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OPLEGGER 

Algemeen 

Onderwerp Innovatie-uitvraag jeugd ‘zo thuis mogelijk opgroeien’ 
Verspreiden Nee 
 De innovatie-uitvraag is nog niet gepubliceerd en dient nog niet openbaar te 

zijn voor aanbieders. 
Contactpersoon Marlot van der Kolk 
Eenheid Sturing 
E-mail m.vanderkolk@regiogv.nl 
Kenmerk 18.0010560 
Datum 27 november 2018 

 
Voorstel 

Nummer Omschrijving 
Voorstel 1.  Vaststellen van de innovatie-uitvraag ten behoeve van ‘zo thuis mogelijk 

opgroeien’ zoals opgenomen in bijlage 1.  
Voorstel 2.  Ermee instemmen dat innovatie-uitvraag onder voorbehoud van vaststelling 

door colleges, en na akkoord van het Portefeuillehoudersoverleg openbaar 
wordt gepubliceerd.  

Voorstel 3.  Een commissie - bestaande uit een GZ-psycholoog, verwijzers 
(Gecertificeerde Instelling, Veilig Thuis en Gemeentelijke Uitvoeringsdiensten) 
en  (indien mogelijk) een medewerker van het landelijke ondersteuningsteam 
jeugd, ondersteund door beleidsmedewerker(s) en inkoper -  te mandateren 
om te beoordelen welke plannen gehonoreerd worden.1  

 
Behandeling 

Datum Overleg Doel Conclusie 
Oktober/nov
ember 

Projectgroep (met 
vertegenwoordiging 
gemeenten) 

Bespreken  

15-10-18 Bijeenkomst aanbieders Bespreken Aanbieders zijn blij met innovatie-
gelden en zien mogelijkheden voor 
inhoudelijke innovatie en op gebied 
van samenwerkingen. 

30-10-2018 Uitvoeringsoverleg Instemmen Teamleiders hebben ingestemd 
met de inhoudelijke criteria en zij 
hebben bepaald wie namens de 
uitvoeringsdiensten deelnemen 
aan de commissie. 

06-12-18 Directie-overleg Vaststellen Positief advies aan de 
Portefeuillehouders.  

20-12-18 Portefeuillehoudersoverleg Vaststellen Volgt 
Januari  Colleges van B&W Vaststellen Volgt 

 
Toelichting 

Beknopte toelichting 
Door innovatiebudget beschikbaar te stellen vanuit het transformatieplan jeugd 2019-2020 worden 
organisaties gestimuleerd om te innoveren. Dit met als doel om kinderen zo thuis mogelijk te laten 
opgroeien. Om aanspraak te maken op het innovatiebudget jeugd moeten plannen voldoende aan 
bepaalde criteria. De plannen die worden ingediend en die voldoen aan de criteria worden 
beoordeeld door een beoordelingscommissie. Zij bepalen op basis van de opgestelde criteria welke 
plannen worden gehonoreerd. Hiervoor is het nodig om mandaat te beleggen bij de 
beoordelingscommissie. 
Het stuk is vertrouwelijk, omdat het nog niet is gepubliceerd voor aanbieders. Enkel de definitieve 

                                                           
1
 Indien nodig wordt een vergoeding beschikbaar gesteld voor deelname aan het beoordelingsteam. 

mailto:m.vanderkolk@regiogv.nl
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versie dient openbaar gepubliceerd te worden. 
 
Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 
Bijlage 1.  Voorstel innovatie-uitvraag jeugd + criteria en procedure innovatie-uitvraag 
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VOORSTEL 

Algemeen 

Onderwerp Innovatie-uitvraag jeugd ‘zo thuis mogelijk opgroeien’ 
Verspreiden Nee 
 De innovatie-uitvraag is nog niet gepubliceerd 
Contactpersoon Marlot van der Kolk 
Eenheid Sturing 
E-mail m.vanderkolk@regiogv.nl 
Kenmerk 18.0010561 
Datum 27 november 2018 

 
Voorstel 

1. Vaststellen van de innovatie-uitvraag ten behoeve van ‘zo thuis mogelijk opgroeien’ zoals 
opgenomen in bijlage 1. 

2. Ermee instemmen dat innovatie-uitvraag onder voorbehoud van vaststelling door colleges van 
burgemeesters en wethouders, en na akkoord van het Portefeuillehoudersoverleg openbaar 
wordt gepubliceerd. 

3. Een commissie - bestaande uit een GZ-psycholoog, verwijzers (Gecertificeerde Instelling, 
Veilig Thuis en Gemeentelijke Uitvoeringsdiensten) en  (indien mogelijk) een medewerker van 
het landelijke ondersteuningsteam jeugd, ondersteund door beleidsmedewerker(s) en inkoper 
-  te mandateren om te beoordelen welke plannen gehonoreerd worden.1  

 
Kernboodschap 
Door innovatiebudget beschikbaar te stellen vanuit het transformatieplan jeugd 2019-2020 worden 
organisaties gestimuleerd om te innoveren. Dit met als doel om kinderen zo thuis mogelijk te laten 
opgroeien. Om aanspraak te maken op het innovatiebudget jeugd moeten plannen voldoende aan 
criteria. De plannen die worden ingediend en voldoen aan de criteria worden beoordeeld door een 
beoordelingscommissie. Zij bepalen op basis van de opgestelde criteria welke plannen worden 
gehonoreerd. Hiervoor is het nodig om mandaat te beleggen bij de beoordelingscommissie. 
 
Aanleiding 
Afgelopen maanden is gewerkt aan het in kaart brengen van de huidige situatie rondom 24-
uursverblijfsvoorzieningen voor jeugdigen. Hierin komt naar voren dat een toename zichtbaar is in het 
aantal jeugdigen dat verblijft in een instelling en we zien een afname aan jeugdhulp in gezinsvormen 
zoals pleegzorg. Door betrokkenen is genoemd dat er weinig alternatieven voor verblijf in een instelling 
beschikbaar zijn. Ook in zowel het portefeuillehouders-overleg als het directie-overleg is benoemd dat 
acties nodig zijn om de beweging om ‘zo thuis mogelijk op te groeien’ te stimuleren. Er is expliciet 
gevraagd om de nadruk te leggen op het ‘opbouwen’ van alternatieven en jeugdhulp in gezinsvormen. 
De innovatie-uitvraag met de opgestelde criteria draagt hieraan bij.  
 
Doel 

- Meer kinderen in gemeenten in Gooi en Vechtstreek zo thuis mogelijk laten opgroeien 
- Innovatie stimuleren 
- Integrale hulpverlening voor jeugdigen en het gezin 

 
Argumenten 
1.1 Uitvraag is afgestemd met betrokkenen 
De uitvraag is gezamenlijk tot stand gekomen. De uitvraag is afgestemd met betrokkenen (verwijzers, 
aanbieders, gemeenten) en ook een jurist en Inkoop en Contractbeheer hebben mee gelezen op de 
uitvraag. De teamleiders van de gemeentelijke uitvoeringsdienst hebben expliciet ingestemd met de 
inhoudelijke criteria die zijn opgesteld. Daarbij is de eerder gekregen input vanuit het directie-overleg 
en het portefeuillehouders-overleg verwerkt; de nadruk ligt op het ‘opbouwen’ van alternatieven thuis 
en jeugdhulp in gezinsvormen. 
 

