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Lokale accenten gemeente Leiderdorp 

Voor de we vraag naar lokale accenten beantwoorden lichten we graag toe wat we onder 

lokaal verstaan. We verstaan onder lokaal die punten die betrekking hebben op uitvoering 

van de opdracht die niet van invloed zijn op andere gemeenten. Daar waar keuzes de 

uitvoering van de opdracht van de regiogemeenten beïnvloeden zijn het geen lokale 

accenten en dienen we in overleg te gaan met regiogemeenten. Beiden zullen in het 

inkooptraject vertaald worden naar een duidelijke opdracht.  

Inleiding: veranderopgave en maatschappelijke resultaten Leiderdorp 

De opdracht aan de toegang tot jeugdhulp maakt onderdeel uit van de Sociale Agenda 

Leiderdorp. Met het vaststellen van de Sociale Agenda heeft de Gemeente Leiderdorp een 

veranderopgave vastgesteld die uitgaat van de volgende beweging: 

 van speciaal naar normaal; 

 van beperking naar talent; 

 van systeemwereld naar leefwereld; 

 van reactief naar proactief; 

 van ontvangen naar wederkerigheid; 

 van probleem naar persoon 

Maatschappelijke resultaten jeugd 

Binnen de Sociale Agenda hebben we maatschappelijke resultaten benoemd. Voor 

jeugdigen willen we bereiken dat:  

 ouders en kinderen weten waar zij terecht kunnen met hun (opvoed- en/of 

ondersteunings)vragen;  

 deskundigen gericht zijn op het versterken van de sociale netwerken rondom 

gezinnen en de pedagogische gemeenschap; 

 ondersteuning passend is en in de eerste plaats gericht is op normaliseren, 

tijdelijk en in de eigen leefomgeving;  

 er een sluitende keten van hulpverlening is waarbij het kind centraal staat. Ook 

als het gaat om de overgang van vrijwillige naar gedwongen hupverlening.  

 ouders zich (zo vroeg mogelijk) bewust zijn dat het hun verantwoordelijkheid is 

om het belang van hun kinderen centraal te zetten;  

 deskundigen in complexe thuissituaties het belang van het kind centraal stellen; 

 complicerende factoren in het gezin snel en adequaat kunnen worden opgepakt 

door de betrokkenen; 

 ouders in echtscheidingssituaties ontlast worden in relatie tot elkaar en zich zo 

kunnen richten op het welzijn en de veiligheid van het kind. 
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Deze lokale agenda inclusief maatschappelijke resultaten en de visie op jeugdhulp en het 

toegangsdocument ziet de gemeente Leiderdorp als versterkend aan elkaar.   

Deze maatschappelijke resultaten zijn opgaven die we onszelf stellen. 

Een partner kan daar, samen met andere partners een forse bijdrage aan leveren. Die 

maatschappelijke resultaten vragen we uit in de aanbesteding en beoordelen aan de hand 

van gunningscriteria. We maken onderscheid tussen resultaten die met uitvoering van de 

opdracht behaald moeten worden en resultaten die op casusniveau met het kind/ gezin 

worden afgesproken.  

Met betrekking tot maatschappelijke  resultaten willen we het volgende kader uitvragen bij 

de aanbesteding: 

 tevredenheid: hoe beoordeelt/waardeert de inwoner, het kind / gezin de 

verschillende aspecten van ondersteuning / hulpverlening? 

 kwaliteit: wat vinden de inwoners en de organisaties - ook de gemeente – van de 

kwaliteit van de diensten die zij bieden? 

 resultaten: voelt de inwoner zich gehoord en is zijn vraag adequaat opgepakt? En 

worden daarmee doelen en effecten bereikt? Is zelf- en samenredzaamheid 

toegenomen? Kunnen gezinnen de problematiek beter hanteren in de eigen 

omgeving? Is er een verschuiving naar meer preventieve ondersteuning? 

Verwachting van de toegang – positionering 

Op dit moment is de informatie, advies en toegang tot hulp en ondersteuning, diagnostiek 

en ondersteuning belegd bij verschillende teams. Het gaat daarbij om het Centrum voor 

Jeugd- en Gezin met het huidige JGT, Incluzio Leiderdorp, en het werkplein in Leiden. Ook 

kunnen inwoners binnen het sociaal domein terecht bij de huisarts of bij de 

wijkverpleegkundige. In de Sociale Agenda hebben we de wens voor één integrale toegang 

opgenomen. De gewenste integrale toegang is nog niet gerealiseerd. Met Incluzio hebben 

we een stap gezet om de inwoners met een vraag  zo goed mogelijk te kunnen helpen. 

