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Verslag aanbiedersbijeenkomst segment 1 jeugd 

Datum:  21 juli 2021 

Tijd:   13.00 tot 14.30 

Voor genodigden en aanwezigen zie bijgaand overzicht 

Voor presentatie zie de bijgevoegde presentatie van Nico Dam (bureau HHM) 

 

Inleiding 

De voorzitter trapt af met een korte inleiding van het waarom van deze bijeenkomst. Er is extern 

advies gevraagd over de verdere aanpak van segment 1 jeugd, dat vandaag zal worden toegelicht 

door Nico Dam van bureau HHM.  

 

Korte weergave van de reacties 

Eén aanbieder ziet het advies als het kopen van tijd om niet te snel naar suboptimale elementen te 

gaan. De weging lijkt verstandig om het ontbreken aan draagvlak en vertrouwen te verbeteren door 

het aanvragen van het externe advies. Het momentum is nu zeker aanwezig om tot verdieping te 

komen. 

De externe adviseur geeft aan dat in de aanloop naar de marktconsultatie is gebleken dat de 

aanbieders verschillende opvattingen hebben, maar ook waren er signalen dat het draagvlak niet 

sterk genoeg was. Het ambtelijk advies was ook niet eenduidig, waardoor de bestuurders tot de 

conclusie kwamen dat er  uiteindelijk een behoefte was aan een advies van onafhankelijke derden. 

Vanuit de gemeenten wordt toegelicht dat de vertaling van het Koersdocument naar een 

aanbesteding lastig was en uiteindelijk werd het middel om te komen tot, bijna een doel op zich. Het 

proces van aanbesteding was belangrijker geworden dan de inhoud. Dit had ook te maken met het 

bestuurlijke uitgangspunt dat er binnen Sturing en Inkoop zou worden gewerkt met aanbesteding. 

Dit is nu losgelaten maar dat vroeg ook bestuurlijke heroriëntatie en draagvlak. Dat is de afgelopen 

tijd gecreëerd en maakt de weg nu vrij voor een ander proces. 

Eén aanbieder vraagt of deze fasen ook door elkaar hebben gelopen, wat was de belemmerende 

factor om de vertaling naar bestuurlijke consultatie te maken.  

Door de gemeenten wordt geantwoord dat het de aanbestedingswet betrof, die staat voortdurende 

consultatie niet toe tijdens het ontwikkelen van een aanbestedingsdocument. Daardoor sneuvelde 

de energie van het proces rondom het Koersdocument en dat hebben de aanbieders ook gemerkt.  
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De aanbieder merkt op dat het teleurstellend is dat er zoveel tijd overheen is gegaan, maar ook hier 

blijft tijd een belangrijke factor. De bewustwording dat het bij segment 1 zo niet zou gaan lukken 

blijkt ook even te hebben geduurd.  

De externe adviseur geeft aan dat er 2 kanten zitten aan het proces. Van de gemeenten kun je iets 

vinden maar ook de aanbieders hadden elkaar op kunnen zoeken na de vaststelling van het 

Koersdocument om verder te ontwikkelen en concretiseren. Het Koersdocument is ook wel heel 

hoog over en om dat te concretiseren moeten nog heel wat stappen worden gezet. Segment 1 is een 

lastig segment dat procedureel nog veel gezamenlijke stappen vraagt van aanbieders en gemeenten. 

Het is een opgave voor de aanbieders maar ook voor de vier regio’s met hun verschillende 

financieringsmethodiek.  

De gemeenten voegen toe dat het ook om cohesie in het aanbiedersveld zal vragen 

Een andere aanbieder meent dat het proces nu terug gaat naar de bedoeling en dat is krachtig. Zij 

heeft wel zorgen over het proces “in between” (situatie 2022). Hoe overbruggen we de huidige en 

toekomstige situatie. Op zoek naar vertrouwen, daartoe is haar organisatie bereid. 

Eén aanbieder vraagt of dit betekent dat de uitvoering van de beoogde transformatie binnen het 

segment nu ook voor een jaar stil komt te liggen? 

De voorzitter vertelt dat de inzichten uit het proces ook al eerder vertaald kunnen worden in de 

werkwijze. Door de gemeenten wordt daarop aangevuld dat de inzichten dan worden verwerkt per 

1-1-2023. Zo wordt ruimte gecreëerd om het gesprek te voeren. 

