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1. Inleiding
1.1. Aanleiding
De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR1) heeft inkooptrajecten voor
specialistische jeugdhulp gepubliceerd. Besloten is voor JeugdhulpPlus (‘Bed en
behandeling, B2’) een ander proces te volgen o.a. omdat het landschap van JZ+ enorm in
ontwikkeling is. De richting van de ontwikkelingen is nog niet eenduidig bepaald. Duidelijk is
wel dat de ‘klassieke’ gesloten bedden landelijk steeds meer worden afgebouwd. In dit
veranderende landschap dient de GRJR nieuwe contracten voor JZ+ af te sluiten, omdat de
huidige contracten per 1 januari 2023 aflopen.
Om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven gaat de GRJR twee inkoopopdrachten in de
markt zetten, te weten:
- Opdracht A, ‘klassieke’ gesloten bedden.
- Opdracht B, alternatieve vormen van zorg incl. de beschikbaarheid van een ‘klassiek’
bed (opdracht A) dan wel een ‘escalatie’ bed (opdracht A+).
Zie in onderstaand overzicht een schematische weergave van beide inkoopopdrachten.

Afbeelding 1: schematische weergave beide inkoopopdrachten

Twee inkoopdrachten
- Inkoopdracht A: Contractduur 2 jaar met meerdere verlengopties (driemaal 2 jaar en
eenmaal 1 jaar)
- Inkoopopdracht B (gecombineerd met A of A+): Contractduur >2 jaar voor de
ontwikkeling en uitvoering van alternatieve zorgvormen. Bij de uitvoering van de
alternatieve zorgvormen is er een ontwikkeling van A ‘klassieke’ bedden naar A+
‘escalatie’ bedden. Een voorwaarde voor inkoopopdracht B is namelijk een bed op de
achtergrond in het geval van escalatie.
De GRJR is voornemens om voor beide inkoopopdrachten in 2022 een Open House
procedure te starten.
Ter voorbereiding op de voorgenomen Open House procedure van Inkoopopdracht B
gecombineerd met A of in later stadium A + organiseert de GRJR deze marktconsultatie om
de opdracht voor alternatieve vormen goed in de markt te kunnen zetten.

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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1.2. Doel van de marktconsultatie
De GRJR wil de mogelijkheden van de markt optimaal benutten en luisteren naar
aandachtspunten vanuit de markt. Het doel van deze (schriftelijke) marktconsultatie is een
georganiseerde informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen over een nieuwe
opdracht voor het doorontwikkelen en uitvoeren van alternatieve zorgvormen zoals
omschreven in afbeelding 1.
Met deze marktconsultatie beoogt GRJR:
a) Inzicht te krijgen in mogelijke ontwikkelrichtingen en de wijze waarop partijen hieraan
kunnen bijdragen;
b) Zoveel mogelijk partijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot meedenken.
De GRJR wil de verkregen informatie gebruiken om een marktgerichte en realistische Open
House procedure in de markt te zetten. De verkregen informatie wordt gebruikt als hulpmiddel
om invulling te geven aan het doorontwikkelen en uitvoeren van alternatieve vormen van
geslotenheid.
De marktconsultatie is voor de GRJR een hulpmiddel om de Open House procedure op een
passende wijze te kunnen opstellen met in achtneming van de meest actuele kennis uit de
markt. Dit document beschrijft op welke wijze de GRJR de marktconsultatie uitvoert en welke
voorwaarden van toepassing zijn. Voor partijen is deelname aan de marktconsultatie
interessant om voortijdig inzicht te verkrijgen in de aspecten die de GRJR betrekt bij de
inrichting van de Open House procedure en het later op te stellen Programma van Eisen
(PvE).
Het staat partijen vrij om wel of niet deel te nemen aan deze marktconsultatie, c.q. deelname
aan de marktconsultatie is geen voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de voorgenomen
Open House procedure en wel of niet deelnemen aan deze marktconsultatie heeft geen
invloed op de toelating van partijen tot de Open House procedure.
Partijen dienen bij de verstrekte informatie duidelijk aan te geven waar het
bedrijfsvertrouwelijke informatie betreft. Deze bedrijfsvertrouwelijke informatie zal niet
openbaar gemaakt worden. Wel zal de GRJR de inzichten die zij in het kader van de
marktconsultatie opdoet, opnemen in de Open House procedure, om zodoende het Level
Playing Field tussen partijen te waarborgen. Tevens wordt als afsluiting van deze consultatie
een verslag op hoofdlijnen gepubliceerd.
De GRJR nodigt potentiële aanbieders uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie en
waardeert de bijdrage van partijen aan deze marktconsultatie zeer.

