ambulante trajecten nu ook onderdeel van IAJ.

• Doelstellingen voor IAJ in lijn gebracht met algemene jeugd-
doelstellingen.

• Minimumeisen in concept bepaald.



Doelstellingen Jeugdsegmenten (onder voorbehoud)

1. Meer kinderen krijgen steun in de sociale basis, dat betekent minder kinderen met jeugdhulp

2. Kinderen/gezinnen ervaren:
·         een verbetering van hun dagelijks functioneren en kwaliteit van leven;
·         meer controle over het zorgproces;
·         een goede samenwerking tussen hulpverleners;
·         gelijkwaardig contact met hulpverlener.

3. Kinderen groeien zo thuis mogelijk op, dat betekent dat we de volgende beweging willen zien:
·        van de kinderen met jeugdzorg krijgen de meeste kinderen ondersteuning vanuit het segment IAJ;
·        verschuiving van ondersteuning vanuit het segment HCV naar GWV en IAJ;
·        ondersteuning vindt plaats in de omgeving van het kind (gezin, school, woonplaats, regio);
·        ongewenste overplaatsingen worden zoveel voorkomen;
·        crisis wordt voorkomen door tijdige interventie/inzet ondersteuning.

4. Kinderen groeien op tot zelfstandige volwassenen, dat betekent dat minder kinderen met jeugdhulp 
doorstromen naar voorzieningen voor volwassenen. 

5. Continuïteit van hulpverlening voor jongeren die nog ondersteuning nodig hebben na hun 18e (of 21e) 
is geborgd.



Doelstellingen segment IAJ (onder voorbehoud)

Doel 1: Meer jeugdigen krijgen steun in de sociale basis.
Stimuleren uitstroom en vergroten aansluiting sociale basis.
• Opdrachtnemer maakt aantoonbaar gebruik van sociale basis voor jeugdige en/of 

systeem;
• Opdrachtnemer denkt actief mee bij (door)ontwikkelen van voorliggende 

voorzieningen.
• Opdrachtnemer zet zich aantoonbaar in voor verbeteren van thuis- en gezinssituatie 

van jeugdige.

Doel 2: Jeugdigen en hun gezin zijn tevreden over de ontvangen ondersteuning en/of 
zorg.
Er is controle over het zorgproces, een goede samenwerking tussen hulpverleners en 
gelijkwaardig contact. 
• Opdrachtnemer kan de tevredenheid van de jeugdigen en hun gezin over de geboden 

zorg en/of ondersteuning aantonen;
• Opdrachtnemer streeft naar een minimaal cliënttevredenheid rapportcijfer van 7.



Doelstellingen segment IAJ (onder voorbehoud)

Doel 3 : Jeugdigen groeien zo thuis mogelijk op.
Voorkomen van (langdurige) inzet zorg uit segment Hoog Complex met Verblijf (HCV).
• Opdrachtnemer maakt aantoonbaar gebruik van expertise van zorgaanbieders uit 

segment HCV wanneer nodig;

Stimuleren van doorstroom jeugdigen uit segmenten Hoog Complex met Verblijf (HCV) en 
Gezin- en Woonvormen (GWV).
• Opdrachtnemer werkt aantoonbaar samen met zorgaanbieders uit segmenten HCV en 

GWV;
• Opdrachtnemer speelt in op benodigdheden en ontwikkelingen van 

zorg/ondersteuning om doorstroom naar segment IAJ te bevorderen;

Zorg volgt de cliënt.
• Opdrachtnemer neemt verantwoordelijkheid voor het zorgtraject van de jeugdige en 

betrekt hierbij collega-zorgaanbieders indien nodig;
• De jeugdige ervaart zo min mogelijk hinder van overplaatsingen; 



Doelstellingen segment IAJ (onder voorbehoud)

Doel 4: Kinderen groeien op tot zelfstandige volwassenen

Zorg en ondersteuning binnen segment IAJ wordt op zodanige manier ingezet dat hulp na 18e 
levensjaar niet nodig is. 

• Opdrachtnemer toont aan dat jeugdigen met jeugdzorg niet doorstromen naar voorzieningen 
voor volwassenen;

• Opdrachtnemer speelt in op benodigdheden en ontwikkelingen van zorg/ondersteuning om 
doorstroom naar Wmo-zorg te voorkomen;

• Opdrachtnemer kan aantonen dat ingezette zorg en ondersteuning passend en eindig is, en dat 
deze heeft geleid tot het gewenste resultaat. 

