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Transformatieprogramma jeugd uitgelicht: 

Integrale Vroeghulp 

 

Vanuit de regio Utrecht West is een aanvraag ingediend voor het transformatiefonds. 

Dit fonds geeft gemeenten een financiële impuls om de jeugdhulp te transformeren. 

De aanvraag vanuit Utrecht West is gehonoreerd. Er wordt op een zestal projecten 

ingezet. Vandaag zoomen we in op één van die projecten: Integrale Vroeghulp. 

 

Voor jeugdigen met een ontwikkelingsstoornis geldt dat zij baat hebben bij vroege 

onderkenning, zodat behandeling en ouderbegeleiding zo vroeg mogelijk kunnen 

starten. Hierdoor wordt er alles aan gedaan om eventuele toename van de 

problematiek, zorgstapeling en uithuisplaatsing op latere leeftijd te voorkomen. Voor 

goede diagnostiek en zorg aan kwetsbare kinderen van nul tot en met zes jaar met 

een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, die wordt veroorzaakt door een 

beperking, gedragsproblemen en/of een chronische ziekte zijn er netwerken voor 

integrale vroeghulp. Deze netwerken zijn speciaal ingericht voor kinderen met 

meervoudige complexe vragen, de zogenaamde ‘puzzelkinderen’. 

Het netwerk Integrale Vroeghulp (Vroeg, Voortdurend, Integraal) kijkt met 



 

verschillende specialisten naar het kind en luistert naar de ouders, leidsters en 

leerkrachten. Het doel is om zo vroeg mogelijk te starten met observatie & 

diagnostiek en met het bepalen van een aanpak om de ontwikkeling zo veel als 

mogelijk te stimuleren en ouders uitleg te geven en te begeleiden in de opvoeding. 

 

Marije Schotpoort, tevens programmamanager, is projectleider van dit deelproject. 

Aan de hand van de Infosheet Integrale Vroeghulp wordt het project opgestart. Dit 

houdt in dat er eerst een quickscan plaats zal vinden. Daarna vindt een analyse 

plaats van de mogelijkheden en benodigdheden (met het netwerk), wat uit zal 

monden in een uitvoeringsplan. In juli zal het project openbaar afgetrapt worden op 

een conferentie voor alle betrokkenen. Dit geeft tevens het startsein voor de 

uitvoering. 

 

Input voor vervolgstappen is van harte welkom. Neem voor vragen/ opmerkingen 

contact op met Madelon Kos (madelon.kos@stichtsevecht.nl). Transformeren doe je 

namelijk niet alleen, maar juist samen!  
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Gunning zorgaanbieders 

Nieuwe toetreders voor de percelen 1 (Jeugd) en 2 (Wmo) hebben, net als in 2017 

het geval was, vier keer per jaar de mogelijkheid een inschrijving te doen als voldaan 

kan worden aan de gestelde eisen. Tegelijkertijd kunnen reeds gecontracteerde 

zorgaanbieders zich aanvullend inschrijven op bestaande producten binnen de 

categorieën waarvoor men niet eerder heeft ingeschreven en nog geen 

overeenkomst voor is afgesloten.  

 

Zorgaanbieders die zich voor het derde en vierde instroommoment van 2018 hebben 

ingeschreven hebben eind januari bericht ontvangen met daarin de definitieve 

gunningsbrief. Het volgende instroommoment (de eerste van 2019) loopt vanaf 25 tot 

en met 29 maart. 

 

Het streven is om de inschrijvers van het eerste instroommoment te gunnen met 

ingang van 1 mei 2019, de zorgaanbieders ontvangen bericht hierover zodra alle 

gemeenten unaniem akkoord zijn met het afgegeven advies vanuit Inkoop en 

Monitoring Utrecht West.  

 

 

 

 

 



 

Roadshows geslaagd en goed ontvangen 

 

Om verbinding te leggen en quickwins te realiseren tussen het contractbeheer bij 

Inkoop & Monitoring Utrecht-West en de lokale (toegangs)teams werd de afgelopen 

weken voor elke gemeente een speciale Roadshow georganiseerd. Naast een 

nadere kennismaking bestond aandacht voor de taak van contractbeheer (zoals het 

monitoren van alle overeenkomsten en zorgen voor verwerking van fin. gegevens 

over geleverde zorg). En er werd gestreden tijdens een speciale quiz! Zie hieronder 

de uitslag. 

 

Belangrijke punten uit de roadshow: 

- Waar informatie te vinden is. (bijvoorbeeld gemeenteportaal en website van 

Utrecht-West) 

- De wijze van afstemmen over (positieve en negatieve) signalen en opmerkingen 

over aanbieders. 

- Verspreiden van informatie over voortgangsgesprekken na afloop via nieuwsbericht 

(en eventueel andere opties). 

- Productbeschrijvingen n.a.v. de verlenging 2019 zijn te vinden onder: 

https://inkooputrechtwest.nl/perceel1-jeugd/ 

https://inkooputrechtwest.nl/perceel2-wmo/ 

 

Uitslag quiz o.b.v. gemiddelde scores 

Montfoort = 3860 punten 

Stichtse Vecht = 3465 punten 

Woerden/Oudewater = 3115 punten 

Ronde Venen = 3098 punten 

https://inkooputrechtwest.us17.list-manage.com/track/click?u=3101e63487f890a68c2e14be3&id=b5297d4a90&e=28875e651a
https://inkooputrechtwest.us17.list-manage.com/track/click?u=3101e63487f890a68c2e14be3&id=4607551056&e=28875e651a


 

 

 

 

 

  

 

Update productbeschrijvingen 

 

De productbeschrijvingen zijn met ingang van de contractverlenging concreter 

omschreven. Ook is de categorie begeleiding midden/zwaar opgesplitst en is een 

tarief voor midden bepaald (het oude ‘midden/zwaar’ tarief telt nu voor ‘zwaar’). De 

nieuwe beschrijvingen zijn al verwerkt in het gemeenteportaal en zijn ook te vinden 

op de website. 

 

 

 

 

 



 

 

Het leerorkest 

 

Het Leerorkest Stichtse Vecht is een innovatief muziekeducatieproject met als doel, 

alle kinderen de kans te geven een muziekinstrument te leren bespelen. Het 

Leerorkest Stichtse Vecht heeft grote meerwaarde voor de kinderen. Ze vinden de 

muzieklessen niet alleen heel leuk, ze zijn ook goed voor hun zelfvertrouwen en ze 

bieden kinderen iets om trots op te zijn. 

Onderzoek heeft aangetoond dat muziekonderwijs: 

- de integratie bevordert en het groepsgevoel stimuleert; 

- sociaal gedrag verbetert;  

- de schoolprestaties bevordert; 

- de intelligentie stimuleert; 

- de concentratieproblemen vermindert. 

 

In Stichtse Vecht krijgen ongeveer 900 kinderen op 12 scholen ongeveer een uur 

muziekles in kleine groepjes. De hele klas doet mee. De lessen worden onder 

schooltijd en in het eigen schoolgebouw gegeven door professionele musici, soms 

geholpen door vrijwilligers uit de omgeving. Aan het eind van het jaar geven ze een 

slotconcert voor alle ouders, grootouders en broertjes en zusjes, onder leiding van 

een van de docenten. 

 

 

 

 



 

 

 

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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