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Marktconsultatie Segment 1 - Jeugd       09-04-2021 

 

Deelnemers  

Zie aparte lijst van aangemelde personen voor 9 en 23 april 2021 

 

Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur en meldt dat het bij deze sessie gaat om een 

presentatie over Marktconsultatie voor Segment 1, opname vervangende behandeling en verblijf 

met behandeling.  

 

De powerpointpresentatie wordt gedeeld door de voorzitter. 

 

De voorzitter geeft aan wat de aard is van deze bijeenkomst en van de volgende bijeenkomst op 

23 april 2021. Er wordt bij deze sessie eerst ingegaan op de aanpak van de marktconsultatie, het 

tweede onderdeel gaat over de aanleiding hoe de gemeenten tot deze consultatie gekomen zijn. 

Vervolgens zal er worden ingegaan op het proces en de specifieke vragen en tot slot zal de voorzitter 

de aanpak van de volgende bijeenkomst op 23 april 2021 en het verdere vervolg schetsen. 

Het zal de komende periode gaan om twee sessies, vandaag betreft het een informatiesessie en op 

23 april 2021 een sessie met de reactie en de antwoorden van de aanbieders op de in deze sessie 

gestelde vragen van de gemeenten. De deelnemers zullen bij deze eerste sessie meegenomen 

worden in de ontwikkelingen tot nu toe. Na deze bijeenkomst worden een aantal inhoudelijke 

documenten gedeeld, zodat de aanbieders zich kunnen voorbereiden op de volgende bijeenkomst. 

De voorzitter geeft aan dat bij deze sessie de gemeenten ook concrete vragen hebben voor de 

aanbieders, waar de gemeenten in de tweede bijeenkomst graag antwoord op zouden willen krijgen.  

De kaders voor de markconsultatie worden door spreker meegedeeld en verklaard. Deze sessie is 

gericht op het meenemen van de aanbieders en hen van informatie voorzien. Dit betekent dat de 

gemeenten vandaag vooral informatie gaan zenden en op 23 april graag de aanbieders en hun 

reacties hoort. Op die dag zal het vooral gaan om de antwoorden van de vragen die in deze sessie 

worden gesteld en de onderbouwing van de antwoorden door de aanbieders. De gemeenten zullen 

dan, indien nodig, verduidelijkingsvragen aan de aanbieders stellen. 

De gemeenten willen de aanbieders consulteren en nemen hun reacties en adviezen mee. Deze 

zullen gewogen worden. Dit houdt in dat zij de aanbieders niet direct van een reactie kunnen 

voorzien. De voorzitter geeft aan dat de gemeenten uiteindelijk de precieze procedure bepalen en 

daarna aangeven hoe dit eruit komt te zien met de bijbehorende tarieven. In het vervolg zullen de 

aanbestedingsstukken leidend zijn. Alle relevante stukken worden op de website van de MGR 

gepubliceerd.  

 

De regio begint haar presentatie en neemt de deelnemers mee in de achtergrond van deze 

marktconsultatie en geeft een korte terugblik op wat vorig jaar in segment 1 is doorlopen. Spreekster 

geeft aan dat de aanbestedingsstukken over segment 1 bijna klaar zijn en nog niet zijn gepubliceerd 

omdat, voordat de procedure in gang gezet kan worden, de gemeenten nog een aantal vragen 

hebben voor de aanbieders over deze aanbesteding. De doelgroep van dit segment zijn jeugdigen en 

gezinnen met complexe problemen. Deze doelgroep krijgt nu vaak een behandeling met verblijf, 
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maar deze jeugdigen kunnen juist goed geholpen worden door een behandeling in de thuissituatie te 

krijgen. Er zijn in dit segment twee soorten behandelvormen opgenomen: de opnamevervangende 

behandelingen en de behandeling met verblijf. In de bijlagen die na deze bijeenkomst door de 

aanbieders worden ontvangen zit een overzicht met daarin de vormen van ambulante behandelingen 

die onder segment 1 vallen en die nu ook al in de regio’s beschikbaar zijn en daarbij toegevoegd de 

