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Opmerkingen vooraf

 Niet aan het woord = microfoon uit

 Verslag van werksessie wordt openbaar gedeeld op MGR site

 Aanbieders mogen hierop reageren

 Zorg dat je de verschillende bijlagen bij de hand hebt
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Programma

Kennismaking

Context inkoop Jeugd

Vragen rond Begeleid Wonen (ontwikkelpotentieel, 

doelen)

 Inhoud van het product Begeleid Wonen

Vervolgafspraken
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Gemaakte keuzes
Bekostiging

• Prijs per eenheid (dag) met 

afrekening op realisatie 

• Prijs = woonvoorziening +

pedagogisch klimaat 

• Aanvullende hulp wordt ingezet 

vanuit segment 

dagbesteding/dagbehandeling en 

ambulant

Contract

• Meerjarige contracten

• Onderscheid tussen strategische 

partners en aanbieders van vaste

capaciteit.

• Strategisch partnership wordt 

bepaald o.b.v. past performance 

gedurende het contract.

• Focus op uitbreiding capaciteit, met

toestemming van gemeenten

• Innovatie

Leveranciersmanagement

• Intensief leveranciersmanagement

• Gericht op ontwikkeling van 

partnership

Toegangsmanagement

• Uniformeren

• Gezamenlijk perspectiefplan
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Wat houdt Begeleid Wonen in?

Doelgroep

Bij Begeleid Wonen gaat het om jeugdigen die een aanbod 

wonen nodig hebben om wat voor reden dan ook. Jeugdigen 

waarbij de eigen gezinssituatie geen veilige of passende 

woonomgeving (meer) vormt, of/en jeugdigen die toe zijn aan 

zelfstandig wonen. Dit kan gepaard gaan met (complexe) 

problematiek.

Afbakening

(Subsegment) Begeleid Wonen binnen het segment Wonen 

(naast pleegzorg, gezinshuizen, logeren, Beschermd Wonen).
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Vragen

Toetsen ontwikkelpotentieel en meetbare doelen (zie 

bijlage Gespreksnotitie Begeleid Wonen)

Eerste reactie bij het zien van het ontwikkelpotentieel

 Innovatie: Voor welke doelgroepen is er momenteel 

geen passend aanbod?

 Innovatie: Flexibel aanbod

Matching: Wat is er nodig om een jeugdige in één keer 

goed te plaatsen?
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Ontwikkelpotentieel
Vervolgvragen

Wat kan de regio van aanbieders verwachten om dit 

ontwikkelpotentieel de komende jaren te bereiken?

Wat hebben aanbieders van de regio nodig om dit 

ontwikkelpotentieel de komende jaren te bereiken?
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Productbeschrijving

Product definities: Eerste verkenning: Zorginhoud, 

specificaties product (inclusief en exclusief), product 

specifieke eisen (volgende werksessie verdere 

uitwerking)

Specificaties van het product: 

Wat valt er wel en niet onder het product?

Product specifieke eisen

Welke kwaliteitseisen zijn van belang om dit product te 

kunnen bieden? 

Zijn er bepaalde afspraken die belangrijk zijn om op te 

nemen in het contract? 
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Vervolgafspraken werksessies
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Planning volgende werksessies

Werksessie 2 27 augustus

Werksessie 3 10 september

Thema’s

Werving, welke gesprekspartners verder

Overig?



Rondvraag
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