
Bestuurlijk aanbesteden 
Jeugdhulp 2017

Dinsdag 12 april 2016 
Overlegtafel 1, 13.00 uur – 15.30 uur, gemeentehuis te Leiderdorp
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Agenda

• Voorstelronde
• Introductie inkoopproces 2017
• Proces bestuurlijk aanbesteden
• Pauze (14.15 uur)
• Concept Ontwikkelovereenkomst
• Doorkijk vervolgbijeenkomsten
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Inkoopproces 2017

 3  Trajecten
 JGT’s: onderhandse aanbesteding
 Ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf: bestuurlijke 

aanbesteding

 Veiligheid (GI’s): onderhandse aanbesteding

 Duur contracten: 3 jaar

 Lokale Inkoop door twee gemeenten op onderdelen
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Criteria fysieke overlegtafel 

Ambulant Verblijf Veiligheid

Gedrags-
problematiek

1 2 3

Psych.probl. 
4 5 6

LVB
7

8
9
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Gezamenlijke opgave
Deelname aan de fysieke overlegtafel is niet vrijblijvend. 
Met elkaar hebben we een forse financiële en inhoudelijke opgave. 

Wij vragen de organisaties en aanbieders die werkzaam zijn binnen de regio 
Holland Rijnland om zich te verbinden aan onze gemeenschappelijke 
uitgangspunten:

Inzetten op integraal beleid

Partnerschap en opdrachtgeverschap versterken

Ruimte voor lokale sturing in verbinding met de 
regionale kaders

Jeugd- en gezinsteams zijn de basis van de 
transformatie (doorontwikkeling JGT’s)

Afschalen en normaliseren: doen wat nodig is, zo 
zwaar als nodig en zo licht als mogelijk
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Bestuurlijk aanbesteden (1)

 Bestuurlijk aanbesteden in de regio Holland Rijnland voor de jeugdhulp
o Tot 18 en soms tot 23 jaar
o Zorg in Natura

 Twee onderdelen:
o Relationeel contract = proces = fundament: Ontwikkelovereenkomst
o Contract leveren diensten = inhoud: Resultaatovereenkomst

 Overlegtafel
o 22 partijen
o Aanbieders jeugdhulp , inclusief vrijgevestigden
o WMO adviesraden 
o GI’s

 Virtuele overlegtafel
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Bestuurlijk aanbesteden (2)

 Wat is bestuurlijk aanbesteden ?
De kern ligt in het overleg en de onderhandeling over wensen en eisen 
van de gemeenten in de regio Holland Rijnland en de inzichten en 
mogelijkheden van (potentiële) aanbieders.

 Waarom gaan we bestuurlijk aanbesteden?
o Ervaringen eerdere inkoop sociaal domein: o.a. WMO Leidse regio en 

jeugdhulp voor andere regio’s.
o Dynamiek in het sociaal domein

 Onzekerheid
 Complexiteit (grote ontwikkelopgave)
 Flexibiliteit
 Keuzevrijheid 
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Thema’s

 Definiëren van de te leveren dienst
 Bekostigingssystematiek
 Kwaliteitseisen, sturing en monitoring
 Cliëntparticipatie
 Vervoer
 Aansluiting op JGT’s
 Privacy
 Zorgarrangementen(bijvoorbeeld aansluiting 18- / 18+ en

verbinding zorg en onderwijs)
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Bestuurlijk aanbesteden (3)

Kenmerken van bestuurlijk aanbesteden voor de resultaatovereenkomst 

BA

Bestek/offertes Nee

Inhoud contract Via plenair overleg

Duur contract Langere looptijd

Tussentijdse wijzigingen Aanpassen contract

Tussentijds
toe-/uittreden

Ja

Selectie van aanbieders Nee
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Ontwikkelovereenkomst

Resultaat-
overeenkomst

JGT’s

Resultaat-
overeenkomst

Veiligheid

Resultaat-
overeenkomst

EED

Resultaat-
overeenkomst

Jeugdhulp met 
verblijf

Resultaat-
overeenkomst

Ambulante
jeugdhulp 
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Ontwikkelovereenkomst

 Concept overeenkomst gepubliceerd 

 Vragen (12 april – 19 april)

 Overlegtafel 2 (26 april): definitieve ontwikkelovereenkomst + nota van 
inlichting

 Aanleveren stukken z.s.m. (uiterlijk 11 mei 2016)

 Ondertekening (digitaal) uiterlijk 17 mei door opdrachtgever

 31 mei: start behandeling concept resultaatovereenkomsten
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Planning overlegtafels
Datum Agendapunten
Dinsdag 12 april 2016

Dinsdag 26 april 2016 Concept ontwikkelovereenkomst

Negometrix

Dinsdag 17 mei 2016 Bekostiging

Dinsdag 31 mei 2016 Concept resultaatovereenkomsten

Dinsdag 21 juni 2016 Resultaatovereenkomsten

Dinsdag 23 augustus 2016 Vervoer

Dinsdag 13 september 2016 Onderwijs - Zorg

Dinsdag 11 oktober 2016 Definitieve 

resultaatovereenkomsten

Tijd
13.00 – 15.30 uur

Locatie
Raadzaal 
Gemeentehuis Leiderdorp, 
Willem-Alexanderlaan 1
2351 DZ Leiderdorp
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Negometrix

 Zie www.negometrix.com – gepubliceerde tenders – map: 
Marktplaats & Erkenning - bij zoekcriteria b.v. tendernummer 
“36874” of “Holland Rijnland” intoetsen.

 Registreren verplicht voor ondertekenen ontwikkelovereenkomst 
via het Negometrix platform.

 Uiterlijk 11 mei 2016, 12.00 uur aanleveren stukken en invullen 
vragenlijst inschrijvers.

 Overlegtafel 26 april a.s. mogelijkheid tot stellen van vragen onder 
andere over het Negometrix-platform.

http://www.negometrix.com/
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=36874&companyId=6308
http://www.negometrix.com%E2%80%93gepubliceerde
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Contactgegevens

• Meer informatie vindt u op de website www.jeugdhulphollandrijnland.nl

• Vragen kunt u richten aan jeugdhulp@hollandrijnland.nl

• Technische vragen over het Negometrix-platform: 
servicedesk@negometrix.com of       085-2084666

• Link naar het Negometrix platform : 
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=36874&com
panyId=6308

http://www.jeugdhulphollandrijnland.nl/
mailto:jeugdhulp@hollandrijnland.nl
mailto:servicedesk@negometrix.com
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=36874&companyId=6308
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=36874&companyId=6308
http://www.jeugdhulphollandrijnland.nl
mailto:servicedesk@negometrix.comof


www.hollandrijnland.nl

Holland Rijnland is het samenwerkingsorgaan van Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, 
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Tevlingen, Voorschoten en Zoeterwoude

http://www.hollandrijnland.nl