beschrijving van de verschillende beddensoorten. Spreekster geeft aan wat de ambities van de 

gemeenten voor dit segment zijn. De belangrijkste ambitie is de verschuiving van uithuisplaatsingen 

naar ambulante behandeling, zodat de standaard wordt dat jeugdigen in hun eigen thuissituatie 

behandeld worden. Het voordeel hiervan is dat de interactie binnen het gezin een plaats kan krijgen 

binnen de behandeling en dat de jeugdige in zijn sociale omgeving kan blijven. Dit wil men bereiken 

in partnerschap tussen aanbieders en gemeenten en vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, 

zodanig dat transformatie en innovatie van de hulp op gang wordt gebracht. Men wil een 

behandeling op maat en een beter passende hulp voor de jeugdigen uit de doelgroep bieden. De 

gemeenten willen een reële prijs betalen voor goede kwaliteit van zorg, maar voorkomen dat ze 

verzanden in een complexe bekostigingssystematiek. Zij willen dit laatste met de aanbieders zo veel 

mogelijk vereenvoudigen. Spreekster geeft aan dat de presentatie aan de aanbieders wordt 

toegestuurd met de links naar de verslagen van de gevoerde bestuurlijke besprekingen van 2020. 

 

De regio geeft aan dat de belangrijkste uitkomst het Koersdocument is, dit is het resultaat van het 

bestuurlijk traject dat is doorlopen. In dit Koersdocument zijn de gezamenlijke uitkomsten van de 

besprekingen tussen aanbieders en gemeenten vastgelegd. Men heeft elkaar gevonden in de 

beschrijving van de doelgroep, op visies en ambities. Verder is er een eerste aanzet gemaakt op een 

aantal punten die men in gezamenlijkheid met elkaar wil ontwikkelen. Dit Koersdocument heeft de 

basis gevormd voor het verder uitwerken van de inkoopstukken. Naast het bespreken van het 

Koersdocument heeft men ook een marktconsultatie gehad over de toekomstige productstructuur 

en de bijbehorende tarieven. Op basis van deze consultatie heeft men het bureau HHM verzocht 

bouwstenen te berekenen. De achterliggende gedachte hierbij is dat men altijd in staat is om, als er 

maatwerk geleverd moet worden op basis van deze bouwstenen, het benodigde tarief te berekenen 

is. Deze bouwstenen wil men gebruiken om te onderzoeken in de komende twee jaar hoe de 

tariefstructuur voor het segment beter ingericht kan worden. Het overzicht van de bouwstenen zal 

worden toegestuurd. 

 

De regio licht de inhoud van het proces toe. De input die is opgehaald in 2020 bij de diverse 

overleggen is verwerkt tot inkoopdocumenten, programma van eisen en de definities van de 

gemeenten. Deze documenten zijn bijna klaar, maar omdat de gemeenten nog enkele vragen hebben 

aan de aanbieders zijn deze documenten nog niet gepubliceerd. Er is gekozen om bij de inkoop en 

aanbesteding, de bedden en de ambulante trajecten samen in de aanbesteding op te willen nemen. 

Oorspronkelijk was men van plan deze trajecten los van elkaar aan te besteden maar dit paste niet bij 

de ambities van het Koersdocument. De belangrijkste ambities hierbij zijn bedden afbouwen en 

vooral ontwikkeling van ambulante alternatieven. Als dit apart wordt aanbesteed past dit niet in de 

ambities. Er moet een relatie liggen tussen de ambulante dienstverlening en de bedden. Dit past ook 

beter bij het partnerschap dat de gemeenten hierin willen aangaan met de aanbieders. De 

gemeenten willen met een beperkt aantal partners dit segment gaan aanbesteden en vormgeven. 
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Hier hoort ook gezamenlijke verantwoordelijkheid bij van alles wat er in dat segment gebeurt, zodat 

dit beter vormgegeven wordt. Daardoor wordt het samen ontwikkelen ook makkelijker. 

