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Op 1 januari 2020 gaat er een nieuwe contractperiode in voor de specialistische jeugdhulp. De 
gemeente Utrecht heeft de afgelopen periode een aanbesteding gedaan voor de partijen die vanaf 
2020 deze hulp in Utrecht gaan bieden. Er zijn twee partijen uit deze aanbesteding gekomen: KOOS 
en Spoor030. Zowel KOOS als Spoor030 zijn samenwerkings verbanden van bestaande aanbieders 
die nu ook al actief zijn in Utrecht. 

KOOS is een initiatief van Altrecht, De Opvoedpoli,

De Rading, Reinaerde en Youké. Spoor030 is een  

initiatief van Dokter Bosman, Intermetzo en Timon. 

nog beter kunnen samenwerken met het buurt-
team, huisarts, jeugdarts, school en andere partijen. 

Een goede start en transitie 
De veranderingen in de zorg voor Utrechtse kin-
deren, jongeren en gezinnen gaan in per 1 januari 
2020. Vanaf dat moment kunnen cliënten terecht 
bij de buurtgerichte specialistische teams, voor 
alle vraagstukken waar specialistische expertise 
bij nodig is. Dit is altijd na een verwijzing door 
bijvoorbeeld een buurtteam of huisarts. Voor cli-
enten die nu al gebruik maken van specialistische 
jeugdhulp en voor wie deze zorg na 2019 ook 
belangrijk is, zijn afspraken gemaakt om te zorgen 
dat er zoveel mogelijk continuïteit is in de hulpver-
leningsrelatie. Als professional die betrokken is bij 
Utrechtse jeugdigen kunt u natuurlijk vragen van

Veranderingen specialistische jeugdhulp  
in Utrecht vanaf 1-1-2020

cliënten krijgen. Om te zorgen dat u hen dan goed 
kunt informeren, leest u hierin meer over de veran-
deringen en de afspraken over zorgcontinuïteit.



Waarom deze veranderingen
In Utrecht wonen ongeveer 70.000 kinderen en 
jongeren onder de 18 jaar. We willen dat al deze 
kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen 
opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. 
Samen met onze partners willen we de zorg voor 
kinderen vernieuwen en verder verbeteren. Daarom 
organiseren we in Utrecht vanaf 2020 de specialis-
tische zorg op een andere manier. Dichtbij en op 
maat, in teams in de buurt en zorg die erop gericht 
is dat kinderen en jongeren zoveel als mogelijk 
opgroeien in een gezin. Zodat specialistische hulp-
verleners dichtbij de gezinnen en kinderen zijn en 

Vragen? 
 x Kijk op www.utrecht.nl/jeugdhulp2020  
en/of vraag uw leidinggevende.
 x U kunt uw vraag ook per mail stellen via  
jeugd@utrecht.nl.

Update
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Verdeling over de Utrechtse wijken
Samen leveren KOOS en Spoor030 vanaf  
1 januari aanstaande de specialistische jeugdhulp 
in alle Utrechtse wijken. Hieronder leest u welke 
partij in welke wijk actief is. 

KOOS
 x Leidsche Rijn
 x Vleuten-De Meern
 xWest
 x Zuidwest (Dichters- en Rivierenwijk, 
Kanaleneiland)

Spoor030
 x Binnenstad
 x Noordoost
 x Oost
 x Overvecht
 x Noordwest (Ondiep Pijlsweerd, Zuilen)
 x Zuid (Hoograven/Tolsteeg, Lunetten) 
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Jeugdige die in een pleeggezin, gezins-
huis of jeugdhulpinstelling woont.

Bij de overgang naar de nieuwe situatie houden kinderen en gezinnen zoveel mogelijk dezelfde
hulpverlener. Kinderen en jongeren die in een pleeggezin, gezinshuis of jeugdhulpinstelling
verblijven, kunnen blijven wonen waar ze nu wonen. Dit betekent dat we uitgaan van continuïteit
van de hulpverlener en woonplek. En niet die van de aanbieder. Als er toch een overdracht is, 
vinden we het belangrijk dat kinderen en gezinnen hier zo min mogelijk last van hebben. 
We vragen aan alle hulpverleners en aanbieders die voor Utrechtse jeugdigen werken, om 
hiervoor goed samen te werken.

