Informatiesessies inkoop Jeugd, maart/april 2021
Veel gestelde vragen en antwoorden over segment 2: Wonen
Vragen over het gewenste aantal en soort aanbieders
1. Klinkt tegenstrijdig: minder aanbieders maar wel op zoek naar kleinschalige aanbieders en kleinschalige
zorg.
We zoeken niet naar kleinschalige aanbieders, maar voor een deel van de jongeren naar passende,
kleinschalige woonvormen. We zoeken partijen die meer kunnen bieden en kunnen uitbreiden. We zien nu
namelijk bij bepaalde categorieën dat kleine aanbieders een beperkte capaciteit kunnen bieden, waardoor
verwijzers vastlopen. We doen dit om beter aan de zorgvraag in de regio te kunnen voldoen.
2. Dit klinkt niet zo positief voor de kleinschalige aanbieders.
Deels klopt dit. We zoeken niet per sé hele grote aanbieders, maar ‘eenpitters’ willen we niet meer. Van
ondernemers verwachten we dat daarom dat zij mee ontwikkelen met de wijziging in klantvraag.
3. Verwachten jullie een bepaalde volume bij inschrijving, of kan de aanbieder hier naartoe groeien?
We verwachten bij start wel een bepaalde volume en/of ervaring. Daarnaast zoeken we bij gezinshuizen
bijvoorbeeld naar partijen die zich kunnen door ontwikkelen.
4. Gaat het met name om het gebrek aan gezinshuizen?
Dat klopt, we missen in deze regio voor de doelgroep m.n. capaciteit in gezinshuizen en bij gezinshuis-plus. We
zien dat de jeugd regelmatig te lang in behandelgroepen blijft zitten, omdat er geen uitstroommogelijkheid is.
Verder is er een tekort aan kleinschalige woonvormen voor complexe ‘oudere’ jeugd.
5. Is er gedacht aan het tekort aan huizen bij het voorstel om gezinshuizen op te starten?
Dit is zeker een onderwerp van aandacht. Alleen willen we en kunnen we dit niet aan de voorkant als gemeente
zelf regelen. We verwachten van de aanbieders die zich gaan inschrijven dat zij dit op zich nemen in goed
overleg met de gemeenten.
6. Ik hoor de vraag om flexibele capaciteit in te zetten voor moeilijke jongeren en dat daar wel
mogelijkheden zijn voor vernieuwingen en nieuwe aanbieders.
Ja, dat is juist.
7. Zijn er uiteindelijk genoeg bedden?
Ja, we verwachten voldoende bedden te krijgen en er zal zeker bij aanbieders van sommige categorieën een
opdracht liggen tot uitbreiding.
Vragen over bekostiging en contracten
8. Waarom inspanningsgericht bekostigen terwijl het om wonen gaat?
Bij Wonen is altijd inspanningsgericht bekostigd en we continueren dat. Je kunt dan per verblijfsvorm adequaat
bekostigen en afrekenen.
Vragen over proces/planning aanbesteding
9. Gaat beschermd wonen 16-18 jarigen naar de aanbesteding beschermd wonen?
Het idee is om dit via beschermd wonen te laten lopen. De kosten vallen bij jeugd maar de inkoop niet.
10. Met welke criteria willen jullie het aantal aanbieders voor woonvormen verminderen?
Op de inhoud van de selectiecriteria die van toepassing zullen zijn, mogen we niet vooruitlopen. Iedereen moet
op hetzelfde moment inhoudelijk dezelfde informatie krijgen m.b.t. de aanbesteding. Vandaar dat we deze pas

bekend (mogen) maken bij publicatie van de aanbesteding(en).
Overige vragen
11. Kan segment 2 gestapeld zijn met segment 4? Bijvoorbeeld dat iemand in een woonvorm zit en een
ambulante behandelvraag heeft.
Ja, theoretisch zou dit kunnen, dat is echter nog onderdeel van uitwerking.
12. Valt onder systeemgerichte hulp ook systeemtherapie?
De toegang moet op systeemgerichte hulp de coördinatie voeren, en bij Wonen speelt systeemgerichte hulp
een rol. Maar de contractering in segment 2 gebeurt op het woondeel.
13. Als wonen wordt ingekocht, komt daar ook systeemgerichte hulp bij, of pas daarna?
Iemand wordt bij een woonaanbieder geplaatst, maar nog steeds volgt de toegang de casus. Als die vaststelt
dat er (systeemgerichte) therapie nodig is, dan zal dat apart worden ingekocht. Met de woonaanbieder die het
wonen levert, maken we afspraken over de woonzorg.
14. Waar wij regelmatig tegenaan lopen is het enorme tekort aan crisisbedden.
We presenteren nu 4 segmenten, maar in onze analyse is er nog een vijfde segment, namelijk crisishulp. Deze
worden in in dat segment ingekocht, waarbij wordt gekeken naar de functie en aantal crisisbedden.

