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INHOUDSOPGAVE | Het doel van vandaag is om inzage te geven in een praktische 
aanpak om tot goede inkoop van Jeugdhulp te komen

9:30  - 10:45 Introductie Model

10:45 - 11:15 Koffie en Thee

11:15 – 12:30 Zelf aan de slag

12:30 - 13:30 Lunch

13:30 – 14:00 Bepreken case

14:00 - 14:45 Praktijk voorbeeld regio Twente (Evelien Fokkink)

14:45 - 15:15 Pauze

15:15 - 16:00 Praktijk voorbeeld regio Midden Limburg Oost (Albert Dahmen)

16:00 - 16:30 Afsluiting & Zeven Gewoonten
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ZEVEN GEWOONTEN | Wat goede inkopers Jeugdhulp vooral wel doen…(1)
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Doe je huiswerk
• Ken het aanbod van jeugdhulp (loop eens stage) 
• Ken de aanbieders, hun insteek, veranderingsbereidheid en mogelijkheden
• Weet wat inwoners willen (en hoeveel het er zijn!). Dit kan samen met aanbieders
• Inzicht in geld en ontwikkeling daarvan (budget?)
• Ken de prioriteiten van de gemeenten 
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Formuleer concrete 
doelstellingen

• Neem een termijn van drie tot vijf jaar
• Kies uitvoerbare en haalbare doelen
• Stem doelen af met achterbannen (gemeente) en manage verwachtingen
• Includeer quick wins
• Sta stil bij de vraag of ook aanbieders dit zouden willen bereiken
• Maak deze doelstellingen het hoofdonderwerp van marktconsultaties
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SEVEN HABITS | “The seven habits of highly effective Jeugdzorgregio’s” (2)
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Gebruik alle inkoop 
instrumenten

• Instrumenten: bekostigingsmodel, toegang, leveranciersmanagement en 
contractering

• Ieder instrument heeft zijn eigen smaken, effecten en basisvoorwaarden. Het totaal 
van de instrumenten vormt de symphonie

• Het inkoopproces begint pas echt met het ondertekenen van het contract
• Kijk naar de omliggende regio’s (maak verschillen zo mogelijk zo klein mogelijk)
• Kopieer niet klakkeloos goede voorbeelden – alles is specifiek en afhankelijk van 

de regionale context 
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Denk samen 

• Denk samen als gemeenten over het regionale beleid
• Denk samen met de aanbieders en probeer zo veel mogelijk in partnerschap te ontwikkelen
• Samenwerking kent echter ook grenzen: gemeente blijft opdrachtgever en aanbieders blijven 

opdrachtnemers. Voorkom kalkoen en kerstsituaties
• Veranker praten juridisch om achterbanzorgen te voorkomen (transparantie)
• Inkoop eindigt niet met het tekenen van een contract maar is een structurele 

aangelegenheid
• Betrek de uitvoering (toegangsmedewerkers, contractmanagers etc)



Werkgroep Ontwikkeling Stappenplan│ Werksessie II │ Slide

SEVEN HABITS | “The seven habits of highly effective Jeugdzorgregio’s” (3)
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Stuur op inhoud 
en toekomst

• Legitimeer keuzes vanuit strategie, een wenselijk perspectief en de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid die iedereen in zich draagt

• Voorkom discussies en modellen die uitgaan van sturen met dashboards, 
incentives, de juiste prikkels etc

• Vergelijk dit met management van je eigen personeel - wordt dit gedreven door 
prikkels, incentives, bonussen etc? Wat motiveert mensen?
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Begin op tijd 
• Een gemiddelde regio gaat over ca € 100 miljoen per jaar, ca 100 aanbieders, ca 10 

gemeenten en ca 100 ambtenaren die meekijken. Alles is nieuw voor iedereen. 
Begin dus tijdig met uitwerken 

• Reken er op dat je twee jaar van tevoren moet beginnen voor een “nieuw” contract
• Reken er op dat nieuwe bekostigingsmodellen 3 topt 5 jaar duren voordat ze 

zichtbaar resultaat gaan opleveren
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Regel je mandaat
• Wat is de rolverdeling tussen gemeenten en de regio als het gaat om toegang, 

leveranciersmanagement, contractering, uitvoering transformatieplan en budget 
• Wees extern helder over rollen en verwachtingen en regel dit formeel 
• Zorg voor inrichting en bemensing conform het mandaat 