De externe adviseur vertelt dat het belangrijk is de energie vast te houden om een nieuwe vertaling 

te krijgen. De ruimte om anders te interpreteren en te vernieuwen is er nu. De gemeenten zijn 

positief over scenario C en hebben besloten hiermee aan de slag te gaan.  

Eén aanbieder vraagt of iedereen zich kan opgeven mee te denken in het proces tot 2023 en 

betrokken te zijn bij tussentijdse terugkoppelingen. Of moet de aanbieder ook leveren in segment 1? 

De voorzitter antwoordt dat het gaat om aanbieders die nu diensten leveren voor segment 1 of 

bereid zijn dat te gaan doen per 1-1-2023. De externe adviseur vult aan dat het partijen moeten zijn 

die bereid zijn intensief mee te denken en partner in de regio te worden. De voorwaarde is 

instemming met de uitgangspunten.  

Een aantal aanbieders geven desgevraagd aan het besluit vanuit de inhoud te onderschrijven. Eén 

aanbieder merkt op blij te zijn dat de aanbieders weer zijn aangehaakt en dat scenario C is gekozen. 

We kunnen weer aan de slag! 

De externe adviseur vraagt de aanwezigen ook te zorgen dat de bestuurders van de organisaties die 

willen meedoen achter dit besluit staan zodat zoveel mogelijk gezamenlijk kan worden opgetrokken. 
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Eén aanbieder geeft aan dat meedoen in het traject tot 2023 niet haalbaar is en dat zij moeten 

afhaken gezien het geringe aantal cliënten in de regio.  

Een andere aanbieder geeft aan dat het juist goed is de inhoud voorop te stellen. Het wordt een 

interessant proces maar het is belangrijk 2022 goed te overbruggen. Laten we de strubbelingen 

proberen te overwinnen. De inhoudelijk neuzen staan wel de goede kant op maar soms werkt het 

nog niet.  

De externe adviseur benadrukt nogmaals de samenwerking en het belang van de transformatie 

waarbij zwarte cijfers geschreven moeten gaan worden op de lange termijn. Aanbieders worden 

mederegisseur hoe het proces verder verloopt. 

Weer een andere aanbieder zegt dat zij het een goede bijeenkomst vindt, er is stilgestaan bij het 

proces en er zijn heldere vervolgstappen. 

Een andere aanbieder vindt het een krachtig proces, we zijn op de goede weg, niemand is geholpen 

met de oude situatie.  

Ook sluit een aanbieder aan bij een eerder gemaakte opmerking dat het jammer is dat aanbieders 

vrij lang moesten wachten op het vervolg en er is veel onduidelijkheid ontstaan. Segment 1 staat niet 

op zichzelf er is samenhang met de andere segmenten.  

Een andere aanbieder vindt de koers nu helder en wil bijdragen aan het vervolgtraject. Graag ziet hij 

ook het perspectief van de maatschappij betrokken in de ontwikkeling zoals scholen en sociale basis. 

Er zijn veel anderen bij nodig. 

En een aanbieder vindt het jammer dat het zo is gelopen, het vertrouwen is er wel. Het is jammer dat 

er 1 jaar uitstel komt terwijl we het in de praktijk hadden kunnen brengen.  

De externe adviseur waarschuwt voor het onderschatten van de opgave. Het is een ingewikkeld 

proces waarbij geen enkele aanwijzing aanwezig is dat het gaat lukken. Vele jeugdzorgregio’s 

worstelen met dezelfde opgave.  

 

Vervolgbijeenkomst 16 september 

Ter afsluiting wordt gemeld dat er een vervolgbijeenkomst wordt gepland op 16 september 

aanstaande van 9:00 tot 11:00 u, waarin we in ieder geval samen verkennen welke stappen we 

samen in het proces gaan zetten.  

Tot 1 september is er de mogelijk voor aanbieders om zich te melden en te laten weten wie namens 

welke organisatie zal deelnemen aan het hele proces tot 2023 via info@sdln.nl. Bestuurlijk 

commitment is een voorwaarde, dus het is belangrijk deze ontwikkelingen ook intern in elke 

organisatie te bespreken. 
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