
 
 

Vooraankondiging contractering Specialistische Jeugdhulp gemeenten Amsterdam, 
Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel. 

7 april 2021 

 
Op dit moment hebben 14 gemeenten uit de regio’s Zaanstreek- Waterland (ZaWa) en 
Amsterdam- Amstelland (AA) samen een raamovereenkomst gesloten voor Specialistische 
Jeugdhulp Segment B met 245 aanbieders. De Gemeente Amsterdam neemt bij ca. 70% van 
de aanbieders zorg af.  
 
De overeenkomst voor Specialistische Jeugdhulp segment B loopt van rechtswege af op 31 
december 2021. De regio Zaanstreek-Waterland (ZaWa) bereidt een nieuwe contractering 
voor. In de regio Amsterdam-Amstelland (AA) vinden waarschijnlijk twee aparte procedures 
plaats. Amstelveen bereidt samen met Aalsmeer een nieuwe contractering voor alle vormen 
van specialistische jeugdhulp voor. Amsterdam geeft een nieuwe contractering voor segment 
B waarschijnlijk samen met de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel vorm.  
 
De gemeenten Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel zijn voornemens om voor 
2022 nieuwe contracten te sluiten voor specialistische jeugdhulp die nu “segment B” heet. De 
wijze waarop deze contracten tot stand moeten komen; subsidie of inkoop en welke 
uitgangspunten gelden, zijn de gemeenten nu aan het onderzoeken.  
 
Deze vooraankondiging is er op gericht open en transparant de markt te informeren en te 
betrekken in het proces om te komen tot nieuwe overeenkomsten. Alle informatie die 
beschikbaar is en beschikbaar komt zal via het platform van Negometrix met de markt 
worden gedeeld. Indien u interesse heeft in een opdracht voor specialistische jeugdhulp, dan 
wordt aangeraden u aan deze tender te koppelen. Indien wordt overgegaan tot een 
aanbesteding, zal deze ook op deze plek worden gepubliceerd.  
 
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die wordt gedeeld om de markt in 
een vroegtijdig stadium te informeren en te betrekken 
 
Aansluiting Hoog Specialistische Jeugdhulp  
De exacte afbakening is nog niet gemaakt. In 2020 hebben de gemeenten Amsterdam, 
Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel een aanbesteding gedaan voor: 

1. Vormen van Hoog Specialistische Jeugdhulp (HSJH) die worden gekenmerkt door hoog 
complexe en vaak meervoudige problematiek waarbij vanuit meerdere domeinen 
jeugdhulp moet worden ingezet. Deze vormen van jeugdhulp werden voorheen gevat 
onder het zogeheten “segment C”.  

2. Specialistische Jeugdhulp in het Speciaal Onderwijs (SJSO). 
 
De aanbesteding heeft ertoe geleid dat de gemeenten een overeenkomst hebben gesloten met 10 
kernpartners die een tweeledige opdracht hebben: 

1. Gezamenlijk alle vormen van hoog specialistische jeugdhulp bieden die nodig zijn om 
kinderen met hoog complexe en vaak meervoudige problematiek volledige ondersteuning 
te bieden. Dit kunnen zowel lichte vormen van hulp zijn als zware vormen van hulp, een en 
ander om bij te dragen aan het gedefinieerde resultaat. 



 
 

2. Met elkaar en alle andere betrokkenen in het jeugdhulpstelsel, waaronder Lokale Teams 
en verwijzers, het jeugdhulp stelsel door te ontwikkelen en te werken naar een meer 
gebiedsgerichte aanpak; meer hulp in het netwerk van de jeugdige.  

 
Inhoud/reikwijdte van de contractering 
Enkelvoudige specialistische Jeugdhulp (segment B) is buiten de scope gelaten. Echter, gezien de 
opdracht aan Kernpartners, dient een deel van de jeugdhulp die op zichzelf als B hulp is te 
kwalificeren ook door kernpartners te worden geboden. Dit betreft lichte vormen van jeugdhulp 
die bijdragen aan het behalen van de doelen en de resultaten in de hoog complexe en vaak 
meervoudige problematiek.   
 
De afbakening van de hulp die valt onder het zogeheten “segment B” moet nu dus plaatsvinden in 
relatie tot de opdracht die de Kernpartners hebben als resultaat van de aanbesteding. Dit vraagt 
een afbakening op zowel inhoud, maar ook op type aanbieders.  

