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Namens de regio opent Chantal van Liefland de marktconsultatie.  

 

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaat fuseren met de gemeente Haarlemmermeer en 

beslist eind april/begin mei of zij meedoen in deze verwerving. Zodra dit bekend is, worden de 

aanbieders hierover geïnformeerd.  

 

Agenda 

1. Visie op jeugdhulp 

2. Ontwikkelopgaven en verandering 

3. Verwachtingen  

4. Resultaatsturing en bekostiging 

5. Perceelindeling producten 

6. Planning 

7. Toelichting op tariefberekening 

8. Afsluiting 

 

Visie op jeugdhulp 

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de jeugdhulp en hebben aanbieders en gemeenten elkaar 

beter leren kennen. De komende jaren willen de gemeenten meer met aanbieders in gesprek over de 

transformatie/de inhoud. De visie is ongewijzigd gebleven namelijk dat de jeugdige en het gezin 

centraal staan.  

 

Ontwikkelopgaven 

Een knelpunt was de scheiding 18-/18+. Om dit op te lossen zijn de gemeenten voornemens om  een 

apart perceel op te nemen waardoor het mogelijk wordt om jeugdigen die ouder zijn dan 18 waar 

nodig passende ondersteuning te  bieden door het inzetten van een jeugdvoorziening. Aan de 

aanbieders wordt gevraagd of de juiste producten in dit perceel zitten.  

 

Ook de verbinding met Onderwijs is belangrijk. Hier wordt invulling aan gegeven door het realiseren 

van maatwerk (aandeel onderwijs en aandeel jeugdhulp/zorg).  

 

De gemeenten gaan graag met aanbieders in gesprek om de geconstateerde leemten op te lossen.  

 

De gemeenten vinden ‘de Treeknormen’ met betrekking tot de wachttijden ruim. Hoe kunnen we er 

samen voor zorgen dat de wachtlijsten korter worden?  

 

Er komt aandacht voor preventie en vroeg signalering.  

 

Alle hulp die ingezet wordt dient bij te dragen aan de doelen in het gezinsplan. Door te werken vanuit 

een gezinsplan, willen de gemeenten meer samenhang bereiken.  

De gemeenten vinden dat er te weinig gesproken is over de kwaliteit van zorg. Daar willen zij de 

komende jaren meer mee aan de slag.  

 

Veranderingen tov 2014 

Dit wordt een Europese Aanbesteding Sociale Diensten variant. Het is belangrijk voor aanbieders om 

zich tijdig te registreren op Tenderned. Aan de voorkant worden eisen opgeteld voor de aanbieders. 

Als aanbieders voldoen aan de eisen, kunnen zij een overeenkomst aangaan met de gemeente. De 

focus is gericht op de gezamenlijke veranderopgave naast de zorgcontinuïteit.  

Er is ruimte genomen voor nieuwe producten, maar er zijn ook producten die erg op elkaar lijken. 

Deze producten zijn ingedikt.  



Er wordt gewerkt met vaste tarieven. 

Er wordt situationeel een gemaximeerde budget of financiële prikkel vastgesteld. Dit betekent dat 

gemeenten de mogelijkheid hebben om een maximum op een contract te zetten, maar dat dit niet bij 

voorbaat gebeurt. De intentie is om budgetplafonds los te laten.  

 

Verwachtingen 

De gemeenten hebben verwachtingen van inschrijvers/aanbieders met betrekking tot de te leveren 

kwaliteit en het voldoen aan de gestelde eisen. Maar aanbieders mogen ook verwachtingen hebben 

van de gemeenten als opdrachtgever. Gemeenten proberen met elkaar zoveel mogelijk de landelijke 

standaard te volgen.  

De gemeenten willen ook meer bij aanbieders langs gaan in plaats van dat de aanbieders naar de 

gemeenten komen. Er wordt gekeken naar een andere frequentie van de contacten. Met wie wordt 

wanneer gesproken en met welke aanbieders wordt gezamenlijk gesproken? 

