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Agenda 
• Terugblik voorgaande gesprekstafels

• Segmentering, doelstellingen en gunningsfase: herhaling

• Wat zijn selectiecriteria?

• Toelichting algemene selectiecriteria jeugdsegmenten

• Vragen over algemene selectiecriteria.

• Uiteen in deelsessies per segment

• Vragen en afsluiting (binnen deelsessies)



Terugblik voorgaande gesprekstafels
• Gesprekstafels: algemeen niveau, perceel niveau (jeugd/Wmo) en 

segmentniveau. 

• Algemene gesprekstafels richten zich op algemene onderwerpen zoals 

kwaliteit, prestatie-denken en bekostiging. 

• Reeds besproken onderwerpen binnen jeugdperceel: afbakening en inhoud, 

conversie, doelstellingen, randvoorwaarden en minimumeisen. 

• Presentaties en verslagen zijn te raadplegen op 

www.sociaaldomeinachterhoek.nl

• Presentatie en verslag van vandaag worden hier tevens aan toegevoegd.

Vandaag:

• Deze ochtendsessie is specifiek voor het perceel jeugd.

• Eerst algemeen, in deelsessies gaan we vervolgens in op segment-specifieke 

informatie.

• Later vandaag is er een gesprekstafel Wmo.

http://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/




Doelstellingen Jeugd

1. Meer kinderen krijgen steun in de sociale basis, dat betekent minder kinderen met jeugdhulp

2. Kinderen/gezinnen ervaren:

• een verbetering van hun dagelijks functioneren en kwaliteit van leven;

• meer controle over het zorgproces;

• een goede samenwerking tussen hulpverleners;

• gelijkwaardig contact met hulpverlener.

3. Kinderen groeien zo thuis mogelijk op, dat betekent dat we de volgende beweging willen zien:

• van de kinderen met jeugdzorg krijgen de meeste kinderen ondersteuning vanuit het segment IAJ;

• verschuiving van ondersteuning vanuit het segment HCV naar GWV en IAJ;

• ondersteuning vindt plaats in de omgeving van het kind (gezin, school, woonplaats, regio);

• ongewenste overplaatsingen worden zoveel voorkomen;

• crisis wordt voorkomen door tijdige interventie/inzet ondersteuning.

4. Kinderen groeien op tot zelfstandige volwassenen, dat betekent dat minder kinderen met 

jeugdhulp doorstromen naar voorzieningen voor volwassenen. 

5. Continuïteit van hulpverlening voor jongeren die nog ondersteuning nodig hebben na hun 18e (of 

21e) is geborgd.





Wat zijn selectiecriteria?

• Selectiecriteria zijn de onderwerpen waarover inschrijver een 

bekwaamheidsdossier schrijft.

• Bekwaamheidsdossier dient per segment te worden geschreven;

• Let op: Inschrijver dient éérst te voldoen aan de gestelde 

minimumeisen om beoordeeld te kunnen worden op de selectiecriteria;

• Met andere woorden: een inschrijving betekent niet automatisch dat 

ook uw bekwaamheidsdossier beoordeeld wordt.

Belangrijk:

Op het bekwaamheidsdossier wordt u beoordeeld door de 

boordelingscommissie. Of u doorgaat naar de gunningsfase wordt dus 

bepaald door de score van uw bekwaamheidsdossier. 



Wat zijn selectiecriteria?

• Selectiecriteria zijn segment-overstijgend bepaald (in concept);

• Deze bespreken wij vandaag plenair met u.

• De algemene selectiecriteria dienen tevens in het 

bekwaamheidsdossier specifiek te worden gemaakt op 

segmentniveau; 

• De specificatie op segmentniveau bespreken wij vandaag in de 

deelsessies.

• Sluit dus in uw dossier aan op de algemene strekking voor jeugd én op 

de specifieke strekking van het segment waarop u inschrijft; 



Bekwaamheidsdossier

Per selectiecriterium wordt aangegeven wat de maximale hoeveelheid aan te 

leveren tekst is. 

Belangrijk m.b.t uw bekwaamheidsdossier:

- Onderbouw uw bekwaamheidsdossier met concrete en verifieerbare feiten en 

informatie;

- Wees realistisch, duidelijk en formuleer SMART;

- Sluit in uw dossier aan op de visie, doelstellingen en uitgangspunten van de 

opdracht;

- Dossier toont uw kennis en expertise m.b.t. zorg/ondersteuning uit betreffende 

segment aan;

- Kwaliteit komt tot uiting;



Voorbeeld

Samenwerking

Wij werken met een aantal organisaties samen om de 

doorstroom van kinderen van behandeling naar 

begeleiding soepel te laten verlopen. De samenwerking 

is constructief; wij ontwikkelen door; er is een handboek 

ontwikkeld en wij werken aan het beschrijven van de 

methodiek.



Voorbeeld

Samenwerking

Wij werken als organisatie x samen met organisatie y 

om de overdracht van kinderen van behandeling naar 

ambulante begeleiding soepel te laten verlopen. Door de 

ontwikkeling van een gezamenlijke methodiek hebben 

wij de duurzame uitstroom van 10 kinderen kunnen 

realiseren met een tevredenheidspercentage van ouders 

van7,7%. 