1.3. Leeswijzer
In hoofdstuk 2 geeft de GRJR beknopt informatie over de voorgenomen opdracht.
In hoofdstuk 3 beschrijft de GRJR het verloop van de marktconsultatie.
In hoofdstuk 4 zijn de bijlagen opgenomen die relevant zijn bij de marktconsultatie.
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2. Beschrijving van de Opdracht
Gesloten Jeugdhulp en Alternatieve vormen van gesloten jeugdhulp betreft zeer intensieve
ondersteuning, hulp en zorg door aanbieders. Vanuit de Jeugdwet geboden en gericht op:
opname, verblijf en Jeugdhulp in een gesloten accommodatie op basis van een machtiging
als bedoeld in de artikelen 6.1.2, 6.1.3 of 6.1.4 van de Jeugdwet. Voor de Alternatieven
betreft het daarnaast jongeren met een voorwaardelijke of geschorste machtiging voor
gesloten jeugdhulp om een gesloten plaatsing te voorkomen of verkorten.
Ontwikkelingen voor de inkoop vanaf 2023
Er vindt landelijk en dus ook in onze regio/landsdeel een ontwikkeling plaats waarin klassieke
gesloten bedden worden omgebouwd tot kleine gesloten groepen met 4 tot 6 jongeren. Deze
ontwikkeling vindt plaats omdat dit de kwaliteit van zorg ten goede komt (meer persoonlijke
aandacht voor jongeren) en omdat jongeren zich in een kleinere groep veiliger voelen.
In de praktijk blijkt dat de daling van het aantal verwijzingen naar gesloten bedden veel
sneller gaat dan was voorzien. Dit zet druk op het proces bij zowel zorgaanbieders als
gemeenten en dat maakt het noodzakelijk dat er intensief wordt samengewerkt voor het
bewerkstelligen van alternatieve zorgvormen.
In deze onzekere situatie vindt op landelijk niveau overleg plaats tussen het ministerie van
VWS, de VNG en zorgaanbieders over de inhoudelijke doorontwikkeling van gesloten
jeugdhulp en de spreiding hiervan over het land. Uitsluitsel hierover is er nog niet. Omdat de
bestaande contracten eind dit jaar eindigen en niet kunnen worden verlengd moet nu een
inkooptraject worden uitgevoerd.
De reden dat de opdracht wordt gesplitst is de onduidelijkheid over de landelijke
besluitvorming over (de toekomst van) de gesloten bedden. Vanwege deze onduidelijkheid
wordt dit een kortdurende opdracht. Op basis van landelijke besluiten kan dan eventueel op
vrij korte termijn een daarbij passende nieuwe opdracht in de markt worden gezet. Tegenover
deze onzekerheid staat de zekerheid dat alternatieve vormen van zorg voor geslotenheid de
toekomst hebben. Daarom wordt deze (ontwikkel)opdracht voor lange duur ingekocht.
Gesloten jeugdhulp ‘klassieke bedden’
De opdracht voor JeugdhulpPlus, die naar verwachting in het 3e kwartaal 2022 gepubliceerd
zal worden, betreft het bieden van ‘klassieke’ gesloten bedden voor jongeren met een
machtiging voor gesloten Jeugdhulp (huidige B2). Een aanbieder die inschrijft dient alle
domeinen van jeugdhulp (JmB, J&O en GGZ) te kunnen leveren.
Alternatieve vormen van gesloten jeugdhulp
De opdracht waar deze marktconsultatie zich op richt is de opdracht voor (het ontwikkelen
van) Alternatieve vormen van zorg voor JeugdhulpPlus. Dit wordt naar verwachting in het 4e
kwartaal 2022 gepubliceerd en betreft (het ontwikkelen van) Alternatieve vormen van zorg
voor jongeren met een machtiging voor gesloten Jeugdhulp of een voorwaardelijke of
geschorste machtiging. Voor alle alternatieve vormen van zorg geldt dat een gesloten bed
