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1. Voorwoord 

 
Deze marktconsultatie is gericht op de doorontwikkeling en het uitvoeren van JeugdzorgPlus. 
 
De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR1)  heeft de marktconsultatie 
uitgevoerd als voorbereiding op hetzij via subsidie, hetzij via een marktgerichte en realistische 
aanbesteding in de markt zetten van de doorontwikkeling en het uitvoeren van 
JeugdzorgPlus. 
 
Aan de markt is gevraagd mee te denken door middel van deze marktconsultatie.  
De GRJR¹ wilde weten of het voor de aanbieders mogelijk is om (een gedeelte van) het te 
leveren zorgaanbod te realiseren zoals omschreven in het marktconsultatiedocument. 
 
Het doel van deze (schriftelijke) marktconsultatie is een georganiseerde informatie-
uitwisseling met belanghebbende partijen over een nieuwe opdracht voor het door 
ontwikkelen en uitvoeren van JeugdzorgPlus. Met deze marktconsultatie krijgt de GRJR¹ 
inzicht in welke mate aanbieders aan de behoefte van de jeugdhulpregio kunnen voldoen.  
 
In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van deze marktconsultatie verwoord.  
 
 
 

 
1 Dit zijn 12 gemeenten: Rotterdam, BAR (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk), CKL (Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, 
Lansingerland) en VGPO (Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard, Westvoorne). De MVS-gemeenten (Maassluis, 
Vlaardingen, Schiedam) zijn geen onderdeel van deze marktconsultatie. 
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2. Resultaten marktconsultatie 

 

Op de schriftelijke marktconsultatie JeugdzorgPlus voor de samenwerkende gemeenten 
Jeugdhulp Rijnmond van 13 december 2021 hebben vier aanbieders gereageerd. Hieronder 
volgt voor de vraagstelling een korte samenvatting van antwoorden van deze aanbieders. 

2.1.  Antwoorden op de vragen 

De omschreven opdracht in het marktconsultatiedocument heeft geleid tot de volgende 
vragen aan aanbieders:  
 
1. Is het voor u mogelijk om (een gedeelte van) het te leveren zorgaanbod te realiseren?  

 

Nagenoeg het complete gevraagde zorgaanbod kan worden aangeboden door drie 

aanbieders. Eén aanbieder heeft aangegeven een deel van het zorgaanbod aan te 

kunnen bieden.  

 

2. Indien u enkel een gedeelte kunt realiseren, graag specifiek aangeven wat u wel en wat u 

niet kunt realiseren. Hierbij graag benoemen waarom u een deel van het pakket wel en 

een deel niet kunt leveren. 

 

 Eén aanbieder heeft aangegeven een deel van het zorgaanbod aan te kunnen bieden, te 

weten ambulante hulp.  

 De overige partijen hebben aangegeven nagenoeg het complete zorgaanbod aan te 

kunnen bieden.  

 

 

2.2. Conclusie antwoorden op de vragen 

De GRJR¹ heeft goede nota genomen van de inbreng in de consultatie. Op basis van deze 
informatie kan de GRJR¹ afwegingen maken bij het vormgeven en het uit- zetten van deze 
opdracht.  
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3. Nawoord  

Hierbij bedanken wij alle marktpartijen die vragen hebben gesteld in de vragenronde en/of 
antwoorden op onze vragen hebben ingediend. Met deze marktconsultatie heeft de GRJR¹ 
meer inzicht verkregen in welke mate aanbieders aan de behoefte van de jeugdhulpregio 
kunnen voldoen. 
  
 
 
 
 


