
 
 
 

 

 

Bezoekadres 
Oldehoofsterkerkhof 2 
8911 DH Leeuwarden 
 
Postadres 
Postbus 21000 
8900 JA Leeuwarden 
 
(058) 233 83 88 
secretariaat@sdfryslan.nl 

 

 

 

 

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

‘Normenkader’ d.d. 16 december 15.00 - 17.00 uur 

Leeuwarden, 10 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 
‘Normenkader’ op donderdag 16 december a.s. van 15.00 - 17.00 uur. 
 
In bijlage I vindt u 2 documenten voor deze marktconsultatie:  
 
• Een beschrijving van de ondersteuningsprofielen. 
• Een aantal stellingen/vragen over het normenkader 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. 
 
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 marktconsultatie 
De volgende, en tevens laatste,  marktconsultaties is op 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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Marktconsultatie ‘Normenkader’ 16 december 2021 
 
In de nieuwe sturingsfilosofie gebaseerd op strategisch partnerschap, werken we op basis van 
een gezamenlijk (informeel) normenkader in samenhang met formele en zakelijke normen en 

afspraken. Het doel van het Normenkader is dat het gesprek niet langer financieel gericht is, 
maar inhoud gericht. De intensiteit volgt dan automatisch uit de te bereiken resultaten en te 
stellen doelen.  
We willen toe naar een ander normaal waarbij we niet meer afrekenen op het individu, maar juist 
op basis van het niveau van de zorgaanbieder. Met ondersteuningsprofielen die passen bij de 
hulpvraag en zo onderscheidend zijn dat je de hulpvraag kan herleiden.  
 

Tijdens de bespreking van 16 december willen we graag die onderwerpen aan de orde laten 
komen. Per onderwerp hebben we vragen geformuleerd of een stelling. 

 
Ondersteuningsprofielen 
Op basis van het verleden is er een analyse gedaan op de verwijzingen naar de profielen. Hieruit 
is gebleken dat er met name naar drie profielen werd verwezen. Daarnaast waren er een aantal 

specifieke onderdelen (zoals vervoer, medicatiecontrole etc.) die niet goed in de profielen een 
plek konden krijgen.  
 
In de bijlage ondersteuningsprofielen vindt u de nieuw voorgestelde profielen en voorgestelde 
intensiteiten. Hierbij merken we op dat het met name gaat om een aanscherping van wat er al 
was en minder om een nieuwe werkelijkheid. Daarbij zijn voor een aantal profielen de (aantallen) 
intensiteiten aangepast. We merken daarbij op dat het beschrijving van de 

ondersteuningsprofielen op hoofdlijnen is en dat nadere concretisering nog plaats vindt. 
 
Vraag 1. :  Kunt u zich op hoofdlijnen vinden in de omschrijvingen, en indeling, van de 

voorgestelde ondersteuningsprofielen?  

Vraag 2. :  Is de norm van verantwoorde werktoedeling voldoende meegenomen als 
onderscheidend criterium? En is dat voldoende scherp gebeurd in relatie tot 
gunningseisen c.s.? 

Vraag 3. :  Zijn de aangepaste intensiteiten voldoende werkbaar in de praktijk en dragen zij 
bij aan een groter kostenbewustzijn en zijn ze een reële vergoeding voor de te 
verrichten werkzaamheden? 

 
Overweging voor andere inkoopmethodiek  
Voor het contracteren van SJH wordt overwogen om gebruik te maken van een inkoopmethodiek 

met een Open House karakter. Dit is -als hiertoe ook daadwerkelijk wordt besloten - anders dan 
in de afgebroken aanbestedingsprocedure. Gevolg is dan dat de segmentering van profiel A en B 
zou worden losgelaten. Dit zorgt dan voor nieuwe mogelijkheden om te kiezen voor een 
inschrijving per profiel. 
 

Stelling 1: Inschrijven per profiel is een goed passend model voor de nieuwe inkoop. 
 

Op en afschalen binnen intensiteiten/profielen 
In het verleden, en mogelijk ook nu nog, is de onmogelijkheid voor het voldoende kunnen op- en 
afschalen binnen de verschillende intensiteiten/profielen veelvuldig aan de orde geweest. Het is 
een worsteling hoe dit het beste te kunnen doen zonder veel administratie etc. We hebben 
hierover wederom nagedacht en willen graag een met u van gedachten wisselen over het idee 
van een aanbieder specifiek profiel. Deze mogelijkheid is verder niet uitgewerkt, maar kunt u 
beschouwen als een “out of the box” mogelijkheid.  

 
Vraag 4:  Wat vindt u van het idee om per profiel te gaan werken met de mogelijkheid om 

een aanbieder specifiek tarief af te spreken. Een tarief dat ligt tussen de 
begrenzing van de door ons benoemde intensiteiten. 

 
Een voordeel van die afspraak is dat daarmee ook een eenvoudiger wijze van op- en afschalen 

mogelijk wordt: op aangeven van de aanbieder kan één of twee staffels (tot het maximum van de 
intensiteit die wij hanteren per profiel) worden afgeweken van het aanbieder specifieke tarief. 
 
Een belangrijk punt van aandacht is op welke manier de per profiel genoemde resultaten 
gemonitord kunnen worden:  
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- Waaruit is af te leiden dat de gestelde resultaten ook gerealiseerd zijn of voldoende 
dichterbij zijn gekomen als gevolg van de inzet van specialistische jeugdhulp? Voor de 
duidelijkheid: het gaat dan niet om de doelen per casus, maar om een monitor op het 
niveau van de jeugdhulpaanbieder. 

 
Ons verzoek is om over deze vraag na te denken en ons voor 10 januari 2022 schriftelijk te laten 
weten welke suggesties en voorstellen u heeft. 

 