Samen met het CJG vormen zij de basisstructuur. De gemeentelijke toegang tot de 

jeugdhulp positioneren wij hier direct achter. We zorgen voor een intensieve samenwerking 

tussen de basisstructuur en de toegang tot de jeugdhulp  
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Figure 1: jeugd binnen het sociaal domein 

Fysieke toegang in de Sterrentuin 

De gemeente Leiderdorp wil in de Sterrentuin de integrale fysieke toegang voor inwoners 

gerealiseerd zien. Opdrachtnemer is verplicht de fysieke toegang tot ondersteuning in de 

Sterrentuin samen met andere partijen in de Sterrentuin vorm te geven. Hieronder verstaan 

we in ieder geval een gedeelde loketfunctie, een eenduidige werkwijze in vraagverheldering 

en een gezamenlijke organisatie van beschikbaarheid en bereikbaarheid. De  ondersteuning 

dient zoveel mogelijk wordt verleend in de woon- en leefomgeving van de inwoner. 

Visie op de opdracht 

De opgave van deze Opdracht is het realiseren van een integrale en laagdrempelige 

toegang tot hulp en ondersteuning aan kinderen en gezinnen. Concreet wil de Gemeente 

Leiderdorp bereiken dat er uit wordt gegaan wat kinderen en gezinnen nodig hebben. We 

gaan uit van normaliseren in plaats van problematiseren of stigmatiseren. De situatie van 

kind en gezin is het uitgangspunt voor ‘normaal’. De oplossing wordt bij voorkeur gevonden 

in de directe omgeving van de inwoner, zijn sociale netwerk of zijn buurt of wijk. De 

Gemeente Leiderdorp wil de slag maken van aanbodgericht naar vraaggericht. Kinderen en 

gezinnen moeten dus centraal staan. Daarmee wil de Gemeente Leiderdorp een stelsel 

creëren dat een samenhangende, duurzame oplossing biedt voor iedere inwoner, met een 

duidelijk startpunt voor alle inwoners met een ondersteuningsvraag. Leiderdorp kent een 

stevige basis in het sociaal domein in de vorm van het Centrum voor Jeugd en Gezin en 

Incluzio Leiderdorp. We streven naar een doelmatige en efficiënte samenwerking waarbij 

partijen aanvullend en versterkend werken. 

 

Uitvoering van de opdracht 

Uitvoering van de opdracht in Leiderdorp maakt onderdeel uit van de beweging zoals we 

die hebben beschreven in de Sociale Agenda. We willen dat de toegang zo georganiseerd 
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wordt, dat deze aansluit op de opdrachten van Incluzio en het CJG / JGZ. Een deel van de 

preventieve taken op het gebied van jeugd is daar ook nu al belegd. We verwachten van 

aanbestedende partijen flexibiliteit in expertise en werkwijzen die aansluit bij de 

Leiderdorpse situatie.  

 

 

 

 

 

Partnerschap 

Partnerschap betekent voor de Gemeente Leiderdorp een gedeelde, maar niet altijd 

dezelfde verantwoordelijkheid. Opdrachtnemer en opdrachtgever versterken elkaar ten 

behoeve van de uitvoering van de opdracht. Vertrouwen ontstaat als er duidelijkheid is in 

rollen en verantwoordelijkheden. Opdrachtgever en opdrachtnemer maken bij uitvoering 

van de opdracht afspraken over de wijze waarop zij in overleg treden en afspraken maken. 

We maken daarbij onderscheid tussen: 

1. contractmanagement: de invulling van deze structuur is afhankelijk van wat we 

lokaal en regionaal afspreken. Het zou ons voorstel zijn om aan de hand van 

kwartaalrapportages te overleggen.  

2. lokale projectorganisatie / aansturing: Gedurende de looptijd van de overeenkomst 

van deze opdracht vragen we van de Opdrachtnemer één contactpersoon (en een 

plaatsvervanger) aan, die als aanspreekpunt fungeert voor de contractmanager(s) en 

accounthouder(s) van de gemeente Leiderdorp en die namens opdrachtgever 

aanspreekbaar is op en bevoegd is tot besluiten en/of handelen met betrekking tot 

uitvoering van de opdracht. Hierover maken we dan ook lokaal afspraken in de vorm 

van een jaarplan / uitvoeringsagenda. We doen dit in ieder geval met Incluzio en het 

CJG.  

