Inkoop specialistische jeugdhulp
Regio IJsselland
Terugblik en en vooruitblik
2 december 2021
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Spelregels
•

We zijn met een grote groep

•

Graag microfoon uit (en aanzetten als je het woord krijgt)

•

Reacties en vragen graag via de Chat in Teams

•

Presentatie wordt nagezonden

Waar het niet goed is gegaan
•

Tijdens het afgelopen inkooptraject is het niet gelukt om alle belangen en
wensen tot een goed geheel te brengen waardoor uitstel de enige oplossing
was.

•

Het proces is in 2020 goed van start gegaan met veel gezamenlijke sessies
maar de verbinding verslechterde naarmate de tijd verstreek.

Doel en kaders (1)
Doel voor het vervolgtraject:
Samen en in verbinding het inkooptraject vervolgen met ingangsdatum 1
januari 2023 door samen ervaringen te delen over het vorig inkooptraject en
te zoeken naar oplossingen voor de doorstart van het inkooptraject.
Inkoopdoel:
Inkopen van kwalitatief en kwantitatief voldoende jeugdhulp op de
onderdelen Ambulante Jeugdhulp en Wonen / Verblijf.
Doel bijeenkomst:
Toelichting op het proces (verleden en heden) en ophalen bezwaren en
oplossingsrichtingen voor vervolg

Doel en kaders (2)
Kaders: wat betekent een doorstart van het inkooptraject?
- Inkoop richt zich op percelen Ambulante Jeugdhulp en Wonen / Verblijf
- Inkoop blijft binnen de kaders vanuit het uitvoeringsplan en
inkoopstrategie tenzij dit echt niet anders kan
- Geen grote modelveranderingen maar aanscherpen en verbeteren waar
dit nodig is
- Geen beperkingen van het aantal te contracteren aanbieders (blijft dus
gelijk)
- Inschrijfvoorwaarden blijven zoveel mogelijk ongewijzigd
- NvI deel 2 is nog niet beantwoord en wordt zoveel als mogelijk
beantwoord, verwerkt en gedeeld met aanbieders

Kennismaking en projectstructuur

RSJ IJsselland en
een afvaardiging
van gemeenten

Lennart Fagel &
Wouter Kwakman

Leerpunt: goede verbinding
tussen gemeenten, aanbieders
en RSJ IJsselland

Aanpak vervolg project
Bestuurlijk traject

Ambtelijk traject

• gesprek met aanbieders,
gemeenten en RSJ IJsselland
onder begeleiding van OZJ

• gesprek met aanbieders en
gemeenten onder begeleiding
van RSJ IJsselland

• Doel: vanuit een breder kader
het gesprek aangaan over
samenwerken binnen regio
IJsselland

• Doel: het zoeken naar
knelpunten en oplossingen op
inhoud en proces om de
inkoop te kunnen vervolgen

• Een afvaardiging van
aanbieders neemt deel
opgezet vanuit het OZJ

• Aanbieders nemen allemaal
deel aan algemene
bijeenkomsten en er vinden
individuele gesprekken met
een kleinere groep aanbieders
plaats

Terugblik 2021 (1)
Periode

Beschrijving

Januari 2021

-

Ontbijtsessies met gemeenten over het doorontwikkeld
inkoopmodel en de uitkomsten van het tarievenonderzoek

Februari 2021

-

Verdiepende gesprekken met aanbieders over tarieven
Besluit op uitvoeringsplan en inkoopstrategie

Maart 2021

-

Opstellen inkoopdocumenten

April 2021

-

Start inkoopprocedure à exclusief tarieven
Startbijeenkomst aanbieders
Dialoogsessies op verschillende thema’s waaronder
zorglandschap (tariefdifferentiatie onderzoeken)

Mei 2021

-

Publicatie nota van inlichtingen deel 1
Publicatie nieuw inkoopdocument + tarieven

Juni 2021

-

Besluitvorming over uitkomsten dialoogsessie zorglandschap
(tariefdifferentiatie)
Veel vragen in NvI met grote bezwaren op tarieven en
ontbreken tariefdifferentiatie
30 juni, bestuurlijk besluit de aanbesteding terug te trekken

-

Terugblik 2021 (2)
Periode

Beschrijving

Juli 2021

-

Gesprekken met aanbieders werden ingepland
Aanbieders wilden niet in ambtelijk in gesprek en deden het
verzoek om eerst bestuurlijk in gesprek te gaan onder
begeleiding van OZJ

Augustus 2021

-

Uitwerken vervolgtraject en contacten met OZJ
Bestuurlijke gesprekken en

September 2021

-

Idem

Oktober 2021

-

Besluitvorming op het doorlopen van een bestuurlijk en
ambtelijk spoor
Uitgangspunt: eerst bestuurlijk in gesprek en daarna ambtelijk
gesprek parallel vervolgen.

