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RSJ IJsselland, via Aanbestedingskalender.nl
Inschrijvers inkoopprocedure specialistische Jeugdhulp IJsselland
19 juli 2022
Save the dates i.v.m. opstellen bestuurlijk en transformatie convenant

Beste jeugdhulpaanbieders,
In het overleg van 13 juli hebben de gemeentelijke bestuurders opdracht gegeven aan het RSJ
IJsselland om te komen tot een bestuurlijk convenant en om deze in samenhang op te stellen met het
transformatieconvenant.
De komende maanden gaan we in de regio IJsselland hard aan de slag om de vorm te geven aan
deze 2 convenanten. Het eerste convenant is het bestuurlijke convenant tussen gemeenten en
aanbieders, waarin deze partijen zich willen verbinden aan het inrichten van een beter dekkend,
kwalitatief goed, alsook kostenefficiënt zorglandschap in IJsselland.
Het tweede convenant is het transformatieconvenant dat is afgesproken vanuit het inkoopproces
met als doel gezamenlijk te komen tot transformatie. De informatie hierover vind u in paragraaf 7.2
van het inkoopdocument en betreft de opdrachten om te komen tot ambulantiseren en kleinschalig
gezinsgericht wonen (KGW).
Beide convenanten zijn vanuit verschillende invalshoeken ontstaan, maar hebben alles met elkaar te
maken. De komende maanden zullen we dan ook gaan gebruiken om gezamenlijk deze convenanten
op te stellen. Het RSJ IJsselland zal dit proces regisseren.
Voor dit moment sturen wij enkele save the dates uit. Deze gaan uit van 4 soorten gesprekken:
1. De 11 gemeenten gaan samen ambtelijk en bestuurlijk in gesprek om aan te geven wat zij
gezamenlijk willen en wat zij gezamenlijk daarvoor nodig hebben van aanbieders
• 22 september van 9.00 tot 14.00
2. Aanbieders* gaan gezamenlijk in gesprek op bestuurlijk en adviserend niveau om af te spreken
wat zij gezamenlijk willen en wat zij nodig hebben van gemeenten.
• 29 september van 9.00 tot 14.00
3. Bestuurders van gemeenten en aanbieders* gaan gezamenlijk werken aan de inhoud van het
bestuurlijke convenant.
• 13 oktober van 9.00 tot 14.00
• Extra: 10 november van 9.00 tot 14.00
4. Ambtenaren en adviseurs van gemeenten en aanbieders* gaan aan de slag om te komen tot de
inhoud van het transformatieconvenant.
• 20 oktober van 9.00 tot 14.00 uur
• 14 november van 9.00 tot 14.00 uur
• Extra: 21 november van 9.00 tot 14.00
• Extra: 28 november van 9.00 tot 14.00
We vragen u om de bovenstaande vetgedrukte data te reserveren in uw agenda.
Opgeven kan later.
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De maand december staat in het teken van uitwerking en afronding. Dit gehele proces staat onder
regie van het RSJ IJsselland in nauwe samenwerking met een projectgroep van gemeenten en
aanbieders. De deadline voor de convenanten is 31 december 2022. De ‘extra’ afspraken zijn als
uitval ingepland, mocht er meer tijd nodig zijn. Praktische zaken, zoals locatie volgen later.
Vragen over deze Save the dates kunt u stellen via Aanbestedingskalender.nl.

Met vriendelijke groet,
Anita Sijm
Regiomanager a.i. RSJ IJsselland

*De bijeenkomsten zijn – voor wat betreft het transformatieconvenant - bedoeld voor Opdrachtnemers
met een gegunde Overeenkomst voor de percelen 2. Systeemaanbieder, 4. GGZ 2 en 5. GGZ 3 en
NIET met perceel 9. Ernstige Dyslexie.
Voor perceel 1. Specialistische Jeugdhulpaanbieder en 3. GGZ 1 gelden deze bijeenkomsten in
principe niet. Indien u van mening bent dat u interessant en passend aanbod heeft voor het realiseren
van de transformatieopdrachten Ambulantiseren en KGW of een bijdrage kunt leveren aan het
bestuurlijk convenant, dan kan deze Safe the date ook betrekking hebben op u. Indien Opdrachtgever
deze mening deelt, dan wordt u ook uitgenodigd.
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