Jeugdigen kunnen blijven wonen waar zij wonen, 
tot het moment dat het voor hun perspectief 
passend is een andere stap te maken. In 2020 is 
er een contract voor deze zorg met de gemeente 
en houden kinderen, jongeren en (pleeg)ouders 
dezelfde begeleiding. Vanaf 2021 sluiten KOOS en 
Spoor030 waar nodig een overeenkomst met aan-
bieders om de zorg in gezinshuizen en jeugdhul-
pinstellingen door te laten lopen. Ook nemen zij 
vanaf 2021 de pleegzorg en pleegzorgbegeleiding 
over van de aanbieders die nu deze zorg bieden. 

2019 2020-2021

Wat verandert er voor kinderen/ jongeren/  
gezinnen die nu specialistische jeugdhulp  
ontvangen?
Versie november 2019



Als de huidige pleegzorgbegeleider in een buurt-
gericht specialistisch team voor KOOS of Spoor030 
gaat werken, dan kan deze professional de bege-
leiding blijven bieden.

Het zou kunnen dat locaties door een terugloop in 
bezetting  dicht gaan. In dat geval zal de aanbie-
der van de locatie samen met de jeugdige, ouders 
en KOOS of Spoor030 op zoek gaan naar de best 
passende oplossing.
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2019 2020-2021

Kind, jongere en/of gezin heeft eind 2019 
specialistisch ambulante begeleiding of 
maakt gebruik van logeeropvang

Zorgtraject wordt in 2020 afgerond
Voor deze cliënten verandert er in principe niets.  
Zij kunnen het traject afmaken bij hun huidige 
hulpverlener, ook als deze voor KOOS of Spoor030 
gaat werken. Ook kunnen zij ervoor kiezen om 
in dit jaar bij de organisatie te blijven waar zij nu 
de zorg ontvangen. Daarnaast kunnen zij er voor 
kiezen om gebruik te maken van de mogelijkheden 
van het buurtgerichte specialistische team in hun 
eigen buurt.

Zorgtraject loopt door tot na 31 december 2020 
 x Als de huidige hulpverlener in een buurtgericht 
specialistisch team voor KOOS of Spoor030 
werkt of gaat werken, dan kan deze hulpverlener 
de zorg blijven bieden. 

 x Dit is ook het geval wanneer het gaat om een 
vrijgevestigde die gecontracteerd is door de 
verantwoordelijk aanbieder.

 x Als het bovenstaande niet aan de orde is, dan 
neemt voor 1 juli 2020 een hulpverlener van 
KOOS of Spoor030 de zorg over. De huidige 
hulpverlener gaat ruim voor deze datum met 



Uitzonderingen

Op basis van inhoudelijke, zwaarwegende redenen 

kan in uitzonderingssituaties de zorg doorlopen bij de 

aanbieder die nu de zorg verleent. Als jeugdigen, (pleeg)

ouders en de huidige aanbieder hier redenen voor zien, 

dan wordt dit in 2020 met KOOS of Spoor030 bespro-

ken. 

de jeugdige en/of de (pleeg)ouders in gesprek, 
samen met de nieuwe hulpverlener om een goe-
de match te vinden qua expertise en persoon en 
een warme overdracht te realiseren. 

 x Het is in uitzonderingsgevallen mogelijk dat 
groepen door een terugloop in bezetting  
gestopt worden. In dat geval zal de aanbieder 
samen met de jeugdige, ouders en KOOS of 
Spoor030 op zoek gaan naar de best passende 
oplossing.

Als een ouder toch de zorg van een niet-gecon-
tracteerde aanbieder wil, dan kan de ouder een 
persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij het 
buurtteam.


