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Beste Jeugdhulpaanbieder,
In deze brief ontvangt u informatie over de inkoop van specialistische jeugdhulp die in 2022 van start
gaat om de nieuwe overeenkomsten per 1 januari 2023 in te laten gaan. Wij schrijven u in deze brief
over het proces, de opbrengsten tot nu toe en wat er in de planning staat voor 2022 om de inkoop van
specialistische jeugdhulp te realiseren. Dit is een begeleidende brief bij de notitie ‘Verslag van
bezwaren en eerste oplossingsrichtingen van jeugdhulpaanbieders’ (hierna notitie) van 24 december
2021. In de notitie zijn de eerste opbrengsten uit de gesprekken met jeugdhulpaanbieders beschreven.
Specifiek voor de tien jeugdhulpaanbieders waarmee individuele gesprekken hebben plaatsgevonden
is aanvullende informatie onderaan deze brief toegevoegd.
Korte terugblik en opdracht
Regio IJsselland heeft met het vaststellen van het uitvoeringsplan en inkoopstrategie 1 RSJ IJsselland in
februari 2021 de opdracht gegeven de inkoopdocumenten op te stellen en het inkooptraject te starten.
Hier hebben veel van jullie aan deelgenomen in het voorjaar van 2021. Op 1 juli 2021 heeft u een brief
ontvangen met daarin de uitleg dat Regio IJsselland de gestarte aanbesteding terugtrekt omdat een
aantal grote jeugdhulpaanbieders zwaarwegende bezwaren hadden gemaakt en een aantal landelijke
ontwikkelingen speelden. Met het terugtrekken van de aanbesteding is tijd gecreëerd om in gesprek te
gaan over de bezwaren met jeugdhulpaanbieders en de landelijke ontwikkelingen uit te zoeken.
De opdracht van RSJ IJsselland is samen met jeugdhulpaanbieders en gemeenten de belangrijkste
bezwaren vast te stellen en oplossingen hiervoor uit te werken met als doel, de inkoop medio april 2022
te starten en overeenkomsten af te sluiten met ingangsdatum 1 januari 2023.
Proces tot nu toe
RSJ IJsselland is in november 2021 met enige vertraging gestart met het voeren van gesprekken. Er
zijn met tien grote systeempartijen individuele gesprekken gevoerd en op 2 december hebben alle
andere jeugdhulpaanbieders ook de mogelijkheid gehad om hun bezwaren en oplossingsrichtingen aan
te dragen. De reden om individuele gesprekken te voeren met deze tien systeempartijen is dat zij de
meeste bezwaren hebben aangedragen tijdens de inkoopprocedure. De binnengekomen bezwaren en
oplossingsrichtingen zijn vertaald naar een eerste concept notitie.
Status van de notitie
De notitie is een eerste concept verslaglegging met daarin de belangrijkste bezwaren en
oplossingsrichtingen en is nog niet voorzien van inbreng van gemeenten. In de notitie vinden jullie terug
welke afwegingen zijn gemaakt om een bezwaar in de notitie op te nemen. Aan deze notitie kunnen
geen rechten worden ontleend. Het doel om dit concept te delen met alle betrokken partijen is allereerst
vanuit transparantie en om te zorgen dat iedereen dezelfde informatie ontvangt. Minstens zo belangrijk
is het doel om samen te werken aan het vinden van de oplossingen voor de gemaakte bezwaren.
Samen (jeugdhulpaanbieders, gemeenten en RSJ IJsselland) zijn wij verantwoordelijk voor de inhoud
van dit document.
Vervolgproces
De notitie is een eerste concept. In januari 2022 is er tijd om met jeugdhulpaanbieders en gemeenten
tijdens meerdere bijeenkomsten te reageren op het stuk en samen verder te bouwen aan een definitief
document.
In februari worden de uitkomsten van de gesprekken in januari vertaald naar een definitieve notitie die
ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het bestuur van het RSJ. Blijkt een besluit nemen nog lastig,
dan is er uitloop georganiseerd naar maart 2022.
In maart past RSJ IJsselland de inkoopdocumenten aan op basis van de uitkomsten van de notitie en
het besluit dat hierover is genomen. In de eerste helft van april 2022 wordt de inkoop gestart en hebben

