BIJLAGE 5: Samenstelling fysieke overlegtafel
Criteria fysieke overlegtafel
Er is ruimte voor maximaal 22 vertegenwoordigers aan de fysieke overlegtafel. Met dit
aantal kan er nog effectief overlegd worden.
Omdat niet voor alle aanbieders van jeugdhulp plek is aan de fysieke overlegtafel, dient
er een selectie plaats te vinden. Bij deze selectie is uitgegaan van alle gecontracteerde
aanbieders.
Uitgangspunt voor de selectie is de matrix die de basis vormt voor de manier waarop
Holland Rijnland invulling wil geven aan het verlenen van Jeugdhulp. Hierbij wordt zoveel
mogelijk gekeken naar zowel horizontale als verticale verbindingen. Hiertoe zijn
verschillende combinaties mogelijk.
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Specialistische Jeugdhulp
We hebben hierbij eerst gekeken naar aanbieders die in de breedste zin van het woord
integraal horizontaal en/of verticaal Jeugdhulp verlenen , bijvoorbeeld de combinatie
1,2,3 (horizontaal) of 1,4,7 (verticaal). Hieruit zijn de volgende aanbieders van jeugdhulp
geselecteerd:
1. Horizon
2. Yoep
Wanneer er meerdere aanbieders per combinatie in aanmerking kwamen, hebben we de
aanbieder met de meeste omzet binnen de betreffende combinatie gekozen.
Vervolgens hebben we gekeken naar de aanbieders die minder breed integraal
horizontaal en/of verticaal Jeugdhulp verlenen maar waarbij wel sprake is van het
verlenen van Jeugdhulp in meerdere cellen van de matrix , bijvoorbeeld de combinatie
1,2 (horizontaal) of 1,4,(verticaal). Hieruit zijn de volgende aanbieders van jeugdhulp
geselecteerd:
3. Cardea
4. Curium
5. Virenze bij afwezigheid van de Jutters
6. WSG
7. Rivierduinen
8. Parnassia
9. Leger des Heils
10. Inzowijs
11. Ipse de Bruggen

Wanneer er meerdere aanbieders per combinatie in aanmerking kwamen, hebben we de
aanbieder met de meeste omzet binnen de betreffende combinatie geselecteerd.
Wanneer een aanbieder reeds geselecteerd was voor een andere combinatie hebben we
de eerstvolgende aanbieder geselecteerd met de hoogste omzet binnen de betreffende
combinatie.
Tenslotte hebben we gekeken naar welke aanbieders Jeugdhulp bieden binnen één cel.
Hieruit zijn de volgende aanbieders van jeugdhulp geselecteerd:
12. JB West
13. Prodeba
14. De Waag
15. Gemiva
16. Pluryn
Wanneer er meerdere aanbieders per combinatie in aanmerking kwamen, hebben we de
aanbieder met de meeste omzet binnen de betreffende combinatie geselecteerd.
Wanneer een aanbieder reeds geselecteerd was voor een andere combinatie hebben we
de eerstvolgende aanbieder geselecteerd met de hoogste omzet binnen de betreffende
combinatie.
Vrijgevestigden
Binnen de gecontracteerde 61 vrijgevestigden hebben we gekeken naar de (grootste)
samenwerkingsverbanden / verenigingen in de regio. Dit om een zo’n groot mogelijk
draagvlak te creëren in de markt van de vrijgevestigden en ook vanwege de noodzakelijk
te investeren tijd en capaciteit voor deze aanbestedingsprocedure. De volgende 2
aanbieders zijn hieruit geselecteerd:
17. PEP
18. ZP-Jeugd
19. ZP-Jeugd
Naast de hiervoor genoemde deelnemende partijen aan de fysieke overlegtafel worden
ook afgevaardigden van de volgende organisaties uitgenodigd:
20. WMO-Raad 1
21. WMO-Raad 2
Voor zover de voorafgaande criteria, leiden tot minder dan 22 deelnemers wordt de
fysieke overlegtafel aangevuld tot maximaal 22 deelnemers. Hieruit wordt de
eerstvolgende gecontracteerde aanbieder gekozen met de hoogste omzet. De volgende
aanbieder is hieruit geselecteerd:
22. ’s Heerenloo

Afzegging
Wanneer een aanbieder laat weten niet te willen deelnemen aan de fysieke overlegtafel
wordt deze vervangen worden door een andere aanbieder die Jeugdhulp levert met
dezelfde combinatie als de aanbieder die heeft afgezegd. Dit kan ook een aanbieder zijn
die nog niet gecontracteerd is. Wanneer hier geen aanbieder voor geselecteerd kan
worden, wordt gekeken naar een andere combinatie echter zo dicht mogelijk bij de
combinatie van de aanbieder die heeft afgezegd.
De ‘zekerheden’ betekenen dat deelname aan de fysieke overlegtafel niet vrijblijvend is.
Met elkaar hebben we een forse inhoudelijke en financiële opgave. Wij vragen de
organisaties die werkzaam zijn binnen Holland Rijnland om zich te verbinden aan onze
gemeenschappelijke uitgangspunten:
1. Inzetten op integraal beleid.
2. Partnerschap en opdrachtgeverschap versterken (partnerschap en
opdrachtgeverschap).
3. Ruimte voor lokale sturing in verbinding met de regionale kaders (lokale sturing
versus regionale kaders).
4. Jeugd- en gezinsteams zijn de basis van de transformatie (doorontwikkeling
jgt’s).
5. Afschalen en normaliseren: doen wat nodig is, zo zwaar als nodig en zo licht als
mogelijk.

