
 

 
 
 
 
 

 
MEMO           
          

Aan:   Fysieke Adviestafel 

Van: Ali Essousi, Mariska Gort, David Smeets 

Datum: 30 september 2021 

Betreft: Opheffen beperkingen gesloten deelsegment verblijf en uitgangspunten 

vernieuwen inkoop verblijf. 

Gevraagd:  1. Kennis te nemen van het opheffen van de sluiting van deelperceel verblijf 
onder de genoemde voorwaarden. 
2. Kennis te nemen van het voorbereidend proces op een vernieuwde inkoop 
verblijf. 

 

Aanleiding 
Het BO heeft op 15 juli 2021 besloten om de sluiting van deelperceel verblijf op te heffen per 1 
januari 2022 onder bepaalde voorwaarden. Daarmee ontstaan verruimde mogelijkheden om toe te 
werken naar een vernieuwde inkoop van verblijf vanaf 2022. Het gaat hierbij om de verruiming van 
mogelijkheden om met zowel ingekochte als niet ingekochte aanbieders vorm te geven aan een 
vernieuwde inrichting van het jeugdhulpveld binnen deelsegment Verblijf. De uitwerking zal 
plaatsvinden als vervolg op de Inkoopstrategie Verblijf. 

 
Huidige situatie 
De huidige plaatsingsmogelijkheden zijn gebaseerd op het beschikbare aanbod van 
gecontracteerde partijen (aanbodgericht). Een kwalitatieve analyse moet uitwijzen in hoeverre of 
de aanwezige locaties en woonplekken binnen de regio Foodvalley voorzien in de behoefte. 
 
Noemenswaardig is dat ondanks een gesloten deelsegment verblijf, veel light-overeenkomsten 
worden afgesloten met niet-ingekochte aanbieders omdat ingekochte aanbieders niet altijd kunnen 
voorzien in de regionale vraag. Daarmee wordt de beoogde werking van een gesloten deelmarkt 
(voorkomen aanzuigende werking) grotendeels tenietgedaan. Daarnaast is dit een verhoogde 
administratieve lastendruk voor het Knooppunt. 
 
Ter illustratie: 21 jeugdigen uit Foodvalley (48%) van de totaal 44 geplaatste jeugdigen binnen 
behandelgroepen (zwaar/ extra zwaar) zijn buiten de regio geplaatst (zie bijlage 1 - peildatum juni 
2020). 
 

Overgang naar een nieuw zorglandschap 
De inkoopstrategie wordt een strategisch kader voor de inrichting van het regionaal speelveld en 
de samenwerking tussen alle stakeholders. De inkoopstrategie bevat uitgangspunten, 
voorwaarden en afspraken voor een gezond samenspel tussen Jeugdhulpaanbieders, 
regiogemeenten en zorggebruikers.  
 
Een uitgangspunt voor de nieuwe inkoopstrategie verblijf is een vernieuwde samenwerking met 
voornamelijk jeugdhulpaanbieders die kunnen voorzien in de regionale beschikbaarheid van 
ambulante alternatieven en passende woonplekken in de nabijheid van de regiogemeenten.  
 
Daarnaast is het ook relevant om een afbouwgedachte uit te werken door jeugdhulpaanbieders uit 
te dagen en meer mogelijkheden te bieden om buiten de kaders te denken en jeugdigen ‘zo thuis 
mogelijk’ te houden in plaats van op te nemen.  
 



Gewenste situatie 
De regionale ambitie is om met afbouw van bestaand residentiele capaciteit en een intensievere  
inzet van ambulante alternatieven en/of afgeschaalde gezinsgerichte woonvormen minder  
kinderen in verblijf te hebben in de komende jaren.  
 
Een nieuwe werkwijze gebaseerd op de nieuwe inkoopstrategie vraagt om een relatie met 
jeugdhulpaanbieders die breder denken en een aanbod leveren die beter aansluit bij de behoefte 
van Foodvalley (vraaggericht). Hiermee willen we kwalitatieve zorg voor jeugdigen en gezinnen 
borgen door het ‘nieuwe aanbod’ af te stemmen op de vraag.  
 

Voorwaarden voor (nieuwe) inkoop verblijf 
Sluiting van deelperceel verblijf opheffen per 1 januari 2022 en samen met jeugdhulpaanbieders 
een alternatieve beheersing van toetreding uit te werken op basis van: 

- Preffered partnerschip gebaseerd op verblijfsaanbieders die de benodigde woonplekken 
kunnen leveren. 

- Woonplekken moeten voldoen aan kwaliteitseisen en de randvoorwaarden die aansluiten 
op de vraag/behoefte zoals: type, hoeveelheid, nabijheid en beschikbaarheid. 

- Vormen van inkoop/relaties verkennen op het niveau van woonplekken, zorgvormen of 
aanbieders. 

- Omvang van inkoop/relaties zoveel mogelijk koppelen aan de verzadiging van vraag. 
- In aanloop naar 2022 een brede marktoriëntatie (inclusief niet-ingekochte aanbieders) te 

hanteren anticiperend op een nieuwe inkoop Verblijf. 
- Verkenning van inpassing van bovengenoemde voorwaarden binnen bestuurlijk 

aanbesteden. 
 

Vervolg 
De uitvoering van de nieuwe inkoopstrategie en de toewerking naar een vernieuwde inkoop verblijf 
zal lopen via de projectgroep Verblijf en in samenhang met de daaronder opererende 
klussenteams. Binnen de klussenteams is een start gemaakt met gezonde alternatieven met reeds 
betrokken jeugdhulpaanbieders. Deze kunnen (mogelijk) dienen als een basis voor alternatieve 
interventies/voorzieningen van de toekomst.  
 
