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Roadshow   

Inkoop en Monitoring Utrecht West verzorgt in februari een 'roadshow' tbv 

kennismaking en onderlinge kennisuitwisseling, voornamelijk gericht op 

contractbeheer en gemeentelijke toegang (sociaal- en wijkteams).  Alle deelnemers 

ontvangen hiervoor nog een formele uitnodiging.  De teamleads zijn al benaderd met 

een save-the-date en het verzoek om de namen van potentiële deelnemers door te 

geven aan UW I&M secretariaat. Bij een aantal gemeenten lopen de groepen 

inmiddels aardig vol. Het staat een ieder vrij om aan te sluiten. Dan wel graag 

aanmelding via het secretariaat en teamleads. De bijeenkomsten zullen bij de 5 

gemeenten zelf plaatsvinden. 

 

 

 

 



 

 

 

  

Jeugdzorgorganisatie Intermetzo start een wervingscampagne voor 

gezinshuisouders.  Om zoveel mogelijk kinderen met complexe problemen de kans te 

geven om op te groeien in een veilige vertrouwde gezinssituatie. 

  

Kinderen die in een gezinshuis van Intermetzo opgroeien, kunnen niet thuis wonen. 

Door de omvang en complexiteit van hun problemen, kunnen ze ook niet terecht in 

een pleeggezin. Een stabiel, veilig en vertrouwd gezinshuis, met professionele 

opvang, is dan het beste alternatief. 

Meestal is er bij de kinderen sprake van moeilijk of afwijkend gedrag. Ze zijn 

bijvoorbeeld snel boos, teruggetrokken of juist druk. De problemen kunnen worden 

veroorzaakt door verstoorde gehechtheid, trauma, autisme, al dan niet in combinatie 

met een verstandelijke beperking. Niet zelden waren de kinderen of jongeren 

slachtoffer of getuige van huiselijk geweld, seksueel misbruik of andere vormen van 

mishandeling en verwaarlozing. 

  

In een gezinshuis krijgen ze de zorg die zij nodig hebben. Tenminste een van de 

opvoeders in het huis heeft een professionele achtergrond in de jeugdzorg. In 

sommige gezinshuizen wonen ook eigen kinderen. De professional is in dienst van 

Intermetzo of heeft een franchiseovereenkomst. Hij of zij krijgt ondersteuning van 

specialisten van Intermetzo. De gezinshuizen staan verspreid over heel Nederland. 

Kijk op www.wordgezinshuisouder.nl voor meer informatie. 

  

 

 

https://inkooputrechtwest.us17.list-manage.com/track/click?u=3101e63487f890a68c2e14be3&id=68e15de033&e=28875e651a


 

 

Voortgangsgesprekken  

 

Met verschillende gecontracteerde zorgaanbieders worden momenteel weer 

voortgangsgesprekken gevoerd. Het doel van deze gesprekken is, zoals het 

aanvankelijk is geformuleerd, om de relatie te onderhouden, de geleverde zorg en 

de ingezette transformatie te bespreken. Deze ronde sluiten ook de managers 

van het programmateam afwisselend aan. Het voeren van de gesprekken vindt 

daarnaast plaats met een (lokale) beleidsadviseur en contractmanager van 

Inkoop & Monitoring utrecht-West en is onderdeel van de 

dienstverleningsovereenkomst die met Inkoop en Monitoring Utrecht-West is 

gesloten. 

Voor Jeugd zijn recentelijk met o.a. Youke, Mentaal Beter en Intermetzo 

gesprekken gevoerd en voor Wmo o.a. met Careyn en Boogh. Voor Jeugd en 

Wmo aanbieders zijn gesprekken gevoerd met Amerpoort en Reinaerde.  

 

 



 

 

 

Huishoudelijke Hulp 

Per CAK periode 11 zullen er nieuw tarieven gebruik gaan worden voor de kosten 

binnen de huishoudelijke hulp.  

De CAO VVT (waar Huishoudelijke Hulp onder valt) heeft een loonsverhoging van 

4% per 01-10-2018 in de gemaakte afspraken.  

Volgens de AMvB reële kostprijs en de overeenkomsten met de aanbieders zijn 

wij als gemeenten verplicht deze loonstijging mee te nemen in de tariefstelling.  

  

De aanbesteding Huishoudelijke Hulp 2019 loopt.  

Er zijn 16 partijen die zich ingeschreven hebben om Huishoudelijke Hulp te gaan 

leveren in de regio. 

Van deze partijen hebben er 12 een voorlopige gunning ontvangen. We zitten nu 

in een korte wacht periode alvorens de definitieve gunning plaats kan vinden.  

Partijen schijven zich per 2019 niet meer in per gemeente, maar voor de hele 

regio wat de ons veel flexibeler maakt in de toekomst! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Nieuwsbrief gemist? 

  
Geen probleem! Je vindt alle nieuwsbrieven hier. Omdat de website van Inkoop & 

Monitoring Utrecht West openbaar is, zijn sommige artikelen aangepast of verwijderd. Voor 
de volledige teksten van een eerdere nieuwsbrief kun je een verzoek mailen aan 

nieuwsbriefutrechtwest@gmail.com  
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Ons mailadres is nieuwsbriefutrechtwest@gmail.com  

Dit adres mag je ook gebruiken om je aan te melden. 
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