 
Beoogde procedure 
De afbakening van de scope is uiteindelijk ook bepalend voor het kiezen van de best passende 
procedure. Een Europees Openbare aanbesteding onder verlicht regime volgens de procedure 
voor Sociale of Andere Specifieke (SAS) diensten kan worden gekozen, maar ook inkopen via 
een Open House behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kan ook worden gekozen voor een 
andere procedure, zoals subsidiering.  
 
Vraagstukken waar de gemeente Amsterdam op dit moment aan werkt: 

 Huidige jeugdhulp aanbod van het zogeheten “segment B” is heel divers zowel op aanbod 
van jeugdhulp als op aanbieders. Hebben we al dit aanbod nodig? Welke zorg willen op 
basis van inhoudelijke argumenten inkopen en welke niet meer. Welke eisen willen we 
stellen zowel aan het aanbod als de aanbieders? 

 Afbakening van de hulp die valt onder segment B en de hulp die door het OKT en de 
kernpartners geboden wordt. 

 De kosten en cliënten aantallen van segment B nemen elk jaar toe en zijn aanzienlijk 
hoger dan wat er begroot is voor segment B. Hoe krijgen we de kosten weer op het niveau 
van de begroting, daarbij rekening houdend met een vermindering van het beschikbare 
budget voor segment B de komende jaren.  

 Eenvoud van het jeugdstelsel. Amsterdam zet in op een sterke sociale basis en goede hulp 
dichtbij en op maat, binnen de daarvoor beschikbare middelen. Ouder en Kind Teams 
vormen de spil in de wijk en werken nauw samen met jeugdhulpspecialisten en de 
partners in de sociale basis. Met als gezamenlijke bedoeling: we willen dat kinderen en 
jongeren gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en actief deelnemen aan 
de samenleving. In welke mate en op welke wijze ondersteunt het aanbod in segment B 
deze ontwikkeling? 

 
 

Betrokkenheid aanbieders en verwijzers bij het tot stand komen van de inkoopdocumenten 
Acties gemeenten 
In de afgelopen jaren zijn aanbieders en verwijzers in verschillende gremia betrokken bij de 
organisatie van het jeugdstelsel van de ZaWa en AA gemeenten. Informatie die hierbij is 
opgehaald wordt zoveel mogelijk betrokken bij het vormgeven van de aanbesteding en de 
beleidsvragen die hiervoor moeten worden beantwoord. 
 



 
 
In de aanloop naar de publicatie van de opdracht, wordt een selectie van verwijzers en aanbieders 
gericht uitgenodigd voor een inhoudelijk gesprek om een aantal gekozen uitgangspunten te 
toetsen op uitvoerbaarheid en de beoogde oplossingen nader te concretiseren. Om te borgen dat 
alle potentiële aanbieders zijn verzekerd van gelijke informatie, wordt een samenvatting van de 
gesprekken openbaar gedeeld op Negometrix via de Vraag & Antwoord module. 
 
Alle informatie die in de aanloop van het starten van een procedure wijzigt of concreter wordt, zal 
ook openbaar via Negometrix worden gedeeld via de Vraag & Antwoord module. 
 
Acties potentiële inschrijvers 
Deze vooraankondiging heeft als doel om de potentiële aanbieders vroegtijdig te informeren over 
het voornemen van de gemeenten Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel om voor 2022 
nieuwe overeenkomsten te sluiten voor specialistische jeugdhulp, wat nu valt onder segment B, en 
is tevens bedoeld om potentiële inschrijvers de mogelijkheid te bieden te reageren op de 
geschetste uitgangspunten. U kunt dit doen door een bericht te sturen via de berichtenmodule van 
Negometrix. Het inkoopteam verzamelt alle berichten en koppelt u binnen 2 weken terug welke 
actie zij onderneemt naar aanleiding van uw vraag en/of aangeleverde informatie. 
 
Het inkoopteam wil benadrukken dat het in dit stadium niet zinvol is om inhoudelijke vragen te 
stellen over vraagstukken waar de gemeenten zich op dit moment nog over buigen. De 
gemeenten hebben hier nog geen concrete antwoorden op. De reactie waar de gemeenten nu op 
doelen is de volgende: 
 

1. U wilt pro- actief informatie inbrengen die de gemeenten helpen bij het beantwoorden 
van de vraagstukken waar zij zich nog over buigt. De gemeenten vragen hier om hele 
concrete input met SMART oplossingen, zo kort en bondig mogelijk. 

2. U heeft vragen over de geschetste inhoud/reikwijdte, procedure of planning. 

 
Planning 
2021 Q1 en Q2 
Voorbereiding nieuwe contractering 
 
2021 Q3  
Procedure starten. 
 
2021 Q4 
Procedure afronden 

 