Voortbordurend hierop zal in navolging van de inkoopstrategie een antwoord op de regionale vraag 
van Foodvalley uitgewerkt moeten worden tijdens en ander te bepalen vervolgproces. Een 
procesvoorstel voor invulling zal volgen tijdens agendering van de inkoopstrategie verblijf in 
november. 
 

Procesverloop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juli – september 2021 
Uitwerking uitgangspunten vernieuwde inkoop verblijf 

 

15 juli 2021 
Besluitvorming uitgangspunten Bestuurlijk Overleg 

 
 

30 september 2021 
Fysieke AdviesTafel (uitgangspunten) 

 

7 oktober 2021 
Besluitvorming inkoopstrategie Bestuurlijk Overleg 

11 november 2021 
Fysieke AdviesTafel (inkoopstrategie) 

 

2 december 2021 
Bestuurlijk Overleg (stand van zaken) 

 



Bijlage 1: Reikwijdte capaciteitsbehoefte Foodvalley 

Peilmoment: juni 2020 (exclusief voogdij) 
 

Omvang clientpopulatie (vraag) 
 
Residentieel 

Residentieel Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Totaal 

Licht  7      7 

Excl. behandeling 9 5 1    4 19 

Middel 10 18 4  2  7 41 

Middelzwaar       2 2 

Zwaar 7 20 6 1   4 38 

Extra zwaar 3 8 6  1  10 28 

Speciaal  2 1     3 

Totaal 29 56 18 1 3 0 27 134 
 

Overig verblijf 
Residentieel Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Totaal 

GGZ verblijf 1 3 1 1    6 

JeugdzorgPlus 1 3*     2 6 

Landelijk   2   1  3 

Totaal 2 6 3 1 0 1 2 15 

*JZ+ jeugdigen Voogdij in Deelen niet meegenomen. Crisis Verblijf is buiten beschouwing gelaten 

 
Pleegzorg 

Pleegzorg Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Totaal 

Voltijd 62 99 42 5 27 11 108 354 

Deeltijd 9 5 6 1 1  12 34 

Totaal 71 104 46 6 28 11 119 385 

 
Omvang subcategorieën (aanbod) 

 
Residentieel 

Licht 

Excl. behandeling 

Middel 

Middelzwaar 

Zwaar 

Extra zwaar 

Speciaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kamertraining (7) 
Onder “licht” valt alleen nog maar kamertraining bij Lindenhout. De vraag hier is hoe deze om 
te bouwen naar ambulant. Het gaat dan vooral om jongeren van 16/17 jaar die nog geen recht 
hebben op huursubsidie, bijstand, etc.  

 
Woongroepen (20) 
Onder exclusief behandeling en middel vallen een aantal woongroepen zoals Breder, maar ook 
beschermd wonen van Eleos, RIBW, wonen op de zorgboerderij van Pactum, etc.  

Gezinshuizen (63) 
Het merendeel van de jeugdigen uit FV zit in een gezinshuis werkende onder Pluryn, 
Lindenhout of ’s Heerenloo (let op Driestroom is bijv. allemaal Voogdij). 

Behandelgroepen (zwaar/ extra zwaar) (44) 
Dit is een overzicht van waar momenteel jeugdigen in een behandelgroep zitten. Dit hoeft niet aan te sluiten bij de wens/ vraag, 
maar laat zien dat het om veel verschillende  
locaties gaat (grootdeels buitenregionaal): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buiten de regio (21) 
3 bij Kinabu (6-12jaar)  
1 bij Zorgtrium (BW) 
1 bij Begeleid Wonen 
1 bij Perspektiev Zwolle, VB en multi-problematiek (15 bewoners) 
1 bij JeugdzorgStraatje Timon 
3 bij Fides meidenhuis de Rading 
3 bij OGH Circle 
1 bij Behandelgroep voor 4 jeugdigen 's Heerenloo / Pluryn, Soest 
1 bij s Heeren Loo Rustoordlaan Brem, Apeldoorn 
1 bij Pluryn Renkum VB en multi-problematiek (15 bewoners) 
2 bij Pactum onbekende locatie (waarschijnlijk Lochem) 
1 bij Groot Emaus 
1 bij Jan Pieter Heije 
1 bij Pluryn Deelen 
 
 

 

Onbekend (12) 
1 bij s heerenloo onbekend 
3 bij Youke onbekend 
8 bij Pluryn onbekend 
 
 

 

Binnen de regio (11) 
6 bij Humanitas (leef en leercentrum Ede)  
2 bij Mauvestraat (niet zijnde kamertraining) 
1 bij Begeleid zelfstandig wonen Palmen Grift 
(V’daal) 
2 bij Fasehuis Pluryn (inmiddels gesloten, staan nog 2 
ingeschreven, zitten die nog hier of elders?) 

 



 

Residentieel 

GGZ-verblijf 

JeugdzorgPlus 

Landelijk 

 
 
 
 

 
 

Klinische GGZ (6) 
Langdurige opnames zijn niet meer van deze tijd en zijn al fors afgenomen de afgelopen jaren. 
Onder andere Karakter laat dit ook in de praktijk zien. Maar bijvoorbeeld voor bepaalde 
doelgroepen gebeurt het nog wel (denk aan YesWeCanClinics, Parnassia (Kannerhuis), Iriszorg) 
.  

 JeugdzorgPlus (6) 
Binnen JeugdzorgPlus is het ontwikkelpotentieel vooral inhoudelijk. De benodigde intensiteit is 
hetzelfde maar bij voorkeur in een opensetting.  
 

LTA (3) 
Hier gaat het voornamelijk om JSLVG opschaling van jeugdigen.  