 

 

 

 

Voorbeelden uit de praktijk: Samenwerking met het onderwijs.  

Incluzio Leiderdorp is aanwezig op scholen. Zij hebben een belangrijke signalerende functie 

en werken nauw samen met het CJG. We willen deze lokale situatie niet onnodig verzwaren 

door verplicht jeugdhulpverlening op scholen te positioneren. We gaan uit van wat nodig is.  

  



 

5 
 

Opdrachtgeverschap 

De gemeente Leiderdorp vindt dat er andere sturing nodig is, niet per se meer. We hebben 

zelf een belangrijk aandeel in de wijze waarop de opdracht wordt verstrekt en welke 

afspraken worden gemaakt. We zijn van mening dat een deel van de problemen die in de 

afgelopen jaren is ontstaan te maken heeft met de wijze waarop we de opdracht 

verstrekken, organiseren en financieren. Inhoudelijk delen we de regionale lijn.  

Voor wat Leiderdorp is het volgende belangrijk in de opdracht:  

De gemeente Leiderdorp stuurt gedurende de uitvoering van de Opdracht op het ‘wat’; 

maatschappelijke doelen en effecten. ‘hoe’ de uitvoering van de Opdracht wordt vormgegeven is 

aan de Opdrachtnemer. Opdrachtgever kijkt daarbij naar de relevante maatschappelijke opgaven en 

maatschappelijke doelen en stuurt op resultaat, samenhang en verbinding. Daarbij neemt 

Opdrachtnemer de rol in van partner met als doel om voorwaarden te creëren die nodig zijn om een 

integraal stelsel gerealiseerd te krijgen. 

We zouden een invulling van het opdrachtnemerschap graag uitvragen in de aanbesteding. Hoe 

denkt de partij samen te werken met de gemeente? Hoe ziet de projectorganisatie -  en 

planning eruit? 

Inkoop en contractering 

De wijze van financiering van de opdracht is een belangrijk sturingsmechanisme. We vinden 

het belangrijk dat er wordt gekozen voor een bekostigingssystematiek die past bij de 

beweging die we willen maken. Van zwaar naar licht waar mogelijk, naar voren etc.  

Bij onze rol, die wij afhankelijk van de opgave aannemen, is een constante factor; die van 

subsidieverstrekker (of financier). De gemeente beschikt over middelen om doelen te 

bereiken en zet deze daarvoor zo doelmatig mogelijk in. Wij willen een vorm van financieren 

die de impuls geeft om meerwaarde te creëren door samen te werken, vernieuwend te zijn, 

en waar mogelijk andere bronnen van inkomsten aan te boren. Het is daarbij belangrijk dat 

we de opdrachtnemer niet onnodig of onevenredig veel administratieve lasten opleggen.   

 

We doen dit in gezamenlijkheid met de gemeenten in de Leidse Regio.  

Monitoring en verantwoording 

Monitoring wordt vaak gebruikt om verantwoording af te leggen en te controleren, om 

achteraf te laten zien wat er is gebeurd en wat dat heeft opgeleverd. Monitoring is echter 

ook een goede manier om informatie te verzamelen, om te onderzoeken of we de goede 

dingen doen. Monitoring gaat niet alleen om cijfers en afrekenen. Het vraagt ook om 

reflectie en dialoog om monitoring van waarde te laten zijn. 

Belangrijke vraag daarbij is hoe we onze visie vertalen naar een wijze van monitoring die ons 

ondersteunt bij het realiseren van onze visie. En zonder dat we zelf de verkeerde prikkels 

geven. Oftewel: hoe vertalen wij onderdelen van onze visie naar wat dat betekent voor de 
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deskundigen die dat moeten uitvoeren, en hoe krijgen we er zicht op of inwoners dit ook zo 

ervaren? 

We zoeken naar nieuwe vormen van rekenschap die passen bij de Opdracht, bij de 

veranderende samenleving en die het echte en hele verhaal vertellen. We willen inzicht in 

hoe het gaat, wat er nodig is en wat het kost zonder grote regeldruk, zonder veel 

bureaucratie en administratieve lasten. Dit vraagt een andere kijk op opdrachtgeverschap 

en een nieuwe manier van monitoring en verantwoorden. 

