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Onderwerp: 

Gezamenlijke aanbesteding Utrechtse regio's essentiële functies 

Kennisnemen van: 

De gezamenlijke aanbesteding van vijf Utrechtse regio's van zeer specialistische zorg, namelijk de 

essentiële functies. 

Inleiding: 

Vanuit onze zorg voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren organiseren wij voor deze groep zeer 
specialistische zorg. Dit betreft de zogenoemde Essentiële functies jeugd. Het gaat hier om zorg die 
geboden wordt binnen de jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg) drie milieu voorzieningen (zorg, onderwijs, 
verblijf) en een kliniek voor specialistische opname voor psychiatrische zorg. 

De Essentiële functies jeugd moeten opnieuw worden aanbesteed (ingangsdatum 1 januari 2020). De 

planning is dat de voorlopige gunning uiterlijk 17 juli 2019 plaatsvindt. In deze Raadsinformatiebrief 

informeren wij u over hoe we de inkoop van deze zeer specialistische zorg vormgeven 

Wat houdt specialistische zorg bij de essentiële functies in 
Kinderen en jongeren in een zeer kwetsbare positie hebben recht op hulp. Denk bijvoorbeeld aan kinderen 

met ernstige gedrags-, opvoed- en psychiatrische problematiek. 
Met 24-uurs behandeling moet de stabiliteit, veiligheid en positieve interacťe tussen het kind en zijn 
omgeving voldoende herstellen om thuis of in een gezinsgerichte omgeving 'het normale leven' op te 
kunnen pakken. 'Thuis', onderwijs en behandeling zijn onderdeel van de specialistische zorg. Er zijn op dit 
moment drie soorten van deze zorg: 

» Drie-milieuvoorzieningen voor jongeren voor wie het haalbaar is in een open setting te verblijven 



in een zeer intensieve behandelgroep (met zorg, onderwijs en wonen). Dit vindt plaats binnen een 
vrijwillig kader of met een jeugdbeschermingsmaatregel van de kinderrechter. 

* JeugdzorgPlus voor jongeren met ernstige gedrags- en opvoedproblemen die een gevaar vormen 
voor zichzelf en hun omgeving en die beperkende maatregelen nodig hebben vanwege het risico 
op onttrekking aan zorg (door zichzelf of de omgeving). Het verblijf vindt plaats op basis van een 
rechterlijke machtiging via kinderrechter en is meestal in combinatie met een 
kinderbeschermingsmaatregel die het gezag over de jongere bepaalt. 

» Specialistische klinische opname voor psychiatrische zorg voor jongeren met psychiatrische 
problematiek waarbij een intensieve klinische behandeling de enige manier is om gevaar voor 
henzelf of hun omgeving te voorkomen. 

Samenwerking met de Utrechtse regio's 
De Utrechtse regio's Utrecht, Zuid Oost Utrecht, Utrecht West, Lekstroom en Eemland werken samen bij de 
organisatie van Essentiële functies. De samenwerking in de regio's is nodig omdat elke regio apart deze 
bijzondere zorg niet kan borgen en ontwikkelen. Daarvoor komt de problematiek immers te zelden voor. 
Met de samenwerking voor het organiseren van Essentiële functies zorgen de regio's dat er deskundigheid 
en voorzieningen beschikbaar zijn én blijven voor kinderen en jongeren die deze zorg echt nodig hebben. 

Kernboodschap: 

Dialooggerichte aanbesteding 
Per 1 januari 2020 moet er een nieuw contract zijn met aanbieders van Essentiële functies jeugd. Door in 
gesprek te gaan met de aanbieders willen we als regio's een stap vooruit zetten in het organiseren van 
getransformeerde zorg voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Met de dialooggerichte 
aanbesteding dragen wij optimaal bij aan de transformatie van de Essentiële functies en het zorglandschap. 
In de dialoog worden ook kinderen en jongeren, lokale teams, Samen Veilig Midden Nederland en de Raad 
van Kinderbescherming betrokken. Utrecht West Ouderplatform wordt benaderd met de vraag of zij 
kinderen of jeugdigen kennen die betrokken willen zijn in het traject. Met ouders en kinderen wordt 
zorgvuldig gecommuniceerd over eventuele veranderingen. 

Bovenregionale ambitie 
De bovenregionaal gedeelde ambitie is dat jongeren zo kort als mogelijk binnen een voorziening voor zeer 
gespecialiseerde zorg verblijven, de ouders zoveel mogelijk betrokken zijn bij de hulpverlening, de hulp zo 
mogelijk vanuit de thuissituatie plaatsvindt en dat maximaal wordt ingezet op het toekomstperspectief van 
het kind of de jongere. Wij verwachten bijvoorbeeld dat een kind op de 16 8 verjaardag een toekomstplan 
maakt, met hulp van de zorgaanbieder, met daarin aspecten als wonen, onderwijs en of werk en inkomen. 
Ouders blijven zoveel mogelijk aan zet. 

Kinderen worden zoveel mogelijk thuis of in een andere gezinsvorm geholpen. Wanneer thuis of in een 
gezinsvorm wonen (tijdelijk) niet mogelijk is, blijft de zorg beschikbaar die nu binnen de Essentiële functies 
is geregeld. Zie voor meer informatie het Koersdocument transformatie essentiële functies. De ambitie is 
dat de komende jaren de inzet van Essentiële functies gaat dalen omdat een deel van de kinderen voortaan 
gezinsgerichte zorg ontvangt. Daardoor zal de kwaliteit van zorg naar verwachting verbeteren. Om deze 
reden werken wij ook in de regio Utrecht West aan het inzetten van intensieve ambulante zorg in het gezin 
en gezinsvormen als pleegzorg en gezinshuizen. 
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