November 2021

-

Individuele gesprekken met aanbieders over bezwaren en
oplossingsrichtingen inkooptraject
Algemene bijeenkomst over bezwaren en oplossingsrichtingen

Vooruitblik 2021-2022
Periode

Beschrijving

December 2021

-

Januari 2022

-

2 december: algemene bijeenkomst proces en ophalen
leerpunten en oplossingen
Afronding individuele gesprekken met aantal aanbieders
RSJ IJsselland levert eerste concept met overzicht bezwaren en
oplossingen op
Twee gemeentelijke bijeenkomsten om concept te bespreken
Twee bijeenkomsten met kleinere groep aanbieders
Eén bijeenkomst voor alle geïnteresseerde aanbieders

Doel: samen aanscherpen en verbeteren concept versie
Februari 2022

-

Oplevering definitief document bezwaren en oplossingen
Besluitvorming op onderdelen van het document
Nadere praktische uitwerking van overige onderdelen van het
document met aanbieders en gemeenten (thematische aanpak)

Maart 2022

-

Uitloopmogelijkheid besluitvorming
Uitwerken aanpassingen en besluiten in inkoopdocument
Meedenken aanbieders op inkoopdocumenten?
Algemene bijeenkomst voor alle aanbieders voor
terugkoppeling besluitvorming

April 2022

-

Start inkooptraject

Vervolgbijeenkomsten
Periode

Beschrijving

December 2021

-

Januari 2022

-

vandaag: algemene bijeenkomst proces en ophalen leerpunten
en oplossingen
Afronding individuele gesprekken met aantal aanbieders
RSJ IJsselland levert eerste concept met overzicht bezwaren en
oplossingen op
Twee gemeentelijke bijeenkomsten om concept te bespreken
Twee bijeenkomsten met kleinere groep aanbieders +
afvaardiging van gemeenten
Eén bijeenkomst voor alle geïnteresseerde aanbieders

Doel: samen aanscherpen en verbeteren concept versie
Februari 2022

-

Oplevering definitief document bezwaren en oplossingen
Besluitvorming op onderdelen van het document
Nadere praktische uitwerking van overige onderdelen van het
document met aanbieders en gemeenten (thematische aanpak)

Maart 2022

-

Uitloopmogelijkheid besluitvorming
Uitwerken aanpassingen en besluiten in inkoopdocument
Algemene bijeenkomst voor alle aanbieders voor
terugkoppeling besluitvorming

April 2022

-

Start inkooptraject
Startbijeenkomst voor alle aanbieders

Overige planning volgt medio februari 2022

Ophalen leerpunten (1)
Aanpak
• Wij zijn op zoek naar de belangrijkste/zwaar wegende bezwaren én
oplossingen per thema.
• Geef je feedback in de chatfunctie weer
• Pas bij elke reactie toe: ”naam organisatie” + reactie
• Wij dagen jullie uit om bij een bezwaar ook een oplossing te beschrijven.
(zet dit in 1 chatbericht)
• Wij zullen er vandaag op hoofdlijnen doorheen lopen
• Alle reacties worden verzameld en gecategoriseerd meegenomen in het
totaal overzicht
• Niet elke reactie zal leiden tot een oplossing

Ophalen leerpunten (2)

Thema 1: welke bezwaren en oplossingen leven ten aanzien
van het proces wat doorlopen is?

Ophalen leerpunten (4)

Thema 2: welke bezwaren en oplossingen leven ten aanzien
van de inhoud van de inkoopdocumenten voor het perceel
ambulante jeugdhulp? (geen tarieven)

Ophalen leerpunten (5)

Thema 3: welke bezwaren en oplossingen leven ten aanzien
van de inhoud van de inkoopdocumenten voor het perceel
Wonen / Verblijf? (geen tarieven)

Ophalen leerpunten (6)

Thema 4: welke bezwaren en oplossingen leven er ten aanzien
van de tarieven?

Afronding en afsluiting
Overzicht contactmomenten
Januari:
Meedenken over concept bezwaren en oplossingen
- twee bijeenkomsten met kleine groep aanbieders
- één bijeenkomst voor alle aanbieders
Februari:
Themabijeenkomsten voor uitwerking oplossingen
- selectie groepjes aanbieders op o.b.v. thema’s
Maart:
Terugkoppeling besluitvorming
- één bijeenkomst voor alle aanbieders
April:
Start inkoop
- één bijeenkomst voor alle aanbieders

Deelnemers individuele gesprekken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karakter
Accare
Dimence
Autimaat
AT-groep
Trias
Pactum
Triade-Vitree
Pluryn
Ambiq

