

Welke gemeenten zijn aangesloten bij de inkoop jeugd 2020-2024?
De 10 aangesloten gemeenten van de regio Haaglanden zijn: Delft, Den
Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp,
Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.



Welke vormen van jeugdhulp vallen onder de inkoop jeugdhulp 20202024 en welke niet?.
De gezamenlijke inkoopprocedure jeugdhulp voor de periode 2020-2024
betreft alle jeugdhulp die in de huidige contracten is opgenomen, namelijk:
- Jeugd-ggz (basis/specialistisch) en ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)
- Voormalige (J)AWBZ
- J&O (jeugd en opvoedhulp)
- Curatieve zorg door kinderartsen
Buiten de scope van dit traject vallen de gecertificeerde instellingen;
jeugdbescherming & jeugdreclassering. Voor dit traject is er een aparte
inkoopprocedure. Dit geldt ook voor de gesloten jeugdhulp; JeugdzorgPlus.
Dit traject is bovenregionaal ingekocht samen met de regio RotterdamRijnmond. Daarnaast blijven preventief jeugdbeleid en andere aanpalende
terreinen binnen het sociaal domein, zoals Wmo en passend onderwijs, de
verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gemeenten.



Welke bekostigingssystematiek wordt gehanteerd bij de inkoop
jeugdhulp 2020-2024
De huidige contractering is gebaseerd op de zogeheten
‘inspanningsbekostiging’, ook wel PxQ genoemd, waarbij producten (etmalen,
dagdelen, uren) worden ingezet en achteraf gedeclareerd en betaald. Vanaf
2020 gaan we over op resultaatbekostiging en maken hierbij gebruik van
profielen en intensiteiten. Bij een bepaalde profiel–intensiteit combinatie
wordt een vooraf vastgesteld vast bedrag per hulptraject betaald. Een aantal
andere regio’s in Nederland (onder andere West-Brabant West, AmsterdamAmstelland/Zaanstreek-Waterland en Fryslân) werkt al met
resultaatbekostiging op basis van profielen en intensiteiten. De ervaringen die
in deze regio’s zijn opgedaan worden betrokken bij het traject.



Wat houdt een inkoopstrategie in?
De inkoopstrategie is een gezamenlijke inspanning van de 10 samenwerkende
gemeenten in de regio Haaglanden en richt zich op het verder transformeren
van het jeugdstelsel, door de inkoop zo in te richten dat deze de lokale
praktijk maximaal ondersteunt.

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.

26 april 2018



Wat is de planning van de inkoopprocedure?
Naar verwachting start de inschrijving van de inkoopprocedure in november
2018. De inkoopdocumenten worden dan gepubliceerd. De exacte data van de
procedure worden te zijner tijd, via de nieuwsbrief en op de website van het
H10 Inkoopbureau, kenbaar gemaakt.



Vinden er marktconsultaties plaats ter voorbereiding op de
inkoopprocedure? Zo ja, wanneer?
Ja, in de maanden juni en september 2018 vinden er marktconsultaties
plaats. De exacte data van de marktconsultaties zullen te zijner tijd, via de
nieuwsbrief en de website van het H10 Inkoopbureau, kenbaar worden
gemaakt. Tevens zal via deze kanalen worden aangegeven wat het doel en de
opzet is van de marktconsultatie.



Wat houdt een marktconsultatie in?
Marktconsultatie is een formeel instrument om de inkoopprocedure voor te
bereiden en komt in verschillende vormen voor (bijvoorbeeld fysiek of
schriftelijk). In het voortraject zijn onder andere jeugdhulpaanbieders
informeel betrokken bij de voorbereidingen op de inkoopstrategie.



Hoe kunnen jeugdhulpaanbieders zich aanmelden voor een
marktconsultatiebijeenkomst?
Via de website van het H10 Inkoopbureau. De termijn van inschrijven wordt
te zijner tijd, via de nieuwsbrief en website, kenbaar gemaakt.



Hoe ziet de planning eruit van de inkoop jeugd 2020-2024?
Om het inkooptraject 2020-2024 meer focus op transformatie te leggen is in
april 2017 een visietraject gestart, met als resultaat dat de verantwoordelijke
wethouders zich in juli 2017 in een bestuurlijk overleg hebben uitgesproken
over de uitgangspunten voor de inkoop van de jeugdhulp in 2019 en verder.
De uitgangspunten zijn verwoord in de “Uitgangspuntennotitie Inkoop en
bekostiging Jeugdhulp 2019 e.v.” en vastgesteld door de colleges van de 10
samenwerkende gemeenten. In december 2017 zijn alle gemeenteraden
geïnformeerd over de uitkomsten van de inkoop 2018 en het vervolgtraject
voor de inkoop 2020-2024.
In 2017 is gestart met het uitwerken van de uitgangspuntennotitie naar de
inkoopstrategie. De inkoopstrategie wordt onder andere vormgegeven door de
input die is opgehaald bij jeugdhulpaanbieders. Er zijn vijf bijeenkomsten met
jeugdhulpaanbieders georganiseerd om input op te halen en specifieke
onderwerpen te bespreken. Voor het zomerreces wordt de inkoopstrategie
voorgelegd aan de 10 gemeenteraden. Voor de start van de inkoopprocedure
vinden er twee marktconsultaties plaats.
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Naar verwachting start de inkoopprocedure in november 2018. Vanaf medio
2019 start het tweede deel van het implementatieproces, waarbij met onder
andere jeugdhulpaanbieders en lokale teams wordt geoefend c.q. voorbereid
op de nieuwe werkwijze.
Er wordt gewerkt met een strakke planning, zodat er meer tijd beschikbaar is
voor de implementatie van de nieuwe werkwijze.


Wat houdt het implementatieproces in?
Tijdens het implementatieproces worden betrokkenen, waaronder
jeugdhulpaanbieders, betrokken bij de voorbereidingen op de grote
systeemwijziging c.q. nieuwe werkwijze. Dit proces is reeds gestart. De
tweede fase van het implementatieproces start medio 2019. Tijdens deze fase
wordt gewerkt aan de realisatie van de nieuwe werkwijze. Er wordt geoefend
met onder andere de lokale jeugdteams en de jeugdhulpaanbieders.



Waar kan ik terecht met vragen?
Een overzicht van veel gestelde vragen treft u op de website van het H10
Inkoopbureau. U kunt uw vragen ook mailen naar traject2020@h10inkoop.nl.
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