

Wanneer vindt de eerstvolgende marktconsultatie plaats?
De eerste formele marktconsultatie vindt plaats op woensdag 6 juni 2018
op het stadhuis van de gemeente Rijswijk, Bogaardplein 15. Aanmelden
kan op een van de volgende twee tijdstippen (let op: dit zijn twee dezelfde
bijeenkomsten), namelijk:
Groep 1:
16.45 – 17.00 uur: Inloop koffie / thee
17.00 – 19.00 uur: Algemene deel + 3 tafelgesprekken
Groep 2:
19.00 – 19.15 uur: Inloop koffie / thee
19.15 – 21.15 uur: Algemene deel + 3 tafelgesprekken



In welke vorm vindt de marktconsultatie plaats?
Het betreft een fysieke marktconsultatie.



Voor wie is de marktconsultatie bestemd?
Voor een ieder die geïnteresseerd is en input wil geven ten behoeve van
de voorbereidingen op de inkoopprocedure jeugd 2020-2024.



Hoe kan ik mij inschrijven voor de marktconsultatie?
U kunt zich inschrijven via dit aanmeldformulier[klik hier].



Wat is het doel en de opzet van de marktconsultatie?
Het doel is om ter voorbereiding van de inkoopprocedure input op te halen
bij geïnteresseerden op specifieke onderwerpen.
De tweeuurdurende bijeenkomst bestaat uit een algemene deel en drie
tafelgesprekken over de volgende onderwerpen:
-

Profielen en intensiteiten
Specialistisch en hoog-specialistisch
Sturen op resultaten



Ik kan er niet bij zijn. Hoe kan ik geïnformeerd blijven over de
voorbereidingen op de inkoopprocedure?
Via de website en de nieuwsbrief van het H10 Inkoopbureau.



Ik kan er niet bij zijn. Waar kan ik de uitkomsten van de
marktconsultatie teruglezen?
Na de marktconsultatie wordt er via de nieuwsbrief en de website van het
H10 Inkoopbureau op hoofdlijnen een tergkoppeling gegeven.

FAQ
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.
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Wat gebeurt er met de input uit de marktconsultatie?
De input wordt waar mogelijk, passend en wenselijk betrokken bij de
voorbereidingen van de inkoopprocedure.
Vindt er voor de start van de inkoopprocedure nog een
marktconsultatie plaats? Zo ja, wanneer?
De tweede en tevens laatste marktconsultatie vindt plaats in september
2018. Meer informatie hierover wordt te zijner tijd, via de nieuwsbrief en
website van het H10 Inkoopbureau, bekend gemaakt.
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