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VERSLAG TRANSFORMATIETAFEL 

DOORONTWIKKELING INKOOP 

__________________________________________________________________ 

Transformeren: we moeten het samen doen!  

 

Op donderdag 12 maart 2020 was de eerste 

transformatietafel (Doorontwikkeling Inkoop).  

Lidi Kievit, kwartiermaker transformatie: ‘Doel van 

deze bijeenkomst was inspiratie opdoen, elkaar 

ontmoeten, van elkaar leren en afspraken maken 

tot samenwerking.’ 

 

Zo’n 70 vertegenwoordigers van gemeenten en jeugdhulporganisaties waren aanwezig om te horen 

over de centrale rol van de gemeentelijke toegang  in het nieuwe inkoopmodel, vragen te stellen en 

ervaringen uit te wisselen. Monique Peltenburg, adviseur/regioambassadeur 

Ondersteuningsprogramma Zorg voor Jeugd (OZJ) gaf een presentatie over de vijf basisfuncties 

waaraan een gemeentelijke toegang zou moeten voldoen ( zie ook bijgevoegde presentatie, 

factsheet en rapport): 

1. Veilige leefomgeving  

2. Tijdig signaleren van vraag  

3. Vindbare en toegankelijke hulp  

4. Handel met een brede blik  

5. Leren en verbeteren.  

 

Eén van de inzichten: Het is nodig inhoudelijke (specialistische) expertise aan de voorkant (in de 

wijk) beschikbaar te hebben en een lokaal team moet zelf (kortdurende) ondersteuning leveren.  
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Monique Peltenburg zoomde in op de basisfunctie 

veiligheid en het versterken van het gewone leven als de 

veiligheid in het geding is.  

 

 

 

Eén van de vragen die naar voren kwam was: wat 

accepteren we nog in het kader van normaliseren? 

Nemen we genoegen met een zeven of streven we 

altijd naar een tien?  

 

 

 

 

Linda Nugter, ontwikkelaar preventie OZJ, 

nam ons mee in dat het ‘Anders denken en 

anders doen’ niet zo makkelijk is als het lijkt. 

Wethouder Michiel van Willigen mocht dat 

proefondervindelijk ervaren op de fiets… 

 

 

 

 

Vervolgens gingen we  

uiteen voor de 

 speeddates:  

 

 

 

Iedereen zette zich vol enthousiasme in en bij een aantal deelnemers heeft het tot een vervolgdate 

geleid. We volgen deze vervolgdates en als er mooie initiatieven uit ontstaan dan hoort u dat op de 

volgende transformatietafel. 
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Omdat de gemeentelijke toegang in het nieuwe 

inkoopmodel een centrale rol heeft, willen we de 

samenwerking tussen Toegang en aanbieders ook 

binnen de doorontwikkeling van het nieuwe 

inkoopmodel verder vorm en inhoud geven. Dit 

wordt in de implementatie van het nieuwe 

inkoopmodel meegenomen. 
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Vanwege de ontwikkelingen rond het 

coronavirus komt de transformatietafel van 16 

april te vervallen. Het thema (Verbinding 

Jeugdhulp Onderwijs) schuiven we door naar de 

transformatietafel van 14 mei 2020.  

 

 

Meer informatie hierover volgt.  

We volgen de landelijke en lokale maatregelen rond de aanpak van het coronavirus. 

 

We zien jullie graag weer bij de volgende transformatietafel! 

 

 

 

 


