
 

 
 
Aan de jeugdhulpzorgaanbieders  
in de regio Holland Rijnland 
 
 
 
 
 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Gemeenten en jeugdzorgaanbieders geven beiden uitvoering aan het regionaal 
inkoopplan jeugdhulp. Dat doen we op basis van partnerschap en vanuit onze 
verschillende rollen als opdrachtgever en opdrachtnemer. De gemeenten hebben 
ervoor gekozen om geen nieuwe inkoopprocedure te starten, maar de huidige 
overeenkomsten met u te wijzigen.  
 
De afgelopen twee maanden zijn hierover diverse dialoogsessies georganiseerd met 
als doel te komen tot gewijzigde overeenkomsten per 1 januari 2022. De volgende 
stap is de formele bespreking van de wijzigingen tijdens de (digitale) Ontwikkeltafel. 
Deze vindt plaats op donderdag 29 april van 13.00 tot 17.00 uur. U heeft zich 
hiervoor in een eerder stadium kunnen aanmelden. De stukken voor de 
Ontwikkeltafel vindt u via de volgende link: 
https://jeugdhulphollandrijnland.nl/ontwikkeltafel-29-april-2021/ 
 
In de schriftelijke ronde heeft u deze stukken al in concept zien langskomen. Wij 
realiseren ons dat dit een groot aantal documenten is, maar hechten eraan om u 
volledig te informeren. In deze brief vindt u een nadere toelichting. 
 

Wijziging overeenkomst 
Om het inkoopplan per 1 januari 2022 tot uitvoering te brengen, wijzigt Holland 
Rijnland de huidige Ontwikkel- en Resultaatovereenkomst(en) met u. Zo zetten we 
deze overeenkomsten – conform het programmaplan en het inkoopplan – om van 
vier categorieën naar zeven segmenten. In lijn met het inkoopplan doen wij ook 
aanpassingen in de dienstomschrijvingen. Via een schriftelijke ronde heeft u de 
mogelijkheid gehad te reageren op de verschillende documenten.  
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De reacties uit de schriftelijke ronde hebben wij verwerkt in een definitief 
conceptvoorstel voor het wijzigen van de huidige overeenkomst. De formele 
consultatie over deze wijzigingen vindt plaats aan de Ontwikkeltafel van 29 april. 
Bestuurlijke besluitvorming door gemeenten over dit conceptvoorstel vindt plaats op 
woensdag 19 mei 2021. 
 
Nota van Inlichtingen 

In de dialoogrondes en via het online formulier zijn veel reacties binnengekomen. 
Het is gezien het aantal vragen niet mogelijk om tijdens de Ontwikkeltafel alle vragen 
individueel te beantwoorden. Daarom lichten de gemeenten tijdens de Ontwikkeltafel 
toe wat zij op hoofdlijnen met de ontvangen input hebben gedaan en gaan zij 
specifiek in op reacties die niet verwerkt zijn. Daarnaast is een Nota van Inlichtingen 
opgesteld waarin antwoord is gegeven op de door u gestelde vragen. Daarbij 
hebben wij de vragen geanonimiseerd.  
 
Nieuwe productcodes  

De gemeenten hebben meer sturingsinformatie over de geleverde jeugdhulp nodig 
om: 
• goed zicht te krijgen op de uitvoering binnen de nieuwe segmenten;  
• goed zicht te krijgen op de voortgang van de gewenste transformatie;  
• zich goed te kunnen verantwoorden aan bestuur en maatschappij over de inzet 

van middelen en de doelen die daarmee worden gerealiseerd.   
 
In de nadere uitwerking van het inkoopplan is gebleken dat dit leidt tot meer 
productcodes. De was/wordt-lijst die is bijgevoegd geeft aan op welke eerste 
uitwerking van productcodes wij nu uit zijn gekomen. Tegelijkertijd realiseren wij ons 
dat gemeenten en aanbieders de taak hebben om de administratieve lasten juist 
zoveel mogelijk te verminderen. Dit stelt ons voor een lastig dilemma. We weten uit 
de binnengekomen reacties dat dit u ook bezighoudt. Graag gebruiken we de 
komende maanden om met u te verkennen of er andere mogelijkheden zijn die 
administratief minder belastend zijn voor u(w medewerkers) én ons meer inzicht 
geven. Dit vraagstuk willen wij samen met een afvaardiging van aanbieders 
uitwerken. Graag bespreken we op de ontwikkeltafel van 29 april een eerste reactie 
op dit voorstel. Als dit voorstel positief wordt ontvangen, ontvangen de betrokken 
aanbieders (naar verwachting eind mei) een uitnodiging voor een gesprek medio 
juni.  
 