beschikbaar moet zijn in het geval van een escalatie. Een aanbieder die inschrijft op één of
meerdere alternatieven dient alle domeinen (JmB, J&O en GGZ) te kunnen leveren.
Op de volgende pagina volgt een omschrijving van de alternatieve vormen ter indicatie. U
kunt hier als Ondernemer geen rechten aan ontlenen.
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a. Alternatieve vorm: Ambulante begeleiding
Dit betreft intensieve ambulante begeleiding door een team van vasthoudende professionals
met binnen het team expertise vanuit alle sectoren van Jeugdhulp. Een
gedragswetenschapper moet deel uitmaken van het team. Het betreft hierbij jongeren met
ernstige gedragsproblematiek, vaak in combinatie met een psychiatrische stoornis of lichte
verstandelijke beperking, die onvoldoende bereikbaar zijn voor reguliere hulpverlening. Het
kan gaan om jongeren vanaf 12 jaar die thuis wonen, maar ook om jongeren die in een open
residentiële setting verblijven. Veelal betreft het gezinnen met langdurig aanhoudende
problemen op meerdere levensgebieden en is sprake van een impasse in het onderwijs en/of
de zorg. Het team wordt zowel ingezet om gesloten plaatsing te voorkomen als om een
gesloten plaatsing te verkorten. In overleg met Jeugdbescherming moet worden beoordeeld
of een ambulant traject veilig kan worden ingezet.
b. Alternatieve vorm: Gezinsopnamen
Gezinsbehandeling is er voor gezinnen met kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Dit zijn gezinnen
waarvan de ouders de regie niet meer in de hand hebben om de kinderen/jongeren te kunnen
bieden wat zij nodig hebben. Hierdoor is het dagelijkse leven ernstig verstoord. Doordat alle
gezinsleden hierbij worden betrokken is zo'n opname meer ‘thuisnabij’. Via deze korte
opname wordt getracht een gesloten plaatsing van de jongere te voorkomen. Tijdens de
behandeling woont het gezin tijdelijk op een locatie voor Jeugdhulp. Doelen van een
gezinsopname zijn het gezin tot rust te laten komen en de stress van ouders te verlagen, de
opvoedvaardigheden van ouders te versterken, de overbelasting van de ouders te
verminderen en het inschakelen van een sociaal netwerk dat de ouders kan ondersteunen bij
de opvoeding en de gedragsproblemen van de kinderen kan helpen verminderen. De
gezinsopname is onderdeel van een zorg-onderwijstraject. Dit betekent dat de kinderen ook
onderwijs krijgen. Na de gezinsopname wordt er nazorg geboden om de verbeterde
gezinssituatie in stand te houden.
c. Alternatieve vorm: Kleinschalige woonvoorzieningen
Dit betreft een voorziening waar 4 tot 6 jongeren met vaste begeleiders samenwonen op een
locatie in een woonwijk of op een instellingsterrein. De locaties moeten in de regio
Rotterdam-Rijnmond liggen. Een combinatie van Jeugdigen met verschillende problemen
maakt dat de Jeugdigen een individuele en verschillende benadering makkelijker accepteren,
dat er minder sprake is van heftige incidenten en meer ruimte is om van elkaar te leren. Met
de jongere en diens netwerk moet een integraal plan worden opgesteld voor de verschillende
leefdomeinen zorg, onderwijs en vrije tijd. Iedere jongere heeft een eigen cliëntondersteuner
als een JIM. De woonvoorziening moet voor de jongere zoveel mogelijk als thuis voelen.
Jongeren hebben een eigen kamer. Opdrachtnemer brengt de zorg zo veel mogelijk naar de
