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Inkoop Maatwerkdiensten Jeugdhulp 2021

Beste zorgaanbieder,
Zoals u weet, staat de komende periode voor een belangrijk deel in het teken van de nieuwe
inkoopronde voor de Maatwerkdiensten Jeugdhulp. Woensdag 1 en donderdag 2 juli vond de fysieke
marktconsultatie plaats. Mogelijk was u hierbij ook aanwezig. Met deze brief ontvangt u een link naar
de presentaties, verslagen en uitkomsten (van de Menti-onderzoeken) van deze marktconsultatie. Ook
krijgt u van ons een samenvatting van de uitkomsten van de twee online consultaties. Daarnaast leest
u in deze brief hoe wij u in de komende periode graag verder willen betrekken.
Meer tijd voor dialoog
Maar eerst de huidige stand van zaken. In de nieuwsbrief of op de website van het sociaal domein
Achterhoek heeft u wellicht al gelezen dat het proces om te komen tot nieuwe inkoop van Jeugdhulp
wordt aangepast. De samenwerkende wethouders sociaal domein in de Achterhoek hebben hiertoe
besloten op basis van signalen van zorgaanbieders. Veel zorgaanbieders gaven namelijk aan dat het
tempo om tot afspraken te komen, voor hen te snel ging. Concreet betekent dit besluit een ‘pas op de
plaats’, om meer tijd in te ruimen voor een goede dialoog met u als zorgaanbieder.
Gemeenten verkennen scenario’s
Wat deze ‘pas op de plaats’ precies betekent voor het proces en de planning, moet in de komende
weken blijken. De 8 Achterhoekse gemeenten buigen zich momenteel over een aantal scenario’s.
Twee scenario’s zijn gericht op het uitstellen van de huidige ingangsdatum van het contract (deze
staat nu op 1 april 2021). Het laatste scenario is gericht op het handhaven van de ingangsdatum van
de aanbesteding, maar het uitstellen van de publicatiedatum van 26 augustus naar 23 september 2020.
Tijdens de zomerperiode werken de gemeenten alle scenario’s uit en nemen ze hierover een besluit.
Uiteraard laten wij u de uitkomst weten.
Wij nodigen u uit op 25 augustus 2020: informatie en samenwerking
In de tussentijd gaan wij graag met u in gesprek. Dat doen wij deze zomerperiode op verschillende
manieren. Allereerst nodigen wij u uit voor een dag vol informatiesessies, op dinsdag 25 augustus. Zo
kunt u deelnemen aan de workshop ‘Hoe werkt een aanbesteding?’. In deze sessie neemt een expert
op het gebied van aanbestedingen u mee in alle ins & outs van aanbestedingen. U komt meer te weten
over het type aanbesteding waarmee wij in de Achterhoek te maken hebben/krijgen. Daarnaast bent
u van harte uitgenodigd voor de workshop ‘Hoe werken we samen?’. In deze sessie zoomen we met
elkaar in op de verschillende wensen, behoeften en mogelijkheden op het gebied van samenwerking.
Zodra het programma van deze, hopelijk informatieve en inspirerende dag gereed is, ontvangt u alle
nadere informatie (waaronder de exacte tijden).
Meld u aan voor de Informatiesessies!
Weet u nu al dat u aanwezig bent / kunt zijn bij de informatiesessies op dinsdag 25 augustus?
Meld u zich dan aan via inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl.
De bijeenkomst vindt plaats op het DRU Industriepark (Hutteweg 24, Ulft).
Nadere informatie volgt zo snel mogelijk (onder andere via de nieuwsbrief en website).

Wij nodigen u uit op 7 september 2020: proces en inhoud
Daarnaast nodigen wij u graag uit voor de informatiebijeenkomst op maandag 7 september. Tijdens
deze bijeenkomst nemen wij u mee in het vervolg van de aanbesteding. Ook willen wij deze dag met
u in gesprek over de invulling van het vervolg en de uitwerking van de inhoud.
Meld u aan voor de Informatiebijeenkomst!
Wij hopen dat u aanwezig bent bij de Informatiebijeenkomst van maandag 7 september. De
bijeenkomst vindt plaats op het DRU Industriepark (Hutteweg 24, UIft).
Aanmelden kan per e-mail via inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl. Vermeld bij uw aanmelding met
hoeveel personen u aanwezig bent. Dan houden wij daar in de catering en organisatie rekening mee.
Download de uitkomsten van de Marktconsultatie
Zoals aan het begin van deze brief al aangegeven, hebben wij voor u alle presentaties, verslagen en
uitkomsten van de Menti-onderzoeken verzameld. U vindt de documenten op de speciale themapagina ‘Inkoop Jeugd 2021’ op www.sociaaldomeinachterhoek.nl (klik hier om rechtstreeks deze
documenten te downloaden). Ook vindt u hier de samenvatting van de twee online consultaties.
Op de speciale thema-pagina (klik hier) publiceren wij komende tijd alle, voor u relevante informatie
over de nieuwe inkoop van Jeugdhulp. Van nieuwsberichten tot handige documenten en vragen &
antwoorden.
Op de hoogte blijven?
Om u komende tijd beter op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de Inkoop
Jeugdhulp, ontvangt u vanaf nu regelmatig een speciale nieuwsbrief. U hoeft zich hiervoor niet aan te
melden, wij hebben namelijk uw mailadres. Ontvangt u de nieuwsbrief liever op een ander mailadres?
Laat ons dit dan per e-mail weten via communicatie@sociaaldomeinachterhoek.nl. Ook als u deze
speciale nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u ons dit mailen.
Tot slot
We staan aan het begin van een interessante en spannende tijd. De komende inkoop van Jeugdhulp
zal anders zijn dan voorheen. Zoals wij u al eerder hebben laten weten, streven we binnen de
Achterhoek naar een systematiek waarbij het resultaat van de zorginzet voor inwoners voorop komt
te staan. Dit vraagt een grote omslag in de wijze van samenwerken tussen gemeenten en
zorgaanbieders én tussen zorgaanbieders onderling. Wij hebben er vertrouwen in dat wij dit proces
met elkaar op een goede en zorgvuldige manier, binnen de geldende aanbestedingsregels, vorm
kunnen geven.
Wij kijken uit naar de samenwerking en zien u graag op 25 augustus en 7 september!
Met vriendelijke groet,
Melissa Jansen
Regionaal Projectleider Inkoop
Sociaal domein Achterhoek