 

De regio wil vandaag stilstaan bij de tariefstructuren, omdat de gemeenten daar specifiek vragen 

over hebben voor de aanbieders. In de eerste opzet wilde men de aanbieders vrijlaten om op basis 

van de eerdergenoemde bouwstenen een aanbod te laten doen zonder vooraf beschikbare 

vastgestelde tarieven of productbeschrijvingen. Het nadeel hiervan zou zijn dat de gemeenten bij de 

inschrijvingen niet objectief vast kunnen stellen of de ingediende tarieven passend en reëel zijn. Er is 

toen voor gekozen om vanaf de vertreksituatie van 1 januari 2022 vast te houden aan de bestaande 

bedden en bestaande ambulante behandelingen met een maximumtarief. Tegelijkertijd zouden de 

gemeenten met de aanbieders die gegund krijgen, een traject vanaf 1 januari 2022 inzetten om 

binnen 2 jaar gezamenlijk te komen tot een passende bekostiging. Met de vraag of het vertrekpunt 

een passende bekostiging heeft of dat dit naar een andere bekostiging moet qua vorm of inhoud. Dit 

is de keuze die de gemeenten op dit moment voor ogen hebben. De gemeenten hebben hier 

specifieke vragen over aan de aanbieders. De eerste vraag is of de voorgestelde vertreksituatie 

acceptabel is voor hen met het oog op de ontwikkeling van een nieuw in te richten proces voor een 

beter passende bekostiging. Ten tweede, welke input de aanbieders kunnen meegeven op de 

voorgestelde vertreksituatie. Als laatste de vraag of indien de huidige vertreksituatie (gedeeltelijk) 

onacceptabel is, welke alternatieven zij kunnen aandragen en adviseren zodat de gemeenten anders 

naar dit vraagstuk kunnen kijken. Op deze drie vragen zouden de gemeenten bij de volgende 

marktconsultatie graag een reactie krijgen. 

 

De regio geeft aan in deze presentatie ook te willen kijken naar de kaders van de marktconsultatie, 

het is volgens haar belangrijk om stil te staan bij de ambities. De ambitie is een sterke afname van 

uithuisplaatsingen en het afbouwen van het aantal bedden naar nul. Verschuiving van de 

behandeling naar de thuissituatie gericht op het hele gezin en maatwerk per casus. Spreekster geeft 

aan dat de segmentindeling van de inkoop en het Koersdocument vaststaan. Er wordt een 

koepelcontract afgesloten met alle aanbieders die een gunning krijgen in dit segment. Dit 

koepelcontract gaat over samenwerking tussen enerzijds de gemeente en de aanbieders en 

anderzijds tussen de aanbieders onderling. Spreekster vindt het belangrijk om aan te geven dat de 

gemeenten verwachten dat de gegunde aanbieders onderling ook samenwerken. De gemeenten zijn 

ervan overtuigd dat als er bedden afgebouwd moeten worden en geïnvesteerd moet worden in 

ambulante alternatieven, dit alleen maar samen kan. De zorgvormen worden in een contract 

opgenomen en er moet duidelijkheid zijn over de tarieven. Er wordt ingezet op een gezamenlijke 

doorontwikkeling van de bekostiging. Tot slot geeft de regio een tijdspad aan, in principe willen de 

gemeenten de implementatie gereed hebben op 1 januari 2022. Er is over de vertreksituatie een 

aantal bijlagen beschikbaar. Spreekster somt de bijlagen op die in de presentatie staan behorend bij 

de vertreksituatie.  

 

De regio geeft als aanvulling op deze bijlagen een nadere toelichting op de maximumtarieven. De 

gemeenten zijn voornemens te werken met een gewogen gemiddeld tarief voor de bedden per 

aanbieder. Als voorbeeld wordt hierbij gegeven dat als een aanbieder vier soorten bedden aanbiedt 
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de gemeenten één tarief willen betalen op basis van de cijfers uit 2019 of 2020 om te komen tot een 

gewogen gemiddeld tarief voor één prijs voor de bedden. 

 

De regio somt de bijlagen over de doorontwikkeling bekostiging op, het gaat hier over 

budgetafspraken, herijkingsonderzoek naar tarieven in de eerste 2 jaar, de noodzaak tot openheid 

qua onderbouwing van de huidige tarieven en de inbreng van creatieve, innovatieve oplossingen en 

passende tariefstructuur. Spreekster noemt ook de bijlage over de bouwstenen, dit is een overzicht 

van bouwstenen als basis voor de doorontwikkeling van de tarieven. 

