Veel gestelde vragen (FAQ)

Looptijd van de aanbesteding
a) Wat is de looptijd van de aanbesteding?
Deze aanbesteding geldt in principe voor één jaar (2018) en kent vervolgens nog een mogelijkheid
van een extra optiejaar. Voor dit overgangsjaar wordt uitgegaan van zorgcontinuïteit en continuïteit
van het transformatieproces.

Soort Aanbesteding
a) Wat betekent een aanbesteding conform het Zeeuws model?
In het Zeeuws model ontvangen alle aanbieders die voldoen aan de minimumeisen een raamcontract.
Er geldt geen maximaal aantal raamcontractpartijen.
Dit model stelt alleen minimumeisen aan de geschiktheid van inschrijvers en minimumeisen aan de
kwaliteit van de dienstverlening. Voorts schrijft het een vaste prijs per product voor. De gemeente
moet de minimumeisen nauwkeurig in haar bestek omschrijven. Ook moet de gemeente een prijs
berekenen die ze al haar aanbieders wil betalen voor het leveren van zorg. Alle aanbieders worden
gecontracteerd die voldoen aan de gestelde minimumeisen én bereid zijn de dienstverlening te
leveren voor een door de gemeente vastgestelde prijs. Er vindt verder geen wedstrijd/ concurrentie
tussen aanbieders plaats. Het is de klant die de keuze heeft om een aanbieder uit te zoeken. Het
contracteren van veel aanbieders geeft de cliënten veel keuzevrijheid.
Aanbieders kunnen zich in het Zeeuws model alleen nog onderscheiden op kwaliteit. Daardoor
worden de aanbieders continu gestimuleerd om goede kwaliteit te leveren om cliënten aan zich te
binden. Omdat aanbieders na het lezen van het bestek precies weten welke kwaliteit ze tegen welke
prijs moeten leveren, kan een aanbieder goed vaststellen of hij daartoe in staat is.
b) Waarom hanteren wij het Zeeuws model?
Het Zeeuws model is een model met veel raamcontractpartijen. De keuze tussen de
raamcontractpartijen wordt gemaakt door de klant en deze heeft dus een grote keuzevrijheid. Dat is
gezien het persoonlijke karakter van de dienstverlening erg wenselijk.
c) Waarom besteedt H10 de Jeugdhulp aan?
Sinds 1 juli 2016 is de nieuwe Aanbestedingsrichtlijn van kracht en vanaf dat moment moeten ‘sociale
en andere specifieke diensten’ boven een bedrag van €750.000 openbaar worden aangekondigd.
Vervolgens moet er een selectieprocedure worden gevolgd die voldoet aan de algemene
aanbestedingsrechtelijke beginselen van gelijkheid en transparantie, non-discriminatie, objectiviteit en
proportionaliteit. Onder dit nieuwe regime mogen gemeenten niet langer een zelf gekozen selectie van
zorgaanbieders uitnodigen.
De huidige contracten met jeugdhulpaanbieders lopen in 2017 af en verlenging van deze contracten is
juridisch niet mogelijk gebleken.
d) In welke procedures wordt de inkoop jeugd opgedeeld?
Om organisatorische redenen wordt er een aparte aanbesteding uitgeschreven voor producten die
doorgaans meer worden uitgevoerd door instellingen en een andere aanbesteding voor producten die
doorgaans meer worden uitgevoerd door vrijgevestigden.

FAQ
22 september 2017
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of
kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

Veel gestelde vragen (FAQ)

De inkoop Jeugd 2018 is opgedeeld in verschillende procedures:
• Aanbesteding vrijgevestigden, onderverdeeld in de percelen
o JGGZ
o Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg
• Aanbesteding instellingen, onderverdeeld in de volgende percelen:
o JGGZ (basis/specialistisch)
o Dyslexie
o Voormalige (J)AWBZ
o Jeugd- en Opvoedhulp
o Curatieve GGZ door kinderartsen
e) Wat voor Jeugdhulp besteedt H10 aan? En wat niet?
De 10 gemeenten in de Regio Haaglanden besteden de zogeheten Maatwerkdienstverlening aan: 2e
lijnszorg op het gebied van Jeugd-GGZ, Jeugd- en Opvoedhulp, Curatieve GGZ door kinderartsen en
jeugdhulp die voorheen onder de AWBZ viel (verzorging en begeleiding). Deze aanbesteding vindt
slechts plaats voor het jaar 2018 (met mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar), volgens het zgn.
Zeeuws model.
De Jeugdhulp in de Regio Haaglanden kent nog 4 andere onderdelen die ook aanbestedingsplichtig
zijn: lokale Jeugdteams (aanbesteding op gemeentelijk niveau); JeugdzorgPlus oftewel “gesloten
jeugdhulp op basis van een uitspraak van de rechter” (een bovenregionale aanbesteding van H10gemeenten samen met Rijnmond) en Gecertificeerde Instellingen die maatregelen in het kader van de
jeugdbescherming en de jeugdreclassering uitvoeren (aanbesteding vanaf 2019).
f) Is het mogelijk is om op meer dan één perceel in te schrijven?
Ja, het is mogelijk dat aanbieders zich op meerdere percelen inschrijven mits aanbieders aan de eisen
voldoen.
g) Hoe verhoudt de Jeugdzorg Plus zich tot de aanbesteding 2018?
De Jeugdzorg Plus in Haaglanden wordt aanbesteed in samenwerking met de regio Rijnmond en
maakt geen deel uit van deze aanbesteding.
h) Waar valt de inzet voor de lokale jeugdteams onder?
De lokale jeugdteams zijn geen onderdeel van deze aanbesteding en worden door de H10 gemeenten
apart aanbesteed.
i) Hoe worden aanbieders betrokken bij deze aanbesteding?
De aanbieders worden betrokken middels de spiegelgesprekken van 20 juni 2017 en de
consultatieronde van 7 augustus 2017.
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