                                                           
1 Indien nodig wordt een vergoeding beschikbaar gesteld voor deelname aan het beoordelingsteam. 
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1.2 Deze uitvraag past bij de transformatieopgave in onze gemeenten  
In het transformatieplan is als transformatieopgave opgenomen dat we zoveel mogelijk jeugdigen zo 
thuis als mogelijk willen laten opgroeien. Deze opgave is binnen de jeugdhulp al jaren een opgave, 
maar tot op heden heeft er nog geen kentering plaatsgevonden. Met deze uitvraag willen we 
daadwerkelijk erop toezien dat er andere manier komen om kinderen zoveel als mogelijk is. Dit vraagt 
om investeringen vanuit gemeenten en om samenwerking tussen aanbieders te bewerkstelligen om zo 
voldoende kennis en expertise te borgen. 
 
1.3 Integrale samenwerking wordt vereist 
Eén van de eisen in de uitvraag is een samenwerking tussen verschillende organisaties uit 
verschillende disciplines. We stimuleren hiermee een integrale samenwerking en daarmee het bieden 
van integrale hulp en ondersteuning aan de jeugdige en het gezin. Bovendien wordt versnippering van 
het jeugdhulplandschap hiermee tegen gegaan.  
 
2.1 Samenstelling en werkwijze beoordelingscommissie 
De beoordelingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van verwijzers (Veilig Thuis, 
Gecertificeerde Instelling en de gemeenten), een gz-psycholoog en mogelijk iemand vanuit het 
landelijke ondersteuningsteam jeugd. Zij worden ondersteund door beleidsadviseur(s) en een inkoper. 
De commissie is dus divers en verschillende perspectieven zijn vertegenwoordigd. De beoordeling van 
de plannen gebeurt op basis van de criteria zoals omschreven in de uitvraag. Door het mandaat bij de 
commissie te beleggen, kunnen de consortia snel op de hoogte gesteld worden van de uitkomsten van 
de beoordeling. Met als gevolg dat de plannen sneller uitgewerkt en geïmplementeerd kunnen worden.  
 
Kanttekeningen 
De resultaten van deze investering moet gaandeweg blijken. Er is geen garantie op resultaat. Door 
nauwkeurig te monitoren en te sturen, proberen we de transformatie vorm te geven. Daarbij vragen we 
in de plannen om aannemelijk te maken dat een blijvende verandering wordt bewerkstelligd en moet 
aannemelijk worden gemaakt dat er een mogelijk terugverdieneffect is met de innovatie. 
 
Financiën 
We stellen €405.000 beschikbaar voor de periode 2019-2020. Deze middelen worden gedekt uit het 
transformatieplan jeugd 2019-2020. Dit bedrag is binnen het Transformatieplan gereserveerd voor de 
actielijn ‘kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien’. Dit bedrag wordt ingezet voor innovatie.  
 
Uitvoering 
De plannen moeten nauwkeurig worden gemonitord, zodat er tijdig kan bij worden gestuurd wanneer 
dit nodig blijkt. Ook worden de plannen geëvalueerd aan het einde van het eerste jaar om op basis 
daarvan te bepalen of het budget voor het tweede jaar beschikbaar wordt gesteld.  
 
Bijlage(n) 
Bijlage 1 Criteria en procedure innovatie-uitvraag 
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Criteria en procedure inzet middelen transformatieplan jeugd t.b.v. “zo thuis 
mogelijk opgroeien” [concept] 
  
De gemeenten Gooi en Vechtstreek stellen innovatiebudget beschikbaar vanuit het transformatieplan 
jeugd 2019-2020. Dit budget is beschikbaar om innovatie bij jeugdhulporganisaties te stimuleren. Dit 
met als doel om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien. De gemeenten Gooi en Vechtstreek 
roepen jeugdhulpaanbieders op om plannen van aanpak in te dienen die bijdragen aan het realiseren 
van deze ambitie. Dit innovatiebudget wordt door gemeenten beschikbaar gesteld en bedraagt in 
totaal €405.000 voor de periode 2019-2020. Wanneer de plannen van aanbieders voldoen aan 
bepaalde vereisten, kunnen aanbieders aanspraak maken op het innovatiebudget om hun plannen te 
realiseren. In dit document leggen wij uit hoe aanbieders aanspraak kunnen maken op het 
innovatiebudget. 
 

