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Aan de belanghebbendengroep/deelnemers aan de marktconsultatie van SDF over het thema 

‘Kwaliteit’ d.d. 9 december 16.00 - 18.00 uur 

  

 

Leeuwarden, 2 december 2021 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Bij deze zenden wij u de informatie toe voor de digitale marktconsultatie van Sociaal Domein Fryslân 

(SDF) in het kader van het inkooptraject Specialistische Jeugdhulp (SJH) over het thema ‘Kwaliteit’ 

op donderdag 9 december a.s. van 16.00 - 18.00 uur.  

In bijlage I vindt u 2 documenten voor deze marktconsultatie: 

• het Kwaliteitskader. Dit kwaliteitskader was (als bijlage 4) onderdeel van de inkooptrajecten 

‘SJH A, SJH B, Wonen, Pleegzorg en EED’. Voor Wonen, Pleegzorg en EED geldt dat de 

trajecten zijn afgerond en het kwaliteitskader onderdeel is van de raamovereenkomst   

• een aantal stellingen over het kwaliteitskader voor de marktconsultatie. 

Doelstelling marktconsultatie 

Voor de voorbereidingen op de inkoop van Specialistische Jeugdhulp organiseert SDF twee 

verschillende vormen van interactie met het veld. De eerste vorm is de marktconsultatie. Doelstelling 

van een marktconsultatie is dat SDF – als aanbestedende dienst - op basis van opgedane informatie 

en inzichten de haalbaarheid en de randvoorwaarden van de voorgenomen inkoop vaststelt. In een 

marktconsultatie legt SDF een document of voorstel voor ter consultatie en/of toetsing, waarbij uw 

commentaar en input wordt gevraagd. Op deze wijze zal SDF de drie marktconsultaties vormgeven. 

De tweede vorm is het gesprek over een viertal thema’s. Dit betreffen digitale gesprekstafels waarin 

in dialoog een aantal onderwerpen worden besproken met als doel deze gezamenlijk verder uit te 

diepen. Over deze thema’s en data hebben we eerder gecommuniceerd in de informatiesessie op 25 

november jl. en deze zijn terug te vinden op de website van SDF. 

Samenstelling belanghebbendengroep marktconsultaties 

Voor de belanghebbendengroep van 15 aanbieders voor de marktconsultaties zijn dezelfde 

aanbieders aangeschreven als voor de eerdere marktconsultaties. Een viertal aanbieders heeft om 

verschillende redenen aangegeven geen deel meer uit te hoeven maken van de 
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belanghebbendengroep. Voor de invulling van de daarmee ontstane vacatures hebben we 

geselecteerd op basis van een evenwichtige spreiding over het zorglandschap van SJH.  

Werkwijze van de marktconsultaties 

Zoals ook aangegeven in onze mail van 22 november jl. vinden de marktconsultaties digitaal plaats 

en worden ze opgenomen. Deze opname en de conclusies uit de sessie worden op de website van 

SDF geplaatst. 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. 

Anders dan bij de vorige marktconsultaties worden geen schriftelijke verslagen gemaakt van de 

consultaties.  

Volgende marktconsultaties 

De volgende marktconsultaties zijn op: 

- donderdag 16 december van 15.00-17.00 uur over het ‘Normenkader’ 

- dinsdag 21 december van 15.00 - 17.00 uur over de ‘Tarieven’ 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gert Ranter, 

Projectleider Inkoop Jeugdhulp SDF  
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