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25 november 2021



Voor we beginnen: 

• Deze sessie wordt opgenomen! 

• Informatieve sessie over proces en tijdspad

• Vragen? Graag na afloop presentatie ‘hand’ opsteken!

• Geen chatfunctie

• ‘Microfoon uit’ vanwege echo

• Video-opname en presentatie op website SDF

• ‘Beeld uit’ indien u niet zichtbaar in beeld wilt zijn

• Geen rechten te ontlenen aan deze 
presentatie en infosessie



Programma

• Inhoudelijke presentatie 

• Ruimte voor vragen na afronding presentatie

• Afronding rond 20.00 uur 



Doel van de bijeenkomst

Informeren over inkoop specialistische jeugdhulp door SDF:

• Proces

• Tijdspad

• Randvoorwaarden



Proces tot nu

Sept. 
2020

• Evaluatie Friese jeugdhulpstelsel

Sept. –
Maart

• Voorbereidingen inkoop Jeugdhulp

Maart
• Inkoopstrategie vastgesteld

April
• Publicatie 5 percelen

Mei –
juni

• Vragen en antwoorden

Juli
• Klachten ontvangen

Sept. 
2021

• Uitspraak kort geding: intrekken SJH A en B

• Collegebesluit: intrekken SJH A en B

• Percelen wonen, dyslexiezorg (EED) en Pleegzorg vastgesteld



Het vervolg

1 januari 
2022

• Pleegzorg en Dyslexie: gegunde aanbieders beginnen

Rond 
december 

2021

• Wonen: gunning aanbieders

1 januari 
2023

• Wonen: ingangsdatum

• SJH: ingangsdatum



Vaststaande uitgangspunten SJH

• Inhoudelijke verantwoording

• Effectieve hulp

• Hogere kwaliteit (in vorm van deskundigheid personeel, 
effectieve interventies)



Andere uitgangspunten
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



Doelen

Ten aanzien van jeugdigen:

• Passende hulp

• Minder kinderen in de gespecialiseerde jeugdhulp en meer oplossingen in de nulde- en eerste 
lijnszorg

• 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



Globaal tijdspad inkoop SJH 
Onder voorbehoud 

Datum Gebeurtenis

Heden – 1 februari 2022 Inkoop invullen met de markt

Februari 2022 Besluitvorming inkoop gemeenten

Rond 1 maart 2022 Beoogde publicatie inkoop

Juni tot september 2022 Inschrijving en beoordeling

September 2022 Gunning

1 januari 2023 Ingangsdatum contracten



December: digitale markconsultaties I
Over 3 thema’s

Datum Thema

9 december  Kwaliteit

16 december Normenkader

21 december Tarieven 



December: digitale markconsultaties II
Over 3 thema’s – hoe werkt het?

• Belanghebbendengroep van 15 aanbieders
• Video opname elke marktconsultatie 
• Consultatie en documenten op website SDF
• U krijgt via Negometrix een signaal
• 2 weken de mogelijkheid te reageren
• Aangegeven wat we met de reacties hebben gedaan



December en januari: met elkaar in gesprek I
Over 4 thema’s

Datum Thema

20 december
12.00-14.00u

Scope

20 december
15.00-17.00u

Samenwerking

11 januari
10.00-12.00u

Partnerschap

11 januari
14.00-16.00u

Passende zorg



In gesprek over 4 thema’s: hoe werkt het II?
• Vóór 1 december a.s. aanmelden

• Thema of onderwerp vermelden

• 12 deelnemers per gesprek (digitaal)

• We zoeken constructieve en open-minded gesprekspartners

• Zonodig: selectie deelnemers aan de hand van spreiding
over zorglandschap

• Aanmelden: inkoopjeugd2022@sdfryslan.nl

• Meer informatie nieuwsbrief

mailto:inkoopjeugd2022@sdfryslan.nl


Tenslotte: afsluitende marktconsultatie 

Donderdag 20 januari 2022 (middag & avond)

• Twee (dezelfde) marktconsultaties over hoofdlijnen 
inkoop

• Voor een ieder toegankelijk
• Nadere info volgt tegen die tijd



Heeft u nog vragen of opmerkingen?   



Wij zien u graag snel weer

Dank voor uw komst! 