1

Deze documenten kunt u terugvinden via https://www.rsj-ijsselland.nl/inkoop/doorontwikkeling

Kenmerk
Datum

WK/KW/20211224
24 december 2021

jeugdhulpaanbieders de mogelijkheid zich in te schrijven voor een overeenkomst met de regio
IJsselland. U heeft dan nog de mogelijkheid voor het stellen van vragen via de nota van inlichtingen.
Na het lezen van de notitie zult u zien dat een aantal beschreven oplossingsrichtingen praktisch van
aard zijn. Het zijn oplossingsrichtingen om onduidelijkheden te verhelderen of te oefenen met een
aantal onderdelen van het doorontwikkelde inkoopmodel. In samenwerkgroepen die bestaan uit een
afvaardiging van jeugdhulpaanbieders en waar nodig ook gemeenten, wordt vanaf eind januari tot half
maart gewerkt aan het concretiseren van een aantal oplossingsrichtingen. De uitvraag voor de
samenwerkgroep keuzebudgetten is als bijlage 1 toegevoegd aan deze brief. Lees hierin alles over de
aanmelding en aanpak. De uitvraag met aanmeldinformatie voor de andere samenwerkgroepen die
terug te lezen zijn in de notitie, volgt tweede week januari.
Planning
Hieronder de bijeenkomsten die voor de komende periode worden ingepland
Datum
13 januari

Eind januari –
half maart

Onderwerp
Eerste bijeenkomst om concept notitie te
bespreken
Tweede bijeenkomst om concept notitie te
bespreken
Algemeen toegankelijke bijeenkomst om
concept notitie te bespreken
Samenwerkgroepen – definitieve data volgt
tweede week januari