Planning  

Na de Ontwikkeltafel start de verlengingsprocedure voor de gewijzigde 
overeenkomst. Deze procedure zal plaatsvinden via het nieuwe 
contractmanagementsysteem (CMS) VendorLink in plaats van Negometrix. 
Hieronder vindt u de stappen van deze procedure: 
 
1. Begin mei: aanmelden Vendorlink en controleren gegevens 

Rond 7 mei ontvangt u van ons een bericht via VendorLink om uw 
contactpersonen, tekenbevoegde(n) en NAW-gegevens te controleren en te 
wijzigen waar nodig.  
 



2. 20 mei-10 juni: procedure verlenging overeenkomst

De tweede stap vindt plaats na bestuurlijke besluitvorming op 19 mei. U ontvangt
dan van ons een bericht met aankondiging dat de overeenkomst wijzigt en onder
voorwaarden verlengd kan worden.

Uw contactpersoon in VendorLink ontvangt dan het verzoek om de procedure
die is beschreven in hoofdstuk 5 van het Instructiedocument Jeugdhulp HR
(bijlage 8 bij de gewijzigde overeenkomst) te doorlopen als u de overeenkomst
met Holland Rijnland wenst te verlengen. In het kader van deze procedure
vragen wij een aantal documenten bij u op, zoals een Plan van Aanpak en een
Eigen Verklaring.

Om voor verlenging van de overeenkomst in aanmerking te komen, dient u uw
akkoord op de wijziging van de overeenkomst en de gevraagde documenten en
bewijsstukken uiterlijk 10 juni 2021 om 12.00 uur in te dienen via VendorLink.
Wij adviseren u om u alvast voor te bereiden op de procedure, zodat u deze
tijdig kunt afronden.

3. 10-24 juni: beoordelen ingediende documenten door Holland Rijnland

In deze periode beoordelen wij de door u ingediende documenten conform het
Instructiedocument.

4. 24-29 juni: bericht over verlenging of opzegging overeenkomst

In deze periode ontvangt u van ons bericht of uw overeenkomst wordt verlengd
of wordt opgezegd.

5. 1 juli-31 december: ondertekenen en implementeren gewijzigde overeenkomst

6. 1 januari 2022: start gewijzigde overeenkomst

Tot slot 

Wij realiseren ons dat dit inkoopproces veel van uw organisatie vraagt en stellen de 
genomen tijd en moeite dan ook bijzonder op prijs.  

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
secretariaattwo@hollandrijnland.nl 

Met vriendelijke groet, 

Ragini Somair 
Manager TWO Jeugdhulp 

mailto:secretariaattwo@hollandrijnland.nl


 

Bijlagen: 
A. Agenda Ontwikkeltafel 29 april 
B. Nota van Inlichtingen 
C. Algemene Deel van de overeenkomst inclusief contractbijlagen 1 

o Bijlage 1: Programmaplannen Duin & Bollenstreek (a) en Leidse 
regio (b) 

o Bijlage 2: Regionaal Inkoopplan Jeugdhulp 
o Bijlage 3: Voortgangsrapportages Inkoop Jeugdhulp 
o Bijlage 4: Lijst met definities (volgt) 
o Bijlage 5: Dienstomschrijvingen 
o Bijlage 6: Algemene inkoopvoorwaarden Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG) 
o Bijlage 7: Organisatie van de overlegtafels 
o Bijlage 8: Instructiedocument 
o Bijlage 9: Eisen perspectiefplan 
o Bijlage 10: Protocol bedrijfsvoering (volgt) 
o Bijlage 11: Individuele informatie en afspraken (volgt) 
o Bijlage 12: Handreiking integraal arrangeren complexe situaties 

D. Bijzondere Delen van de overeenkomst (7 segmenten) 
E. Was/wordt 2021-2022  
F. Concept maximale tarieven 2022 

 
De bijlagen bij deze brief (bovengenoemde stukken voor de Ontwikkeltafel) kunt u  
vinden via de volgende link:  
 
https://jeugdhulphollandrijnland.nl/ontwikkeltafel-29-april-2021/ 
 

 
1 De drie volgende bijlagen bij de overeenkomst zijn nog niet bijgevoegd en volgen in een later 

stadium (na de Ontwikkeltafel):  
 

- Bijlage 4: Definitielijst. Deze wordt in een later stadium toegevoegd.  
- Bijlage 10: Protocol Bedrijfsvoering. Deze wordt aangepast nadat de administratieve 

gevolgen, zoals productcodes, nader zijn uitgewerkt.  
- Bijlage 11: Dit betreft de individuele afspraken per jeugdzorgaanbieder (bijvoorbeeld 

wijziging woonplaatsbeginsel). Daarom wordt deze in een later stadium (individueel) 
toegestuurd. 
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