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Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
Op 25 februari 2020 is door het college van B&W besloten om samen met de gemeenten Amsterdam,
Ouder-Amstel en Uithoorn te starten met een aanbesteding hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH;
voorheen segment C). De aanbesteding was tevens de opmaat naar een stelselwijziging.
Belangrijkste wijzigingen zijn een andere financiering systematiek, van resultaatgericht naar
taakgericht en het terugbrengen van 36 zorgaanbieders binnen HSJH naar tien, zodat er meer
partnerschap met de gecontracteerde partijen (kernpartners) gerealiseerd kan worden.
In februari van dit jaar zijn de definitieve overeenkomsten met tien gecontracteerde partijen getekend.
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn effectueren het nieuwe stelsel per 1 januari 2022.
Met het oog op het van rechtswege aflopen van de huidige contracten voor segment B (enkelvoudige
specialistische jeugdhulp: ESJH) zijn er per 1 januari 22 ook voor dit type jeugdhulp nieuwe contracten
nodig. De Aanbestedingswet vereist een aanbesteding.
De combinatie van een gewijzigd stelsel voor de HSJH en de noodzaak voor nieuwe contractering van
de ESJH maakt dat Diemen een keuze moet maken voor de koers waarin we het jeugdhulpstelsel in
zijn geheel willen ontwikkelen en vervolgens de wijze van contracteren van de ESJH.
Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum: 31 augustus 2021
Samenvatting
De contracten met zorgaanbieders voor de enkelvoudige specialistische jeugdhulp (segment B/ESJH)
lopen van rechtswege per 31 december 2021 af. Per 1 januari 2022 zijn nieuwe overeenkomsten
nodig.
De hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH, voorheen segment C) wordt ondergebracht in een nieuw
jeugdhulpstelsel per 2022. In samenwerking met Amsterdam, Ouder-Amstel en Uithoorn is een
gewijzigd stelsel ingericht en middels een aanbesteding hebben we nieuwe overeenkomsten
afgesloten. De belangrijkste wijzigingen zijn; andere financieringssytematiek (van resultaat- naar
taakgericht), het invoeren van een lumpsum en het verminderen van het aantal gecontracteerde
zorgaanbieders zodat partnerschap mogelijk is.
De voorkeur gaat er naar uit om de ESJH in samenhang met het stelsel voor de HSJH te brengen. Het
invoegen van de ESJH is wenselijk om te komen tot een inhoudelijk en financieel samenhangend
stelsel. Het college heeft ingestemd met deze koers.
Concreet betekent dit aansluiten bij de gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel en Uithoorn voor de
inkoop van enkelvoudige specialistische jeugdhulp. Er zullen dan twee aanbestedingen worden
georganiseerd. Een overbruggingsaanbesteding voor ESJH voor 2022, aangezien het niet haalbaar is
gebleken om nog voor het einde van dit jaar een aanbesteding af te ronden die de gewenste
samenhang tussen HSJH en ESJH realiseert. En de start van een aanbesteding voor de ESJH 2023
en verder, in samenhang met HSJH, met als resultaat meerjarige overeenkomsten.
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Omwille van samenhang in het stelsel en efficiënt benutten van beschikbare capaciteit is het advies
aan het college geweest om in te stemmen met de koers.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Ter inzage in iBabs
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