Ambitie: “Kinderen groeien zo thuis mogelijk op!” 
Kinderen groeien zoveel mogelijk op in een thuissituatie. Samen met ketenpartners maken we 
mogelijk dat jeugdigen thuis kunnen blijven wonen. Passende hulp voor kind en/of ouders wordt tijdig 
ingezet en zij worden ondersteund door hun netwerk. De hulp is gericht op het realiseren van 
duurzame oplossingen in de leefomgeving van de jeugdige. De focus ligt op het voorkomen van 
uithuisplaatsingen. Wanneer een jeugdige alsnog (even) niet thuis kan wonen dan woont hij/zij bij 
voorkeur in een gezinsvorm: bij voorkeur in een pleeggezin en anders in een gezinshuis. Wonen in een 
instelling is een laatste redmiddel en wordt ingezet met als doel de jeugdige zo snel mogelijk weer in 
een gezin(svorm) te laten opgroeien. Indien een jeugdige wel uit huis wordt geplaatst dan gebeurt dit 
altijd in combinatie met het inzetten van begeleiding van het gezinssysteem inclusief netwerk. 

 
Criteria  
Met het innovatiefonds willen gemeenten aanbieders prikkelen tot vernieuwende, verrassende en 
inspirerende plannen die bijdragen aan de beoogde transformatie. Zie hiervoor de hierboven 
beschreven ambitie. Om aanspraak te maken op het innovatiebudget jeugd moeten plannen voldoen 
aan onderstaande criteria (knock out).  
 
Inhoudelijk 

1. Het plan draagt voldoende bij aan het mogelijk maken dat kinderen zo thuis mogelijk 
opgroeien. Het plan is gericht op: 

a. Het voorkomen van uithuisplaatsingen (in het gedwongen en vrijwillig kader), en/of 
b. Het ontwikkelen en/of versterken van verblijf in gezinsvormen (ook in geval van 

crisis), en/of 
c. Het verbeteren van de uitstroom van jeugdigen in residentiële voorzieningen en 

beschermd wonen.2 
2. Het plan bevat integrale oplossingen die gericht zijn op het versterken/ondersteunen van het 

gehele gezinssysteem en waar nodig het versterken van het informele netwerk.  
3. Het plan is (ook) inzetbaar voor multi-problematiek en voor gezinnen met een niet-westerse/ 

migratie achtergrond. 
4. Het plan is een samenwerking van verschillende organisaties uit verschillende displicines, 

zoals jeugdhulp, ggz, lvb en verslaving.3 Waar mogelijk legt het consortium verbinding naar 
partners die een rol hebben in het ‘normale’ leven van de jeugdige/het gezin, denk bijvoorbeeld 
aan onderwijs. 

5. Het plan mag gaan om het ontwikkelen van nieuw aanbod en/of het versterken en uitbreiden 
van bestaand aanbod gericht op 1a/b/c (zie hierboven). 
 

Plannen 
6. Er is een omschrijving van het plan opgenomen met daarbij aandacht voor doelen, de 

doelgroep en beoogde resultaten. Hierbij wordt onderbouwd (waar mogelijk met cijfers) hoe 
                                                           
2 Uitgangspunt is dat jeugdigen zo min mogelijk verhuizen van instelling naar instelling. De focus ligt op ‘zo thuis mogelijk’; 
verblijf in gezinsvorm danwel hulpverlening thuis. 
3 Het plan bevindt zich binnen de financiële verantwoordelijkheid van gemeenten. 
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de beoogde resultaten bijdragen aan het realiseren van de ambitie en hoe hier invulling aan 
wordt gegeven. Ook wordt onderbouwd waarom het consortium de aangewezen organisaties 
zijn om het resultaat te bereiken. 

7. Het plan wordt opgesteld en uitgevoerd door verschillende organisaties uit verschillende 
disciplines. In het plan is opgenomen op welke manier rollen zijn verdeeld binnen het 
consortium wat betreft inhoud, proces en financiën.  

8. Er is een planning en begroting opgenomen en er is aandacht voor monitoring. 
9. Het plan sluit aan bij de vragen en behoeften van inwoners. Uit het plan moet blijken dat de 

voorstellen voortkomen uit betrokkenheid van inwoners / zijn getoetst bij inwoners.  
10. Het plan is toegankelijk voor inwoners uit alle zeven regiogemeenten. 
11. De begroting van het plan is duidelijk gespecificeerd. Het moet duidelijk zijn waar welk bedrag 

aan besteed wordt en de opbouw van de kosten met duidelijk zijn onderbouwd. De middelen 
moeten maximaal worden besteed aan  de innovatie zelf.   

12. De voorgestelde innovatie dient een blijvende verandering te bewerkstelligen en beoogt 
doeltreffend, doelmatig en effectief te zijn. In het plan wordt aannemelijk gemaakt dat er een 
mogelijk terugverdieneffect is met de innovatie. 

 
Organisatorisch/overig 

13. Minimaal eén partij van het consortium is een gecontracteerde partij binnen het contract 
‘jeugdhulp, perceel 24-uursverblijf’.4  

14. Wanneer het plan wordt gehonoreerd leggen de organisaties in een consortiumovereenkomst 
vast onder welke voorwaarden ze gezamenlijk het plan gaan uitvoeren. In het consortium 
zitten alle organisaties die een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering van het plan. Op 
basis van de overeenkomst wordt het gemeenschappelijke plan uitgevoerd. 

15. Er kunnen maximaal twee (2) plannen gehoneerd worden vanuit het transformatieplan jeugd. 
Er is maximaal €202.500 beschikbaar per plan voor de periode 2019-2020, verstrekt aan het 
consortium. De richtlijn is dus €101.225 per jaar per plan.  

16. Indien er meerdere plannen zijn met nagenoeg gelijke geschiktheid, geschiet toewijzing op 
basis van loting. Indien een plan uitsteekt boven de andere plannen wordt het recht 
voorbehouden om slechts één plan met de volledige financiering toe te staan. Wanneer geen 
van ingediende plannen passend en innovatief genoeg worden bevonden, wordt het recht 
voorbehouden om geen enkel plan te financieren. 

17. Het voorgestelde innovatieplan kan niet op andere wijze in aanmerking komen voor 
financiering, subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen, in welke vorm ook.  

18. Op basis van een evaluatie aan het einde van het eerste jaar, wordt bepaald of er wordt 
bijgestuurd, gecontinueerd of het plan wordt gestopt. Indien positief wordt voor het tweede 
jaar het budget beschikbaar gesteld. De Regio voert de evaluatie uit eind 2019, hiervoor levert 
het consortium gegevens aan die nodig zijn. 

19. In het najaar van 2020 wordt een evaluatie uitgevoerd door de Regio, hiervoor levert het 
consortium de gegevens aan die nodig zijn. De evaluatie is gericht op bovenstaande 
inhoudelijke criteria en de doelen/resultaten die zijn opgenomen in het plan. We kijken hierbij 
in ieder geval naar (1) uitval of bereik, (2) tevredenheid van cliënten en verwijzers, en (3) 
doelrealisatie.5 Op basis van deze evaluatie nemen gemeenten het besluit of en op welke 
manier het plan wordt gecontinueerd. 