17 maart

Terugkoppeling besluitvorming gemeenten

19 januari
20 januari

Voor wie
10 jeugdhulpaanbieders waarmee individuele
gesprekken zijn gevoerd
10 jeugdhulpaanbieders waarmee individuele
gesprekken zijn gevoerd
Alle geïnteresseerde jeugdhulpaanbieders
Zie bijlage 1 voor aanmeldingsinformatie voor
samenwerkgroep keuzebudgetten
Aanmeldinformatie overige
samenwerkgroepen volgt tweede week januari
Alle geïnteresseerde jeugdhulpaanbieders
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Aandachtspunten voor het proces
Na het voeren van gesprekken met jeugdhulpaanbieders willen wij in deze brief een aantal
onderwerpen onder de aandacht brengen.
Hart luchten
Gemeenten, jeugdhulpaanbieders en RSJ IJsselland ervaren veel druk op de inkoop van
specialistische jeugdhulp voor 2023. Er is weinig tijd en er zijn veel belangen die niet altijd
overeenkomen. Kortom, het is een complex traject. Desondanks ervaren wij dat iedereen zijn uiterste
best doet om te doen wat nodig is. Wij waarderen dit! Wij willen deze positieve insteek ook door laten
klinken naar 2022 en samen de schouders er onder blijven zetten.
Nog niet alle oplossingen gevonden
In de notitie zijn sommige oplossingsrichtingen nog niet uitgewerkt of voorzien van een
procesoplossing. De simpele verklaring hiervoor is dat er nog geen (eenduidige) oplossingsrichting is
gevonden. Hier gaan wij in januari samen verder over in gesprek met alle betrokken partijen.
Verwachtingen temperen
Niet alle bezwaren die zijn aangedragen vindt u terug in het stuk en niet alle oplossingsrichtingen zijn
zoals u wellicht heeft aandragen. Regio IJsselland telt een kleine tweehonderd jeugdhulpaanbieders en
elf gemeenten. Er moet een weg worden gevonden naar een vervolg, qua proces en inhoud, die recht
doet aan de diverse belangen. Tegelijkertijd zijn het de elf deelnemende gemeenten die het
uiteindelijke besluit nemen over het vervolg. Ook dit kan afwijken van hetgeen in eerste instantie op
papier is gezet. Over de besluiten die zijn genomen, informeren we u in maart.
Informeren in conceptvorm
Nogmaals willen wij u benadrukken dat de notitie een concept is dat nog verder moet worden
uitgewerkt in de bijeenkomsten met jeugdhulpaanbieders en gemeenten in januari en het besluit dat
hierover wordt genomen in februari.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bent u jeugdhulpaanbieder en heeft u toch
nog vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u deze mailen naar inkoop@rsj-ijsselland.nl.
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Specifiek voor u als jeugdhulpaanbieder waarmee individuele gesprekken zijn gevoerd ontvangt u
onderstaande aanvullende informatie.
Transparantie over parallel traject
Wij delen openlijk en transparant met de andere jeugdhulpaanbieders dat met u individuele gesprekken
zijn gevoerd. Tijdens de algemene bijeenkomsten die voor alle jeugdhulpaanbieders toegankelijk zijn,
wordt vooral ruimte gegeven aan de andere jeugdhulpaanbieders. Zo heeft iedereen ruimte voor
inspraak.
Onduidelijkheid over 1 of 2 gesprekken
Wij doen ons uiterste best om iedere jeugdhulpaanbieder de aandacht te geven die zij verdient. Vanuit
de eerste gesprekken met jullie als jeugdhulpaanbieders hebben wij de voorlopige conclusie gemaakt
dat een tweede gesprek met GGZ partijen nodig is. De onderbouwing hiervan is dat voor deze
jeugdhulpaanbieders nog een aantal financiële bezwaren spelen die onvoldoende zijn besproken
tijdens het eerste gesprek. Wanneer u het niet eens bent met deze aanpak verzoek ik u om contact op
te nemen met Lennart Fagel via inkoop@rsj-ijsselland.nl.
Bijeenkomsten januari
Het vervolg in januari is samen. Jullie als tien jeugdhulpaanbieders ontvangen wij graag samen om de
concept notitie door te nemen. Vanuit openheid naar elkaar en om de verschillen te bespreken vinden
wij deze gezamenlijke vervolgbijeenkomsten belangrijk. Vanuit de gemeenten zal een afvaardiging van
ambtenaren en bestuurders aansluiten. Na de eerste bijeenkomst zal het RSJ IJsselland in
samenspraak met jullie de balans opmaken of en in welke vorm nog aanvullende gesprekken nodig zijn
en de tijd toelaat. Ook de andere jeugdhulpaanbieders wordt de ruimte geboden inhoudelijk mee te
werken aan deze notitie en hierover in gesprek te gaan tijdens algemene bijeenkomsten.

Met vriendelijke groet,
Namens RSJ IJsselland
Lennart Fagel en Wouter Kwakman,
Inkoopadviseur en Projectleider Inkoop Jeugd
RSJ IJsselland
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Bijlage 1 - Oproep deelname Samenwerkgroep keuzebudgetten
_____________________________________________________________________________
Van:
Rob van Renen
Datum: 24 december 2021
______________________________________________________________________________
1

Inleiding
In mei jl. heeft RSJ-IJsselland een oproep gedaan aan alle jeugdhulpaanbieders van regionale
jeugdhulp om deel te nemen aan de Samenwerkgroep’. Doel van dit initiatief was om als
jeugdhulpaanbieders en gemeenten samen de implementatie van het doorontwikkeld
inkoopmodel voor te bereiden. Op dat moment was het perspectief om de nieuwe
overeenkomsten per 1 januari 2022 in te laten gaan.
Zoals u weet heeft de inkoop van de regionale jeugdhulp inmiddels een nieuwe tijdlijn. RSJIJsselland wil deze nieuwe tijdlijn gebruiken om de implementatie van het doorontwikkeld
inkoopmodel vast verder voor te bereiden en de oplossingen voor een aantal praktische bezwaren
uit de notitie vast uit te werken. Deze oproep richt zich op de samenwerkgroep keuzebudgetten.
Het doorontwikkeld inkoopmodel gaat voor de ambulante hulpverlening werken met
‘keuzebudgetten’, zowel voor GGZ, J&O als LVB. De voorbereiding van deze manier van werken wil
RSJ-IJsselland graag samen oppakken met de jeugdhulpaanbieders en gemeenten.
Hiervoor zijn we op zoek naar jeugdhulpaanbieders GGZ, J&O en LVB die aan deze voorbereiding
mee willen werken.
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Aanpak en tijdinvestering
Het proces voor de ontwikkeling van de ‘Keuzebudgetten bestaat uit vier stappen:
Stap 1 – analyse
Stap 2 – ontwerp
Stap 3 – uitproberen
Stap 4 – voorbereiden implementatie

