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1. Visie op IAJ

• Samenwerking en vertrouwen centraal.
• Integraal, samenhangend en dekkend aanbod.
• Aanbieder krijgt de ruimte passende hulp te bieden.
• Product-denken wordt losgelaten.
• Vergemakkelijken van op- en afschalen.
• Stimuleren preventie en innovatie.



2. Opdracht en definitie

+/- 35 aanbieders

Integraal ambulante jeugdhulp betreft verschillende vormen van hulp en 
ondersteuning om de eigen kracht en mogelijkheden van de jeugdige en 
diens gezin/systeem te vergroten. Jeugdigen, hun ouders, gezin en/of 
omgeving hebben hulp en/of ondersteuning nodig omdat zij op één of 
meerdere leefgebieden achterlopen of een ontwikkeltaak hebben, 
(enige) bijsturing gewenst is, extra ondersteuning nodig is en/of taken 
moeten worden overgenomen. Ook jeugdigen met een hoge 
hulpbehoefte en veiligheidsrisico’s voor zichzelf, hun omgeving en/of 
hun hulpverlener behoren tot de doelgroep.

Integrale ambulante jeugdhulp kent vier diensten:
1. Persoonlijke verzorging
2. Ondersteuning
3. Interventies
4. Behandeling



3. Integraal aanbod

Integraliteit vereist:
- Kwaliteit is leidend
- Hoe meer diensten de aanbieder kan leveren, hoe hoger in 

de beoordeling.
- Inschrijver is verplicht alle zeven gemeenten te kunnen 

bedienen.

Daarnaast:
- Lijst van specialisaties aanleveren. 



4. Randvoorwaarden

- Samenwerking tussen aanbieders, voorliggend veld en 
andere segmenten.

- Integrale, systeemgerichte en intergenerationele 
benadering.

- Zoveel mogelijk lokaal.
- Vervoer is verantwoordelijkheid van de aanbieder.
- Jeugdhulp die gerelateerd is aan onderwijs wordt zo dicht 

mogelijk bij en in samenspraak met school georganiseerd.
- Diagnostiek, nazorg en medicijncontrole maken integraal

onderdeel uit van de dienstverlening.



5. Financiering

• 35 aanbieders
• Lumpsum bekostiging
• Afspraken over aantallen (capaciteit) en doorlooptijd.
• KPI’s



Tijd voor wat actie!

stellingen & discussie

Ga naar www.menti.com
en gebruik de code 85 74 14 

http://www.menti.com/


Bedankt voor uw aandacht!

- Vragen en/of opmerkingen: inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl
- www.sociaaldomeinachterhoek.nl
- Behoefte aan ondersteuning?

mailto:inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl
http://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/