Doel 5: Indien na 18e levensjaar toch nog ondersteuning nodig is: continuïteit van hulpverlening
voor jongeren die nog ondersteuning nodig hebben na hun 18e. 

Gemeenten, Jeugdhulp aanbieders en Wmo-aanbieders werken actief samen bij de overgang van 18-
naar 18+ zorg.

• De jeugdige is bekend met het perspectief dat aan de overgang naar 18+ zorg ten grondslag ligt; 

• De jeugdige ervaar zo min mogelijk hinder van overgang naar 18+ zorg.



Minimumeisen Jeugdsegmenten

• Minimumeisen kan je alleen beantwoorden met ja of nee.

• Betreffen eisen waaraan een organisatie moet voldoen op moment van 
inschrijven.

• Organisatiekenmerken.

• Belangrijk: onderaannemers moeten voldoen aan dezelfde eisen als 
hoofdaannemers.



Minimumeisen Jeugdsegmenten 

(onder voorbehoud)

• Kwaliteitscertificaat;

• Lidmaatschap branchevereniging;

• Landelijke wet- en regelgeving;

• Aanbieder werkt aantoonbaar volgens Norm Verantwoorde Werktoedeling;

• AGB-registratie;

• Geen corrigerende maatregelen in het kader van toezicht en/of inspectie;

• Gedragswetenschapper aantoonbaar op consultatiebasis beschikbaar.

Alle bovengenoemde eisen moeten aangetoond kunnen worden indien om bewijslast 
gevraagd wordt. 



Minimumeisen Jeugdsegmenten 

(onder voorbehoud)

Referentie-eisen

• Minimaal 2 jaar ervaring;

• Ervaring met opdrachten in (samenwerkende) gemeenten > bepaalde omvang populatie;

• Referentie-eis op basis van aantal cliënten.



Minimumeisen segment IAJ
(onder voorbehoud)

• Inschrijver beschikt over een kwaliteitsstatuut GGZ in geval van leveren GGZ-Zorg.

• De inschrijver hanteert bij generalistische GGZ als regiebehandelaar een BIG geregistreerd 
Klinisch psycholoog, een BIG klinisch neuropsycholoog, een BIG geregistreerd psychotherapeut, 
een BIG geregistreerd GZ-psycholoog, een BIG geregistreerd psychiater, een SKJ geregistreerd 
kinder- en jeugdpsycholoog en/of een SKJ geregistreerd postmaster orthopedagoog.

• De inschrijver voor specialistische GGZ past de volgende vereisten toe. De regiebehandelaar is 
een BIG geregistreerd psychiater, een BIG geregistreerd klinisch psycholoog, een BIG 
geregistreerd klinisch neuropsycholoog en/of een BIG geregistreerd psychotherapeut.

• De regiebehandelaar in de GGZ kan bij de behandeling ondersteund worden door 
medebehandelaars. Medebehandelaars zijn GGZ-zorgverleners met een afgeronde opleiding op 
tenminste HBO- niveau.

• Indien ondersteuning door een vrijwilliger gewenst is, is dit in beperkte mate toegestaan. De 
ondersteuning is nooit ter vervanging van een beroepskracht en alleen in directe aanwezigheid 
van een professionele beroepskracht. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor zijn handelen maar 
is nooit eindverantwoordelijk.

• De inschrijver maakt bij behandeling gebruik van evidence based methodieken.



Doorkijk in planning Jeugd
(onder voorbehoud)

- 7 januari: algemene sessie Jeugd, Wmo en BW 11:30 – 13:30 uur
‘toelichting op totaalproces aanbesteding en prestatiedenken 1’

- 26 januari: algemene sessie Jeugd, Wmo en BW 9:00 – 11:00 uur
‘prestatiedenken 2 ’

- 28 januari: selectiecriteria Jeugd 9:00 – 11:00 uur
- 8 februari: algemene sessie Jeugd, Wmo en BW 14:00 – 16:00 uur 

‘terugkoppeling besluiten colleges’

- 10 februari: algemene sessie gericht op kwaliteit 9:00 – 11:00 uur
- Gesprekstafels gericht op selectiecriteria per segment: volgt

Zie ook: www.sociaaldomeinachterhoek.nl
- ‘Inkoop jeugd’
- ‘Agenda’

http://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/


Vragen?

Dank voor uw deelname!

Nabranders of aanvullingen naar aanleiding van deze presentatie 

kunt u sturen naar inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl met als 

onderwerp ‘’gesprekstafel IAJ 16-12’’

mailto:inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl

