Beste collega,
De gemeente Utrecht heeft de afgelopen periode een aanbesteding gedaan voor de partijen die
vanaf januari 2020 specialistische jeugdhulp gaan bieden.
Er zijn twee nieuwe organisaties gekozen: Spoor030 en KOOS Utrecht. Samen met de gemeente
zetten zij zich met enthousiasme in om de specialistische hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen
te vernieuwen en te verbeteren. Zowel Spoor030 als KOOS Utrecht zijn samenwerkingsverbanden
van bestaande aanbieders die nu ook al actief zijn in Utrecht. Spoor030 is een initiatief van Dokter
Bosman, Intermetzo en Timon. KOOS Utrecht is een initiatief van Altrecht, De Rading, De Opvoedpoli,
Reinaerde en Youké. In deze brief stellen we ons gezamenlijk aan u voor.

Welk gebied?
Spoor030 verleent vanaf 2020 specialistische jeugdhulp in de volgende wijken van Utrecht:
Binnenstad, Noordoost, Oost, Overvecht, Noordwest (Ondiep Pijlsweerd, Zuilen), Zuid
(Hoograven/Tolsteeg, Lunetten).
KOOS Utrecht biedt vanaf 2020 specialistische jeugdhulp in de volgende wijken van Utrecht: Leidsche
Rijn, Vleuten-De Meern, West (Lombok, Nieuw Engeland, Oog in Al, Schepenbuurt en Welgelegen) en
Zuidwest (Kanaleneiland, Transwijk, Rivierenwijk en Dichterswijk).
Waarom deze veranderingen?
De gemeente Utrecht organiseert vanaf 2020 de specialistische jeugdhulp op een andere manier,
zodat specialistische hulpverleners dichtbij de gezinnen, kinderen en jongeren zijn. Dit is de uitkomst
van de aanbesteding die Utrecht heeft gehouden voor de aanvullende specialistische zorg voor
Jeugd. Met deze verandering organiseert Utrecht de jeugdzorg eenvoudig, op maat en meer
samenhangend.
Spoor030
Spoor030 is een organisatie voor specialistische jeugdhulp in het oostelijke gedeelte van Utrecht en
start vanaf 1 januari 2020 met vijf specialistenteams in de aan haar toegekende wijken. Dit doen wij
in nauwe samenwerking met en aansluitend op de hulp van de buurtteams en andere partners in de
wijk. Het dagelijkse leven van het kind, de jongere en het gezin staat centraal bij alle vormen van
hulp die wij bieden. Daarbij gaan wij uit van het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Spoor030
doet wat nodig is, met een persoonlijk aanpak en op maat waarbij cliënt de regie voert.

KOOS Utrecht
KOOS Utrecht is een organisatie voor specialistische jeugdhulp in het westelijk deel van Utrecht.
KOOS werkt met een mix van professionals vanuit vijf BASEcamps in de wijken. Het aantal
BASEcamps breidt in de loop van 2020 verder uit. BASE staat voor Buurtgerichte, Ambulante,
Specialistische Expertise. KOOS biedt specialistische hulp vanuit het gedachtegoed van Positieve
Gezondheid en werkt altijd samen met of aansluitend op het Buurtteam en met andere partners uit
de wijk, zoals de huisartsen, scholen en jeugdgezondheidszorg.
Wat kunt u verwachten in de overgangssituatie?
Het belang van de cliënt staat voorop. Vanaf januari kunt u afhankelijk van de plek waar de jeugdige
woont met uw vragen terecht bij Spoor030 of KOOS Utrecht.
Tot 1 januari 2020 kunt u cliënten blijven verwijzen naar aanbieders die zijn gecontracteerd door de
gemeente. Indien mogelijk starten zij de specialistische hulp nog op. Veel cliënten die in 2019 al hulp
krijgen maken hun traject bij de huidige aanbieder af. Voor cliënten die al specialistische hulp
ontvangen en waarvan het traject in 2020 wordt afgerond verandert er in principe niets. Ambulante
hulptrajecten die langer duren dan 2020 worden in overleg voor 1 juli 2020 overgedragen aan
Spoor030 en KOOS Utrecht. Daarnaast hebben Spoor030 en KOOS ook een aantal aanvullende
vrijgevestigden gecontracteerd voor 2020.
Warme overdracht
In de overgang naar de nieuwe situatie vanaf 2020 hanteren we het uitgangspunt dat cliënten zoveel
mogelijk dezelfde hulpverlener houden. Als er toch een overdracht nodig is, dan informeert de
huidige aanbieder van de hulp de cliënten daar tijdig over. Dat doen zij in nauwe samenwerking met
Spoor030 en KOOS Utrecht. De huidige hulpverlener gaat ruim voor deze datum met de jeugdige
en/of (pleeg)ouders in gesprek, samen met de nieuwe hulpverlener van Spoor030 en KOOS Utrecht,
om een goede match te vinden en een warme overdracht te realiseren.
Contact
Voor vragen zijn wij bereikbaar op info@spoor030.nl of info@koosutrecht.nl. Wilt u op de hoogte
blijven van Spoor030, schrijft u dan in op: www.spoor030.nl. Of bezoek de website van
KOOS, www.koosutrecht.nl. Voor meer informatie vanuit de gemeente kunt u terecht op
www.utrecht.nl/jeugdhulp2020 of per mail een vraag stellen via jeugd@utrecht.nl.
Spoor030 en KOOS Utrecht kijken er naar uit om samen met u de volgende stap te zetten in de
doorontwikkeling van het Utrechtse zorglandschap. We werken hierin graag met u samen.
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