 

Een aanbieder heeft een vraag over de bouwstenen, genoemd in de bijlagen. De aanbieder vraagt 

zich af of in segment 1 ruimte is voor de inzet van medisch specialisten of een GZ-psycholoog. In de 

bouwstenen staat er tot en met wo, basispsycholoog opgenomen. Aanbieder vraagt zich af of hoe dit 

gelezen moet worden. Tot welk niveau is voor behandeling met verblijf in de functiemix opgenomen?  

 

De regio vraagt aan de aanbieder welke bijlage aanbieder voor ogen heeft. De regio geeft aan dat het 

uurtarief van de kinder-, jeugdpsychiater ook is opgenomen in de nog te ontvangen bijlagen. 

Aanbieder bevestigt dit maar merkt op dat in de bijlage van de bouwstenen van HHM bij segment 1 

dit niet staat aangevinkt. 

 

De MGR antwoordt aanbieder dat het belangrijk is het geheel van de nog te ontvangen bijlagen te 

beschouwen. De gemeenten hebben een proces bedacht waar ze de bouwstenen willen gaan 

gebruiken. Zij willen de aanbieders vragen mee te denken om in de toekomst aan de hand van de 

bouwstenen met eventuele toevoegingen of aanpassingen te komen tot een transparant 

kostprijsverhaal. De gemeenten gaan vandaag meer bijlagen ter beschikking stellen aan de 

aanbieders. Het bouwstenenmodel is voor de eerste twee jaar, dit bepaalt de vertreksituatie. De 

gemeenten willen weten wat de aanbieders vinden van de aangegeven vertreksituatie.  

 

De voorzitter bevestigt dat er veel informatie is en verwezen wordt naar bijlagen die nog niet 

gedeeld zijn. De voorzitter vraagt de aanbieders deze informatie te bekijken zodat de aanbieders hun 

reactie daarop kunnen geven en de door de gemeenten gestelde vragen beantwoord kunnen 

worden. 

 

Een andere aanbieder vraagt over welk document de eerste aanbieder het heeft en een vraag voor 

de MGR over welke contractperiode zij het hebben in segment 1. De eerste aanbieder antwoordt dat 

het gaat over de functiemix per productsoort voor het bouwstenenmodel op pagina 5. De voorzitter 

voegt toe dat het gaat om kostprijsonderzoek op de website van de MGR. De MGR antwoordt op de 

tweede vraag over de contractperiode dat het gaat om vier jaar initieel met twee verlengingsopties 

van drie jaar, het gaat om een maximale contractduur van 10 jaar. 

 

Een aanbieder vraagt of men voornemens is een verbinding te maken met dit segment 1 met het 

segment dat onder handen is rondom de Crisishulp Jeugd? De regio geeft een inhoudelijke reactie op 

deze vraag, vanuit de opgave crisishulp is er een opdracht bij vergunningseisen bij het plan van 

aanpak opgenomen dat zij de verbinding met segment 1 moeten beschrijven. Bij beide segmenten 
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wordt gevraagd tot een goede samenwerking te komen met de partners. Er wordt een actieve 

verbinding gevraagd. 

 

De voorzitter geeft het vervolg aan. De gemeenten ontvangen graag schriftelijk de input op de 

vragen na beoordeling van de bijlagen door de aanbieders. Hierbij is een deadline gesteld van 

19 april 17:00 uur. Met daarbij de vraag deze schriftelijke input beknopt te houden. Er staat 

aangegeven in Word maar dit mag ook in pdf zijn. De voorzitter vraagt dit centraal te sturen naar 

MGR naar het in de presentatie genoemde mailadres. De voorzitter verzoekt hierbij de belangrijkste 

punten die de aanbieders willen terug- of meegeven paraat te hebben op de sessie van 23 april, 

zodat de aanbieders een toelichting kunnen geven op de door hen gestelde vragen. Er wordt nog 

gezocht naar een precieze werkvorm, dit lichten de gemeenten 23 april toe. Het belangrijkste is dat 

de aanbieders hun reacties kunnen geven. 