jongere toe. In de woonvoorziening wordt geen drang of dwang toegepast.
d. Alternatieve vorm: Geïntegreerde dagprogramma's
Dit is alternatieve zorg in de vorm van een dagprogramma op of vanuit school van 08.00 tot
20.00 uur. Dit betreft een combinatie van Jeugdhulp, onderwijs en zorg in de vrije tijd voor
jongeren van 12-18 jaar. Het betreft jongeren die intensieve begeleiding nodig hebben
vanwege hun complexe problematiek op verschillende leefgebieden. Het betreft jongeren met
veel schoolverzuim of die zijn uitgevallen op school, die geen positieve vrijetijdsbesteding
hebben en/of waarvan een groot deel met politie/justitie in aanraking komt. De nadruk ligt op
het ontwikkelen van positief gedrag op school, in de vrije tijd en thuis. Iedere leerling heeft
een coach die de jongere helpt de draad op te pakken. Tijdens het traject wordt intensief
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samengewerkt met de ouders en het netwerk. Er wordt gewerkt aan de opvoedvaardigheden
van ouders en aan het verminderen van de overbelasting in het gezin. Beoogd wordt
jongeren te laten ervaren dat het mogelijk is positief te functioneren in de maatschappij en dat
er perspectief is. Jongeren krijgen les op hun eigen niveau, waarbij de kerndoelen van het
onderwijs zijn gebaseerd op die van het regulier onderwijs. Jongeren worden begeleid naar
vervolgonderwijs of werk.
e. Mogelijk nieuw alternatief
Als Opdrachtnemer ideeën heeft voor mogelijke andere alternatieve zorgvormen, dan
ontvangt Opdrachtgever hiervoor graag een voorstel van Opdrachtnemer.
Daarnaast verwachten de GRJR dat er wordt samengewerkt met de regionale specialistische
jeugdhulpaanbieders. DE GRJR gaat er vanuit dat zorg zo licht als mogelijk wordt ingevuld.
Dat betekent praktisch onder meer dat Opdrachtgever beoogt dat (intensieve) zorg wordt
ingezet op de plaats waar de jongere verblijft. In het geval een jongere al ambulante of open
residentiële zorg ontvangt, dan verwacht de GRJR dat Opdrachtnemer professionals van
betrokken aanbieders ondersteunt bij het omgaan met de concrete casus en ook in algemene
zin vaardig maakt om te gaan met ingewikkelde problematiek en ingewikkeld gedrag. Dit met
het doel opschalen naar geslotenheid te voorkomen.
De GRJR ontvangt graag van de opdrachtnemer een voorstel op welke wijze de
deskundigheid gedeeld wordt met regionale specialistische aanbieders (zie hiervoor Bijlage 2
onder ‘Samenwerking regionale aanbieders’).
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3. Het verloop van de marktconsultatie
3.1. Wie kan deelnemen aan de marktconsultatie?
De GRJR nodigt alle geïnteresseerde partijen uit die zich kunnen conformeren aan de
uitgangspunten van deze marktconsultatie.
De GRJR heeft de start van de marktconsultatie openbaar aangekondigd op Tenderned.
Daarnaast zijn uitnodigingen gestuurd aan alle bij de GRJR bekende aanbieders en is de
marktconsultatie op de website van de GRJR geplaatst. Op deze wijze kunnen alle
geïnteresseerde partijen zich in kennis stellen van de start van deze marktconsultatie.
Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor deelname volgens de in paragraaf 3.3
beschreven wijze. Indienen van een reactie op de marktconsultatie kan uitsluitend via het
platform Negometrix 3.

