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Aan de deelnemers van het gesprek van SDF over het onderwerp ‘scope’ d.d. 20 december 2021 

10.00 – 12.00 uur 

 

Leeuwarden, 15 december 2021 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Eerder hebben wij u uw deelname aan het digitale gesprek  over ‘de scope’ op 20 december a.s. 

bevestigd. We zien er naar uit om met u, en met anderen, hierover in gesprek te gaan! 

Bijgaand zenden wij u een document over ‘de scope’ toe. Wij willen graag met u hierover in gesprek  

op basis van de volgende twee vragen: 

Vraag 1: Bent u het eens met de reikwijdte van de definitie gespecialiseerde jeugdhulp zoals die in 

het document staat? Zo niet, waarop niet en waarom niet? 

Vraag 2: Welke mogelijkheden en onmogelijkheden ziet u met betrekking tot de door ons gekozen 

scope? 

Doelstelling en werkwijze van de gesprekken 

In kader van de inkoop van Specialistische Jeugdhulp organiseert SDF twee verschillende vormen 

van interactie met het veld. De eerste vorm is de marktconsultaties. Er worden drie marktconsultaties 

georganiseerd. Deze zijn terug te vinden op de website van SDF. 

De andere vorm is het gesprek over een viertal thema’s, waarvan dit gesprek er één van is. Het doel 

is om in deze gesprekstafels een bepaald thema verder uit te diepen. Om het goede gesprek met 

elkaar hierover te hebben vraagt dit om een constructieve houding en bijdrage van een ieder in het 

gesprek. Uitgangspunt is dat we elkaar proberen te versterken op de inhoud. 

Aan het gesprek nemen 12 aanbieders en een aantal leden van de ambtelijke projectgroep Inkoop. 

De gesprekken vinden digitaal plaats en worden opgenomen. Deze opname wordt, met de 

conclusies uit het gesprek, geplaatst op de website van SDF. Elke geïnteresseerde aanbieder kan 

daarna voor een periode van 2 weken desgewenst reageren op de documenten en de discussie. Na 

deze periode zal SDF een overzicht maken van de reacties en aangeven of en hoe de reacties 

(kunnen) worden meegenomen in de nog op te stellen inkoopdocumenten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gert Ranter, 

Projectleider Inkoop Jeugdhulp SDF 