 

De genodigden ontvangen ter voorbereiding op 23 april: 

 Deze presentatie 

 Link naar de verslagen van de overleggen van 2020 

 Link naar het Koersdocument 

 Minimumeisen in concept 

 Scope in concept 

 Bekostiging en tarieven segment 1 

 Maximumtarieven en beschrijving producten segment 1 

 Bijlage bouwstenen. 

 

Na de bijeenkomst op 23 april 2021 het vervolg, maar uiterlijk 24 mei: 

 Publicatie verslag met samenvatting van de bevindingen 

 Vervolgplanning, wat betekent dit voor de verdere procedure. 

 

Een aanbieder vraagt wanneer deze stukken worden gepubliceerd en via welk medium, via de site of 

de mail. Hierop wordt geantwoord door de voorzitter dat de stukken in de ochtend na deze sessie via 

de mail worden gepubliceerd en via de site voor iedereen pas op 24 mei 2021. Alle aanmelders 

krijgen via het mailadres waarmee zij zich hebben aangemeld, de stukken opgestuurd. 

 

Een aanbieder geeft aan het prettig te vinden om voor het vervolg de scope te kennen van alle 

antwoorden die gegeven worden. De aanbieder mist nu de synergie en wederkerigheid. Aanbieder 

zou graag een overzicht willen zien hoe alle aanbieders hiernaar kijken. Het gaat volgens aanbieder 

om de beoordeling van de synergie van alle antwoorden. De voorzitter antwoordt dat de drie 

hoofdvragen vandaag zijn gedeeld, de 23e komen de reacties aan de orde. Op hoofdlijnen worden 

reacties gebundeld, deze worden uiterlijk 24 mei gepubliceerd.  

Het delen van de antwoorden van de verschillende aanbieders met de overige aanbieders is niet voor 

de volgende sessie in te bouwen. 

 

De MGR vult aan dat het delen van documenten aanbestedingstechnisch niet is toegestaan. Alleen in 

de hoofdlijnen mogen de gemeenten terugkoppelen wat zij ophalen. 
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Een aanbieder stelt de algemene vraag of dit een proces is van een eenmalige actie. Het vergt 

volgens deze aanbieder samenwerking om de doelen te realiseren. 

 

De MGR geeft aan dat zij alle informatie ter beschikking willen stellen met de vraag aan de 

aanbieders of zij hiermee al akkoord kunnen gaan of niet en of zij daar nog aanvullingen op hebben. 

Bij een marktconsultatie hoort dat de rode draad gedeeld wordt. De gemeenten willen de aanbieders 

het woord geven op de 23e. Daarna wordt de balans opgemaakt met wat er is er opgehaald. Spreker 

geeft aan dat de stukken klaar zijn maar dat de gemeenten graag willen dat er door de aanbieders 

nog naar de stukken gekeken wordt.  

 

Een aanbieder vraagt of de antwoorden gepubliceerd worden in een nota van inlichtingen? De 

tweede vraag die deze aanbieder stelt is of het nadere uitwerken plaats gaat vinden na 23 april over 

wat is opgehaald 9 en 23 april? Wat volgt dan precies na 24 mei? 

De MGR antwoordt dat de marktconsultatie gedeeltelijk schriftelijk en gedeeltelijk bij de volgende 

bijeenkomst plaatsvindt. Tussen 23 april en 24 mei wordt de uitkomst van de marktconsultatie 

uitgewerkt.  

 

Een aanbieder vraagt of na 24 mei een aanbestedingsplanning kenbaar wordt gemaakt. 

De MGR antwoordt dat het resultaat gedeeld wordt en daarbij ook de planning voor de aanbesteding 

die daarbij hoort.  

 

Een aanbieder vraagt of deze alleen gepubliceerd wordt of dat er nog een bijeenkomst volgt?  

De MGR antwoordt dat dit vooralsnog niet gepland staat maar dat als hier behoefte aan is dit niet 

uitgesloten wordt. 

 

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 09.43 uur. 


