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Bijlagen n.v.t.  

 

De contracten voor jeugdhulp lopen af op 1 januari 2023. Voor de nieuwe contracten werkt Haarlem samen 

met de gemeentes in Zuid-Kennemerland en IJmond aan de ‘inkoop jeugdhulp’. Het inkoopproces omvat één 

aanbesteding van alle jeugdhulp. De in te kopen jeugdhulp is verdeeld in twee percelen, namelijk complexe 

jeugdhulp (perceel 1) en enkelvoudige jeugdhulp (perceel 2). Perceel 1 is het perceel waarbinnen de zorg 

voor meervoudige hulpvragen wordt uitgevoerd door samenwerkingsverbanden (consortia) van 

zorgaanbieders. In perceel 2 wordt de zorg voor enkelvoudige hulpvragen uitgevoerd.  

Definitieve gunning perceel 1 

Op 8 december was de definitieve gunning van de contracten aan de nieuwe jeugdhulpaanbieders van 

perceel 1, complexe jeugdhulp. In totaal gaat het om vier consortia waarin verschillende jeugdhulpaanbieders 

samenwerken: 

 Combikracht ZIJ (met als deelnemers FamilySupporters, Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling, 
De Zorgcoach, Het Huis, Leger des Heils W&G Noordwest, SIG, Zebra-Zorg, Unalzorg en Wilskracht 
Zorg) 

 Hyperionhelpt (met als deelnemers o.a. Nuhoff Psychotherapie B.V., Megakids en Yes We Can Clinics) 

 SAMEN (met als deelnemers Ons Tweede Thuis, Levvel, ZIJN, Parlan, iHUB De Opvoedpoli en 

GGZNHN) 

 Sparq (met als deelnemers o.a. Kenter Jeugdhulp, Parnassia Groep Youz en de Hartekamp Groep) 
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Implementatie 

Met de gunning aan de vier consortia start een nieuwe manier van samenwerken gericht op strategisch 

partnerschap. Het vormgeven van dit strategische partnerschap is onderdeel van het implementatietraject 

dat overgaat in een gezamenlijke ontwikkelagenda. Onderdelen van de implementatiefase zijn naast het 

vormgeven van samenwerking, bijvoorbeeld de continuïteit van zorg, de klantreis, het organiseren van 

managementinformatie en financiële afspraken.  

Met het contracteren van de strategisch partners wordt een eerste stap gezet waar gemeenten, 

jeugdhulpaanbieders en stakeholders de komende jaren werken aan:  

I. Het bereiken van de transformatiedoelen;  

a. Ouders en Jeugdigen kunnen, met steun van hun omgeving, omgaan met de gewone hobbels 

in het opvoeden en opgroeien.  

b. Kinderen en jongeren krijgen tijdig de best passende hulp (zo licht als mogelijk, zo zwaar als 

nodig).  

c. Kinderen en jongeren groeien zo thuis mogelijk op.  

d. Kinderen en jongeren groeien veilig op.  

e. Jeugdhulp en onderwijs zetten zich in samenhang in voor de ontwikkeling van Jeugdigen. 

II. Het realiseren van een meer overzichtelijk speelveld van jeugdhulpaanbieders; 

III. Het bereiken van een betere samenwerking tussen aanbieders onderling en tussen aanbieders, 

stakeholders en de lokale sociale basis.  

Gemeenten en aanbieders nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke en financiële 

opgave. Met een aantal zaken, zoals het uitvoering geven aan de zorgcontinuïteit en monitoring en 

verantwoording, zijn we gestart tijdens de aanbestedingsprocedure en deze werkzaamheden lopen door in 

2023. Na 1 januari starten we onder andere met het harmoniseren van de werkwijze op het gebied van o.a. 

verwijzen en het opstellen van de ontwikkelagenda samen met consortia en stakeholders (CJG’s, GI’s, 

partners uit de sociale basis, onderwijs). Ook werken we met elkaar aan het vormgeven van het strategisch 

partnerschap. 

Zorgcontinuïteit 

Zorgcontinuïteit staat centraal in deze implementatie- en ontwikkelfase. Dat betekent dat cliënten in 2023 de 

zorg blijven ontvangen zoals ze dat gewend zijn. Zij worden hierover door de gecontracteerde aanbieders 

geïnformeerd.  
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Nieuw tariefonderzoek perceel 2 

Eerder hebben we u bericht over het tot nader uitstellen van de inschrijving voor perceel 2. Dit in verband 

met een klacht in over het geboden tarief en de wijze waarop dit is bepaald. We starten hiervoor een nieuw 

tariefonderzoek op. Nadat we het tariefonderzoek hebben uitgevoerd, publiceren we de eventuele nieuwe 

tarieven en kunnen we de aanbesteding voor perceel 2 voortzetten. De verwachting is dat – na afronding van 

de aanbestedingsprocedure - de overeenkomsten met de aanbieders voor perceel 2 per 1 juli 2023 kunnen 

worden afgesloten. 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,                                             de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 