januari - februari
maart - april
mei - juli
oktober - december

De stappen 1 en 2 staan in het teken van een analyse en het ontwerp van de manier van werken
met ‘keuzebudgetten’ en de inrichting daarvan in de ICT-applicaties. In stap 3 willen we de manier
van werken in een gecontroleerde setting ‘in het echie’ uit gaan proberen bij de
jeugdhulpaanbieders en gemeenten die aan dit traject meedoen. In stap 4 wordt de implementatie
van de ‘keuzebudgetten’ in de breedte voorbereid, passend op de overeenkomsten die per 1
januari 2023 in werking treden.
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Voor de stappen 1 en 2 zijn al een aantal bijeenkomsten in de agenda opgenomen:
• 20 januari 2022, 10.00 – 11.30
Startbijeenkomst en 1e overleg Analyse
• 10 februari 2022, 10.00 – 12.00
2e overleg Analyse
• 24 februari 2022, 10.00 – 12.00
3e overleg Analyse
• 17 maart 2022, 10.00 – 12.00
1e overleg Ontwerp
• 31 maart 2022, 10.00 – 12.00
2e overleg Ontwerp
• 14 april 2022, 10.00 -12.00
3e overleg Ontwerp
Voor het deelnemen aan deze overleggen ramen we dat u als jeugdhulpaanbieder rekening moet
houden met 20 uur van uw tijd.
3

Aanmelden
We zouden het heel fijn vinden als u, los van uw mogelijke inschrijving op het inkooptraject, zich
wilt aanmelden voor deelname. Door uw deelname zit u dicht op de ontwikkelingen die nodig zijn
om uw organisatie en uw ICT-applicaties voor te bereiden op de werkwijze vanaf 1 januari 2023.
Uw inbreng in deze voorbereiding is puur inhoudelijk, er op gericht om op 1 januari 2023 met
elkaar een vliegende start te kunnen maken. Aan deelname kunnen geen rechten ontleend worden
met betrekking tot uw inschrijving en gunning; dat staat hier los van.
Graag willen we de samenstelling van de samenwerkgroep breed hebben; dus
jeugdhulpaanbieders GGZ, LVB en J&O, groot en klein, gericht op Ambulante hulpverlening, Wonen
of verblijf en Dyslexie.
Dat betekent dat we een gebalanceerde vertegenwoordiging zoeken.
We hopen dat u aan dit initiatief mee wilt werken, zodat we samen de jeugdhulp onder het
doorontwikkelde inkoopmodel soepel kunnen continueren.
Heeft u vragen, neem dan contact met ons op. Dat kan via inkoop@rsj-ijsselland.nl o.v.v.
‘Aanmelding Samenwerkgroep Keuzebudgetten’.
Wilt u zich aanmelden! Ook dan graag uw aanmelding met uw naam, organisatie, uw
telefoonnummer en email adres sturen naar inkoop@rsj-ijsselland.nl o.v.v. ‘Aanmelding
Samenwerkgroep’.
Omdat we in januari de eerste sessies gaan plannen, willen we u vragen om uiterlijk dinsdag 11
januari 2022 te reageren. Bij veel aanmeldingen zal een gestratificeerde loting plaatsvinden die
recht doet aan de diversiteit in het zorglandschap. We nemen dan in de loop van die week daarop
contact met u op.
Hopelijk spreken we elkaar snel,
Rob van Renen
Projectleider Implementatie
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