 
Procedure 
 
Indienen plan  
Uiterlijk 1 maart 2019 moeten de plannen per e-mail zijn ingediend bij e-mailadres inkoop onder 
vermelding van ‘innovatie jeugd zo thuis mogelijk opgroeien’. Met het indienen van het plan wordt 
akkoord gegaan met de wijze van beoordeling. De plannen zijn kort en bondig weergegeven; het bevat 
maximaal vier A4, ondersteunende bijlagen zijn toegestaan maar maken geen deel uit van het plan. Te 

                                                           
4 Gecontracteerde partijen binnen het contract ‘jeugdhulp, perceel 24-uursverblijf’ zijn: De Rading, Doenersdreef, Intermetzo, 
Leger des Heils, Lijn5, Philadelphia, S Heerenloo, Sherpa, Stichting Amerpoort, Stichting Timon, Stichting Vitree, Youké, De 

Driestroom en Spirit. Overige partijen binnen het consortium dienen gecontracteerd te zijn danwel te worden indien het plan 

wordt gehonoreerd. 
5 Zoals omschreven door het NJI 

https://www.nji.nl/nl/Harmonisatie-outcome-in-jeugdhulp,-jeugdgezondheidszorg,-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering.pdf
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late aanlevering en risico van verzending is voor rekening van de indiener. Bij ontvangst wordt hiervan 
een bevestigingsmail gestuurd. Plannen die na de betreffende datum worden aangeleverd worden 
buiten beschouwing gelaten en niet beoordeeld. Op uiterlijk 5 maart 2019 ontvangt u – indien het plan 
voldoet aan bovenstaande criteria (knock out) - een uitnodiging voor een toelichtend gesprek. Deze 
gesprekken zullen plaats vinden op 11-12 maart 2019. 
 
Beoordeling 
Het plan wordt beoordeeld door een beoordelingsteam. Het team bestaat uit een GZ-psycholoog, 
verwijzers (Gecertificeerde Instelling, Veilig Thuis en Gemeentelijke Uitvoeringsdiensten), en – indien 
mogelijk – een medewerker van het landelijke ondersteuningsteam jeugd. Het team wordt begeleid 
door beleidsmedewerker(s) en inkoper. Partijen die voldoen aan de gestelde criteria worden 
uitgenodigd voor een toelichtend gesprek. In dit toelichtend gesprek kan het consortium het plan 
nader presenteren en  ingaan op eventuele vragen van het beoordelingsteam. Dit gesprek duurt 
maximaal 30 minuten, inclusief korte presentatie en het beantwoorden van vragen.  
 
Het team bepaalt vervolgens gezamenlijk op basis van de genoemde criteria en een score-formulier of 
en welke plannen het innovatiebudget toegekend krijgen. Over de uitkomsten hiervan wordt u uiterlijk 
15 maart geïnformeerd per e-mail met een bondinge toelichting op de uitkomsten. 
 

Tijdspad (wordt mogelijk nog aangepast) 
1 maart 2019  Uiterlijke datum voor indienen plannen 
5 maart 2019  Uitnodigingen worden verstuurd voor toelichtingsgesprek 
11 maart 2019  Toelichtingsgesprek met beoordelingsteam  
12 maart 2019  Toelichtingsgesprek met beoordelingsteam 
15 maart 2019  Uiterlijke datum reactie aan het consortium over uitkomsten 
 
Indien er van bovenstaand tijdspad wordt afgeweken, wordt de indiener van het plan hiervan per e-mail 
op de hoogte gesteld met de reden van afwijking. 
 
Belangrijke noot 
Deze middelen zijn nadrukkelijk en uitsluitend bedoeld voor de aandachtsgebieden zoals omschreven 
bij inhoudelijke criteria. Het verbeteren van onder andere de toegang wordt niet meegenomen binnen 
deze uitvraag.  
 
Contact 
Heeft u vragen over de criteria of procedure? Neem contact op met Marlot van der Kolk via 
m.vanderkolk@regiogv.nl (afwezig van 24 januari tot 18 februari 2019) of Geurt van den Broek via 
g.vandenbroek@regiogv.nl  
  
Bijlagen 

- Rapportage ‘Verblijf’ 
- Transformatieplan Jeugd 2019-2020  
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