Het geven van vertrouwen aan de voorkant heeft wel als gevolg dat de gemeenten werk moeten 

maken van de materiele controle aan de achterkant.  

 

Resultaatsturing 

De te bereiken doelen van het gezin staan centraal. Het gaat dus niet direct om welke product wordt 

er ingezet, maar hoe kunnen de doelen van het gezin worden bereikt? 

 

Bekostiging 

Er wordt gekozen voor een inspanningsgerichte bekostiging op basis van functiemix. We willen vaste 

reële tarieven die jaarlijks geïndexeerd worden. De wijze van indexering wordt vooraf aangegeven. De 

productbeschrijvingen zijn resultaatgericht geformuleerd. Voor de Jeugd-GGZ geldt dat de DBC’s op 

31 december worden afgesloten (hard-close). Dit vraagt wellicht wat van de systemen van de 

aanbieders.  

 

Perceelindeling 

In de oude aanbesteding is veel gekeken vanuit de oude tranches, vóór de decentralisaties. Nu deze 

tranches onder één jeugdstelsel vallen, zijn er verschillende producten die kunnen worden 

gecombineerd.  

Dit leidt ook tot vragen: moet bijvoorbeeld het product Jeugd & Opvoedhulp wel apart geregeld 

worden of kan deze onder een product dagbesteding? Of is Dagbehandeling nu echt iets anders dan 

Behandeling Groep? Ook voor Multifocale hulp: moet dat een apart product zijn? Of wil je integraal 

kijken en biedt de indeling al voldoende hulp om integraal te werken.  

 

Als je als aanbieder inschrijft op een perceel hoef je niet alle producten aan te bieden. Voor sommige 

producten wordt wel geëist dat je ook een ander product ook moet aanbieden.  

 

Consultatie & Advies staat nu bij J-GGZ, maar het is voor de gemeenten ook een vraag of dit breder 

moet kunnen worden ingezet, zodat het bijvoorbeeld ook ingezet kan worden voor het MDCK, omdat 

aanbieders daar ook veel bij worden betrokken. De gemeenten zijn hier nog naar aan het kijken.  

 

Als je inschrijft voor de klinische J-GGZ, dan verwachten de gemeenten ook dat je inschrijft of de 

crisisbedden.  

 

Vraag: De Bascule mist de specialistische dagbehandeling? 

De gemeenten vragen zich af of je als aanbieders dan niet moet inschrijven op perceel 2 en perceel 5. 

Aanbieders worden gevraagd dit soort opmerkingen straks op te schrijven.  

 

In Perceel 6 gaat om jeugdigen die ouder zijn dan 18, maar waarbij het aanbod zich bij de 

jeugdhulpaanbieders bevindt. Bij het product Gezinsbegeleiding geldt dit eigenlijk andersom; daar 

geldt dat er als er hulp wordt ingezet aan ouders en ook ruimte is om hulp aan te bieden aan kinderen.  



 

De gemeenten beseffen ook dat als bijvoorbeeld de inlooptijd bij Jeugdzorg+ ingekort wordt, er dan 

mogelijk ruimte ontstaat om het tarief opnieuw te bezien.  

 

Vraag: Wij vinden het een hele klus om hier goed over na te denken. Het is voor ons ook van belang 

om te weten wat segment A inhoudt.  

De gemeenten kantelen geen specialistische jeugdhulp naar segment A.  

  

Vraag: Als je toe wilt naar integrale tarieven; waarom zijn er dan nog verschillende percelen? 

Dit heeft te maken met verschil in toegang en aanbestedingsregels (de eisen). Bij dyslexiezorg worden 

er bijvoorbeeld andere eisen gesteld. Dit geldt ook voor de J-GGZ. 

