Geachte mevrouw, meneer,
De afgelopen maanden hebben de gemeenteraden van de H10-gemeenten de Inkoopstrategie
jeugdhulp 2020-2024 vastgesteld. In deze inkoopstrategie staan de brede kaders beschreven
waarbinnen de 10 samenwerkende gemeenten in de regio Haaglanden de jeugdhulp inkopen voor de
periode 2020-2024. De vastgestelde kaders worden nader uitgewerkt tot inkoopdocumenten.
De H10-gemeenten nodigen u van harte uit om, middels marktdialogen, gezamenlijk in gesprek te
gaan over de uitwerking van de inkoopstrategie. Daarmee komen we graag tegemoet aan een
behoefte die door u en uw collega’s in de afgelopen periode nadrukkelijk is uitgesproken en leggen
we in gezamenlijkheid een fundament onder een goede werking van het nieuwe stelsel vanaf 1
januari 2020.
U bent ongetwijfeld bekend met de berichtgeving over de huidige financiële situatie op het gebied
van de jeugdhulp in de regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland. De regio Haaglanden
heeft contact met de gemeenten uit deze regio en betrekt de ervaringen van die regio, en andere
regio’s, in de uitwerking. Duidelijk hierbij is het belang van passende tarieven voor zowel
jeugdhulpaanbieders als gemeenten in het nieuwe stelsel.
Om deze redenen wordt meer tijd genomen voor een uitgebreidere voorbereiding van dit
inkooptraject. Op 5 november 2018 zal de eerste uitwerking van de Inkoopstrategie aan alle
betrokkenen bekend worden gemaakt via Negometrix. Met dit concept als basis start een intensieve
dialoog waar alle jeugdhulpaanbieders deel aan kunnen nemen.
In de periode tot en met begin februari 2019 gaan we uitgebreid met u, uw collegajeugdhulpaanbieders en de lokale teams in gesprek over specifieke onderwerpen en kan kennis
worden opgedaan met het werken met de nieuwe systematiek. Hierdoor kunnen alle betrokkenen
de nieuwe werkwijze doorleven en kunt u als jeugdhulpaanbieder al starten met de voorbereidingen
voordat de formele inkoopprocedure start.
De dialoog start met een gemeenschappelijke kick-off op maandag 5 november op het gemeentehuis
van Westland te Naaldwijk (Verdilaan 7) van 17.00 tot 19.00 (inloop: 16.30 uur). Tijdens deze kick-off
zullen we de aanpak van de dialoog nader toelichten, alsmede de onderwerpen die in de komende
periode aan de orde zullen komen. De onderlinge samenhang tussen deze onderwerpen is hierbij
eveneens van groot belang. Op dit moment wordt aan onderstaande onderwerpen en invulling
gedacht:
 Tarieven en kostprijsberekening: doel is om in een aantal gemeenschappelijk bijeenkomsten
een kader te ontwikkelen met betrekking tot kostprijsberekening, het werken met
arrangementen en het stelsel aan eisen en regels. Vervolgens zullen in vertrouwelijke éénop-één gesprekken inzichten worden verzameld die helpen om dat kader in financiële zin te
concretiseren, zodat de H10 uiteindelijk tot een verantwoorde vaststelling van tarieven kan
komen.
 Operationaliseren gekozen systematiek: hier ligt het accent op onderscheid specialistischhoog specialistisch en op de verschillende profiel-intensiteit-combinaties. We doen kennis op
van het onderbrengen van casuïstiek in de gekozen systematiek en gaan na waar het
onderscheid aanscherping behoeft.
 Het resultaat: aan deze tafel gaat het over de vraag hoe het maatschappelijk resultaat te
meten (voor het behandelresultaat hanteren we de landelijk overeengekomen systematiek
van de geharmoniseerde outcome-criteria: uitval, cliënt tevredenheid en doelrealisatie). Hoe
dat resultaat vervolgens te duiden via een resultaatdialoog en hoe we van die duiding te
komen tot een oordeel en mogelijke consequenties in de zin van resultaatbekostiging.






Samenwerking: hier gaat het over het samenspel in het nieuwe stelsel tussen lokale teams,
andere verwijzers en jeugdhulpaanbieders (en daarbij hoofd- en onderaannemers). Vragen
die aan de orde kunnen komen zijn onder meer hoe we komen tot arrangementen en hoe
we het maatschappelijk resultaat definiëren.
Administratieve organisatie: hier gaat het om de consequenties van de werkprocessen van
het nieuwe stelsel voor de administratieve organisatie. Hoe regelen we een en ander in en
hoe houden we dat zo simpel en transparant mogelijk?
De verdere ontwikkeling van het stelsel op strategisch niveau: met onderwerpen als het
combineren van de leer- en beleidscyclus, sturing en regie op het stelsel, zakelijk
partnerschap en ieders rol en verantwoordelijkheid daarbinnen.

Om u uitgebreider bij te praten over deze aanpak nodigen we u uit voor de kick-off van de
marktdialogen. Tijdens de kick-off worden ook de deelonderwerpen nader geïntroduceerd. Een
eerste indicatie van de issues die daarbij mogelijk aanbod komen is hierboven al gegeven. Indien u
nog suggesties heeft die bij zo’n onderwerp aan de orde zouden moeten komen, verzoeken we u om
dat uiterlijk 31 oktober per mail kenbaar te maken op traject2020@h10inkoop.nl.
Per onderwerp wordt een gespreksgroep georganiseerd met een representatieve groep
jeugdhulpaanbieders, hiervoor kunnen partijen zich aanmelden. Om de gesprekken effectief te laten
verlopen wordt het aantal deelnemers per gesprek gemaximeerd. Indien er te veel animo is voor een
onderwerp zal een selectie worden gemaakt om tot een goede afspiegeling te komen van de
jeugdhulpaanbieders die in de regio Haaglanden actief zijn.
We zoeken daarvoor ter zake deskundigen bij de gemeenten, lokale teams en aanbieders. Vanuit de
jeugdhulpaanbieders zijn wij op zoek naar medewerkers die zorginhoudelijke kennis hebben van het
onderwerp en de opgehaalde informatie binnen uw organisatie kunnen verspreiden. Wij nodigen u
uit om via bijgaande link uzelf of een medewerker van uw organisatie voor een onderwerp aan te
melden [KLIK HIER]. Uiterlijk 8 november zal het programmateam inkoop & implementatie de
groepen indelen. Op de website van het H10 Inkoopbureau zal de voortgang van de
deelonderwerpen overigens te volgen zijn, uiteraard kunt u daar desgewenst ook via de mail op
reageren.
Wij danken u bij voorbaat voor uw aanwezigheid op de kick-off en uw bijdrage aan de dialoog.
Met vriendelijke groet,

Iwan Bean, Katja van Laarhoven, Jan Paul Woudstra en Bart van Eijck
De gemandateerde stuurgroep inkoop en implementatie jeugd 2020-2024

