Datum: 27 november 2020
Betreft UITNODIGING Digiloog Inkoop(strategie) GR Jeugdhulp Rijnmond

Beste aanbieders van Jeugdhulp,
Op maandag 14 december en dinsdag 15 december 2020 willen we graag in gesprek met u als
zorgaanbieders Jeugdhulp over de volgende inkoop en in het bijzonder de inkoopstrategie die
hieraan ten grondslag zal liggen.
Wij organiseren, voorafgaand aan deze gesprekken, op 7 december 2020 van 13.30 uur tot
15.30 uur een plenaire bijeenkomst met een uitleg over de hoofdlijnen van de inkoopstrategie.
Vervolgens zullen wij op 14 en 15 december 2020 in afzonderlijke sessies de inkoopstrategie
per segment bespreken.
Voorafgaand aan de sessies per segment op 14 en 15 verstrekken wij een schriftelijke
toelichting met betrekking tot de algemene inkoopstrategie en een korte toelichting per sessie.
Inschrijven
Per sessie kan één persoon per organisatie deelnemen. U mag natuurlijk aan meerdere sessies
deelnemen. Voor de sessies, behalve de introductie, geldt een maximumaantal deelnemers van
20. In verband met corona vindt deze consultatie digitaal via Microsoft Teams plaats.
U moet zich inschrijven voor de specifieke sessies waar u aan deel wenst te nemen. Bij te veel
inschrijvingen vindt selectie plaats op basis van het moment van inschrijving voor de specifieke
sessies en evenredige vertegenwoordiging.
U dient zich uiterlijk 3 december 2020 17.00 uur aan te melden als geïnteresseerde voor de
plenaire sessie op 7 december en de specifieke sessies op 14 en 15 december 2020. U kunt dit
doen door uw gegevens in te vullen bij de vragenlijst "Aanmelding Marktconsultatie" en deze op
dit aanbestedingsplatform in te dienen, zoals beschreven in de 'instructies' van dit platform.
Sessies
Onderstaand overzicht geeft de sessies, data en tijdstippen weer.
Datum
Tijd
Sessie
7 december
13:30 – 15:30
Plenaire sessie
14 december
09:30 – 11:00
Alternatief Thuis - Pleegzorg (nu opdracht A)
14 december
11:30 – 13:00
Alternatief Thuis - Langdurig verblijf (nu opdracht C)
14 december
14:00 – 15:30
Behandeling met verblijf (nu opdracht B)
14 december
16:00 – 17:30
Crisis (nu opdracht F)
15 december
09:30 – 11:00
Dagbehandeling (nu opdracht D)
15 december
11:30 – 13:00
Specialistische ambulante hulp (nu opdracht E)
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Met vriendelijke groet,

Mw. mr. S. Hammer
Secretaris a.i. Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
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