 

Een aantal producten wordt nu niet ingekocht, zoals LTA, JB/JR, Vrijgevestigde, CJG, Veilig Thuis, 

Kindergeneeskundige JGGZ, Preventief aanbod en training/scholing en Crisisdienst. Trainingen zoals 

Kinderen uit de Knel, Rots en Water worden niet in deze verwerving meegenomen.  

 

Hoe zit het met preventieve training jeugdreclassering? 

Aanbieders worden gevraagd op te schrijven om welke trainingen dit gaat zodat de gemeenten 

kunnen overwegen dit mee te nemen.  

 

Planning 

Het bestek wordt eind mei gepubliceerd. Aanbieders hebben achtereenvolgens een periode van circa 

10 weken om hun inschrijving te doen. De sluitingsdatum voor de inschrijving is 15 augustus 2017. 

Aanbieders hoeve na publicatie niet met hun inschrijving te wachten tot 15 augustus (is uiterste 

datum).   

 

Presentatie Berenschot door Wine te Meerman van Berenschot 

Is meegestuurd 

 

Vraag: Wat wordt bedoeld met activiteiten? 

Per product hebben we een productbeschrijving; de vraag aan aanbieders is welke inzet je gaat 

leveren. Je kunt verschillende varianten invullen als aanbieders.  

 

Moet ik reistijd opschrijven? 

Daar wordt door Berenschot voor gecorrigeerd. 

 

Is A, B of C al gedefinieerd door de gemeenten? 

Ja. Vaak is het resultaat dat beschreven is gelijk, maar is de doelgroep verschillend.  

 

Mag je alleen input leveren op de producten waar je nu op ingeschreven bent input leveren?  

Nee, mag ook op producten waar je op wilt gaan schrijven 

 

Indexatie  

Er wordt jaarlijks geïndexeerd en de wijze waarop -en de parameters die gebruikt worden- worden 

vooraf kenbaar gemaakt.  

 

Hoe kijken jullie er tegen aan dat er verschil in tarief per product tussen aanbieders zitten nu? 

Daarvoor is deze sessie: om dit op te halen.  

 

De VNG heeft dit ook eens gedaan voor de bovenregionale zorgaanbieders. Waarom nemen jullie dit 

niet over? 

Op deze manier wordt ruimte geboden aan regionale verschillen. Bij de VNG is er met de 

brancheorganisatie geen overeenstemming gekomen voor een tarief, juist omdat er landelijk zoveel 



verschil in zit. Daarom kiezen we bij deze marktconsultatie ook voor de aanbieders die nu 

gecontracteerd zijn en niet voor nieuwe aanbieders.  

 

Kunnen we na publicatie nog reageren op de tarieven? 

Nee, na de publicatie kan er niet meer gereageerd worden. Mochten aanbieders dat willen, dan moet 

dat op een eerder moment. In ieder geval komende vrijdag is er ruimte om te reageren. Afhankelijk 

van hoe het vrijdag gaat, komt er eventueel nog extra ruimte om te reageren.  

 

Hoe reëel is het om nu dit in te vullen? 

Het is een vorm van input leveren en niet de enige input die gebruikt wordt voor het berekenen van de 

tarieven. Aanbieders hebben ook de ruimte om de komende twee weken informatie aan te leveren.  

 

Er worden 2 formats als voorbeeld door gelopen.  

 

Houden jullie rekening met de kapitaallasten voor verblijf? 

Ja, op basis van de benchmark.  

 

Hoe gaan jullie om met logeren en verblijfsdagen? 

Daar wordt straks 1-op-1 op teruggekomen 

 

Hoe gaan jullie om pleegzorgvergoeding? 

De vastgestelde pleegzorgvergoeding wordt in ieder geval toegekend.  

 

Afgesproken wordt dat de sessie van a.s. vrijdag wordt verplaatst naar 19 april, locatie is 

Seinwezen (Haarlem). Aanbieders krijgen tot donderdag 13 april om input te leveren.  


