
Welkom bij de 

marktconsultatie ‘Kwaliteit’ 

9 december 2021 16.00 – 18.00 

Inkoop SJH 2023



▪ Welkom

▪ Kennismaking met elkaar

▪ Kaders en uitgangspunten inkoop SJH

▪ Doel van deze marktconsultatie en (vervolg)proces

▪ ‘Spelregels’ voor het goede gesprek vanmiddag

▪ … In gesprek met elkaar…

Programma 



Kennismaken met elkaar



● Doelen en uitgangspunten Inkoopstrategie 2021 

leidend

● We bouwen voort op het huidige jeugdhulpstelsel: op 

resultaten, profielen, intensiteiten

● Er is sprake van doorontwikkeling

● Er is een evaluatie gedaan naar ervaren knelpunten in 

de uitvoeringspraktijk.

● Knelpunten in de huidige praktijk proberen 

we op te lossen

Kaders van de inkoop



Deze 3 uitgangspunten zijn ‘in beton gegoten’:

1. Uitgangspunt blijft dat er een inhoudelijke verantwoording over 

de afgesproken doelen wordt geleverd. 

2. De geboden hulp moet effectief zijn. 

3. Kwaliteit moet omhoog. We gaan werken met hogere 

kwaliteitseisen en -voorwaarden dan nu het geval is

De uitgangspunten en doelen zijn uitgebreider beschreven in de 

presentatie voor de infosessie van 25 november jl. Deze is terug te 

vinden op de website van SDF.

Uitgangspunten en doelen



● Microfoons op ‘mute’

● We werken met ‘handjes’

● Op volgorde van handjes opsteken

● We proberen bij het thema te blijven 

● En vanuit het constructieve en opbouwende het 

gesprek te hebben.

● Aan het eind trekken we een aantal conclusies, 

ook ten behoeve van de mogelijkheid voor 

andere aanbieders 

Spelregels



● Doel: inkopende partij heeft informatie en een beeld en wil die toetsen

● Aantal stellingen geformuleerd voor het gesprek daarover

Doelen marktconsultatie en proces

Vervolgproces:
● Marktconsultatie op website SDF gezet (met 

documenten en conclusies uit dit gesprek)

● Mogelijkheid voor een ieder om 2 weken te reageren 

(rekening houdend met kerstvakantie)

● SDF zal aangeven hoe met reacties is omgegaan (of 

en hoe verwerkt)



● Uitgangspunten richting jeugdigen/gezin:

● Cliëntbetrokkenheid en regie

● Hulp zo dichtbij huis c.q. zo thuis mogelijk

● Integrale hulpverlening/systeemgericht werken

● Uitgangspunten richting jeugdhulpaanbieders:

● Inhoudelijke verantwoording over gestelde doelen

● Kwaliteit moet omhoog

● Effectiviteit van de geleverde zorg

● Partnerschap

Uitgangspunten



● Ten aanzien van jeugdigen:

● •Passende hulp

● •Minder kinderen in de gespecialiseerde jeugdhulp, meer oplossingen in de nulde-en 

eerstelijnszorg

● •De komende jaren groeien meer jeugdigen thuis op

● •Minder uithuisplaatsingen (‘beweging van 0’)

● Ten aanzien van jeugdhulpaanbieders:

● •Voldoende aanbod om de vraag te beantwoorden

● •Beheersbaar zorglandschap

● •Minder kinderen in SJH 

● •Verhoogde cliëntenuitstroom

● •Beheersbare kosten

Doelen