 

Ons voorstel is om in de uitnodiging tot inschrijving monitoring en verantwoording als 

subgunninscriterium uit te vragen en de inschrijver in ieder geval de volgende 

onderdelen te laten beschrijven:  

 wat er veranderd is in de regio ten opzichte van 1 januari 2020?; 

 welk aandeel Opdrachtnemer heeft gehad in deze verandering?; 

 hoe de bijdrage van Opdrachtnemer zichtbaar is (geworden) gedurende deze 

periode voor inwoners, samenwerkingspartners en Opdrachtgever?  

 op welke wijze Opdrachtnemer gestuurd heeft op de effecten en waarom? 

 op welke wijze Opdrachtnemer vormgegeven heeft aan monitoring en 

verantwoording? 

 op welke wijze Opdrachtnemer aantoont dat inzet van Opdrachtnemer een forse 

bijdrage heeft geleverd aan de in visie ‘Samen sterk voor de toekomst van de 

jeugd9hulp)’ genoemde  maatschappelijke opgaven. 

 op welke wijze Opdrachtnemer en Opdrachtgever elkaar versterken en aanvullen. 

We doen dit in gezamenlijkheid met de gemeenten in de Leidse Regio.  
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Programma van eisen 

 Ons streven is om de opdrachtnemer de ruimte te bieden die nodig is om de opdracht 

optimaal uit te voeren. We hebben de ervaring dat  inschrijvende partijen heel goed weten 

wat er speelt en zij met innoverende en efficiënte ideeën komen wanneer wij dit aan hen 

over laten. Er is wel een aantal eisen waaraan de Gemeente Leiderdorp hecht. Wij stellen 

naast algemene en kwalitatieve eisen zoals gebruikelijk in een inkooptraject  de volgende 

Leiderdorpse eisen voor: 

 Eisen Gemeente Leiderdorp 

 Gemeentelijke kaders 
Opdrachtnemer dient als uitvoerder van de opdracht te allen tijden te voldoen aan 
gemeentelijke kaders van de gemeente waarin zij werkzaam is, zoals juridische, financiële 
en beleidskaders. 

 Veranderopgave Leiderdorp 
Met het aanvaarden van deze opdracht onderschrijft Opdrachtnemer de veranderopgave 
die de gemeente Leiderdorp zich heeft gesteld en zoals deze is beschreven in  
de Sociale Agenda. En geeft samen met Opdrachtgever uitvoering aan deze 
veranderopgave. 

 Vast contactpersoon 
Gedurende de looptijd van de overeenkomst van deze opdracht stelt de Opdrachtnemer 
één contactpersoon (en een plaatsvervanger) aan, die als aanspreekpunt fungeert voor de 
contractmanager(s) en accounthouder(s) van de gemeente Leiderdorp en die namens 
opdrachtgever aanspreekbaar is op en bevoegd is tot besluiten en/of handelen met 
betrekking tot uitvoering van de opdracht. 

 Bereikbaarheid en beschikbaarheid Opdrachtnemer 
De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat zijn bereikbaarheid en beschikbaarheid tegemoetkomt 
aan de wensen en behoeften van de inwoner van de gemeente waarin zij als uitvoerder 
werkzaam is. Dat brengt met zich mee, dat Opdrachtnemer ook buiten kantoortijden en in 
de weekenden beschikbaar/bereikbaar is als de vragen van inwoners daar logischerwijs toe 
leiden. En dat dit per deelnemende gemeente kan verschillen.  

 Lokaal  
Opdrachtnemer is herkenbaar als lokale partij en sluit zoveel mogelijk aan op lokale situatie 
en (met) lokale inzet. Dat brengt met zich mee dat dit er verschillen kunnen ontstaan tussen 
de opdrachtgevende gemeenten.  

 Fysieke toegang in de Sterrentuin 
Opdrachtgever wil de Sterrentuin als integrale fysieke toegang voor inwoners gerealiseerd 
zien, zodra deze wordt opgeleverd. Opdrachtnemer is verplicht de fysieke toegang tot 
ondersteuning in de Sterrentuin samen met andere partijen in de Sterrentuin vorm te 
geven. Daarbij dient te worden opgemerkt dat ondersteuning zoveel mogelijk wordt verleend 
in de woon- en leefomgeving van de inwoner. 

 Buurt- en wijkgerichte aanpak 
Opdrachtnemer werkt zoveel mogelijk buurt- en wijkgericht en hanteert daarvoor 
(bijvoorbeeld) de postcode indeling.  

 

 

 

 

 

 