(Concreet, SMART, verifieerbaar, sluit aan op 

doelstellingen opdracht)



Beoordeling

• Per selectiecriterium scoort uw bekwaamheidsdossier punten;

bijvoorbeeld: 0 - 2 – 4 – 6 – 8 - 10

• Deze worden afgezet tegen een weging van de verschillende criteria (op 

voorhand bepaald); 

• Deze weging is dus niet bij elk segment per definitie identiek;

• Fictief voorbeeld:

Selectiecriteria

LET OP: FICTIEF

Integrale
ambulante
jeugdhulp

Hoog-specialistisch Woon- en 
gezinsvormen

Selectiecriterium 1 10% 20% 20%
Selectiecriterium 2 10% 20% 20%
Selectiecriterium 3 30% 20% 15%

Selectiecriterium 4 25% 20% 25%
Selectiecriterium 5 25% 20% 20%



Vragen over werkwijze van selectiecriteria?



Selectiecriteria jeugd (in concept)

1. Passende jeugdhulp

2. Integrale benadering

3. Samenwerking 

4. Innovatie

5. Lokale binding



Selectiecriterium 1: Passende jeugdhulp

De wijze waarop de zorgaanbieder de ondersteuning aan jeugdige en 
hun gezin aansluit op de behoefte en hulpvraag van de jeugdige en het 
gezin op dat moment. Dat betekent dat afhankelijk van de behoefte en 
hulpvraag de ondersteuning flexibel ingezet wordt en de juiste match 
tussen vraag en ondersteuning nagestreefd wordt (matched care). Met 
als ultiem doel om crisissituaties te voorkomen. 



Selectiecriterium 2: Integrale benadering

De wijze waarop de zorgaanbieder verbindingen legt tussen zorg- en 
ondersteuningsvormen binnen het segment en met andere segmenten 
en percelen ten behoeve van een individuele cliënt. Hierbij denken wij 
nadrukkelijk aan het werken conform het principe één gezin één plan 
waarbij samenwerking domein overstijgend zoals met onderwijs van 
essentieel belang is. Uiteindelijke resultaat is dat de jeugdige en het 
gezin een goede samenwerking en afstemming tussen hulpverleners 
ervaren. 



Selectiecriterium 3: Samenwerking

De wijze waarop de zorgaanbieder op organisatieniveau met andere 
zorgaanbieders en ketenpartners samenwerkt om  kennis en expertise 
te delen, processen te verbeteren en uiteindelijk de doelstellingen van 
de opdracht te realiseren. 



Selectiecriterium 4: Innovatie

De wijze waarop de zorgaanbieder (nieuwe) effectieve interventies 
inzet om de resultaten van ondersteuning aan jeugdige en gezin te 
verbeteren dan wel te versnellen. Daar denken wij ook aan “out of the
box” creatieve oplossingen. 



Selectiecriterium 5: Lokale binding

De wijze waarop de zorgaanbieder de ondersteuning aan jeugdige en 
gezinnen zo nabij mogelijk weet te organiseren en af te stemmen op de 
lokale voorzieningen. 



Vragen en/of input over de algemene definities 
selectiecriteria SDA?

Dan zetten we de presentatie voort in de verschillende deelsessies!



Toelichting IAJ op selectiecriteria

Passende jeugdhulp

• Meer blijk geeft van de wijze waarop de inschrijver bijgedragen 
heeft aan normaliseren en demedicaliseren;

• Meer blijkt geeft van de wijze waarop de inschrijver uitstroom naar 
sociale basis en voorliggende voorzieningen heeft gestimuleerd en 
de aansluiting hierop heeft vergroot.



Toelichting IAJ op selectiecriteria

Integrale benadering 

• Meer blijk geeft van de wijze waarop de inschrijver integrale 
jeugdhulp tussen de voormalige producten en percelen heeft 
vormgegeven. 

• Meer blijk geeft van de wijze waarop de inschrijver integrale 
jeugdhulp binnen de ambulante jeugdhulp heeft geborgd door het 
leveren van zorg en ondersteuning op meerdere subsegmenten en 
de verbinding hiertussen te leggen t.b.v. de jeugdige en het gezin.



Toelichting IAJ op selectiecriteria

Samenwerking 

• Meer blijk geeft van de wijze waarop de inschrijver heeft 
samengewerkt met partners werkzaam in jeugdhulp met verblijf en 
hoog specialistische jeugdhulp t.b.v. het delen van kennis en 
expertise en het verhogen van efficiency;

• Meer blijk geeft van de wijze waarop de inschrijver heeft 
samengewerkt met ketenpartners bijvoorbeeld sociale wijkteams, 
gemeentelijke toegang, voorliggend veld (preventie), algemene 
voorzieningen en onderwijs t.b.v. het delen van kennis en expertise 
en het verhogen van efficiency.



Toelichting IAJ op selectiecriteria

Innovatie

• Meer blijk geeft van de wijze waarop de inschrijver invulling heeft 
gegeven aan vernieuwing en innovatie of op enige andere wijze 
heeft ingespeeld op relevante ontwikkelingen binnen de ambulante 
jeugdhulp.



Toelichting IAJ op selectiecriteria

Lokale binding

• Meer blijk geeft van de wijze waarop de inschrijver ambulante
jeugdhulp binnen de gemeenten snel, dichtbij en efficiënt heeft
georganiseerd;

• Meer blijk geeft van de wijze waarop de inschrijver zichtbaar en
vindbaar is voor inwoners, de lokale toegang en lokale
ketenpartners binnen de Achterhoekse gemeenten.



Vragen?

Dank voor uw deelname!