3.2. Planning
De onderstaande planning geldt onder voorbehoud:
Omschrijving
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Datum

Publiceren marktconsultatie
Stellen van schriftelijke vragen door partijen
Beantwoorden van vragen door de GRJR
Indienen reactie op marktconsultatiedocument door partijen /
uiterste datum aanmelding marktconsultatie
Publiceren bevindingen marktconsultatie
Optioneel: Plenaire bijeenkomst o.b.v. bevindingen
Optioneel: Mondelinge individuele toelichting op basis van de
schriftelijke beantwoording
Publiceren Open House procedure JeugdhulpPlus alternatieven

17-6-2022
5-7-2022 om 10:00 uur
19-7-2022
22-8-2022
om 10:00 uur
2-9-2022
Ca. september 2022
Ca. september 2022
Ca. 4e kwartaal 2022
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3.3. Procedure van de marktconsultatie
De procedure van de marktconsultatie verloopt als volgt:
3.3.1.

Stellen van schriftelijke vragen door partijen/nadere inlichtingen

Tot 5-7-2022 om 10:00 uur bestaat de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke vragen
door partijen over dit marktconsultatiedocument. De vragen kunnen alleen via de
berichtenfunctionaliteit van Negometrix 3 gesteld worden. Partijen dienen hiervoor formulier
‘nadere inlichtingen’ (Bijlage 1) te gebruiken wat is terug te vinden op Negometrix 3.
Een overzicht van alle ingediende (geanonimiseerde) vragen van partijen en de antwoorden
daarop van de GRJR worden op 19-7-2022 gepubliceerd via Negometrix 3.
3.3.2.

Indienen reactie op marktconsultatiedocument door partijen

De GRJR vraagt de partijen voor de reactie op de vragen van de GRJR aan de markt, het
formulier ‘vragen aan deelnemende partijen’ (Bijlage 2) via Negometrix 3 in te dienen. Het
ingevulde formulier moet worden ingediend op de wijze als omschreven in de bij het
Marktconsultatiedocument gevoegde “Instructie Marktconsultatie Negometrix” (Bijlage 3).
Partijen kunnen tot uiterlijk 22-8-2022 het formulier indienen. De GRJR vraagt partijen om de
reactie voldoende te onderbouwen. Partijen zijn niet verplicht om de volledige vragenlijst in te
vullen.

3.3.3.

Verduidelijkingsvragen

Indien daar aanleiding toe is kan de GRJR, naar aanleiding van de ingediende reactie
verduidelijkingsvragen stellen. Partijen worden verzocht hiermee rekening te houden

3.3.4.

Publiceren bevindingen marktconsultatie

Het geanonimiseerde verslag van deze marktconsultatie wordt naar verwachting op 2-9-2022
gepubliceerd op het platform Negometrix 3. Het verslag van de marktconsultatie wordt tevens
opgenomen bij de Open House procedure van Jeugdhulp Plus Alternatieven.

3.3.5.

Optioneel: Plenaire bijeenkomst

De GRJR is voornemens om in september 2022 een plenaire bijeenkomst te organiseren. Het
marktconsultatieverslag is het uitgangspunt voor de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst wil
de GRJR in overleg gaan met de partijen over de ontvangen reacties.
De GRJR zal de partijen uiterlijk een week voorafgaand aan de datum uitnodigen voor de
plenaire bijeenkomst.
3.3.6.

Optioneel: Mondelinge toelichting door partijen (1-op-1 gesprek)

In verband met een redelijke tijdsinvestering voor zowel de GRJR als deelnemers, kan de
GRJR op basis van de schriftelijke beantwoording en/of plenaire bijeenkomst een aantal
partijen uitnodigen voor een individueel gesprek. Dit gesprek vindt plaats op een locatie van
de GRJR. De gesprekken vinden naar verwachting plaats in september 2022. Een datum
voor de gesprekken wordt in onderlinge afstemming overeengekomen.
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3.4. Voorwaarden
Partijen dienen bij de verstrekte informatie duidelijk aan te geven waar het
bedrijfsvertrouwelijke informatie betreft. Deze bedrijfsvertrouwelijke informatie zal niet
openbaar gemaakt worden. Correspondentie en documenten worden na afloop van de
consultatie niet geretourneerd.
De voertaal van de marktconsultatie is in het Nederlands. Alle communicatie inzake deze
marktconsultatie dient te verlopen via de contactpersoon vermeldt onder paragraaf 3.5. Het is
niet toegestaan contact op te nemen met andere medewerkers van de GRJR betreffende
deze marktconsultatie.
Aan de deelname van de marktconsultatie is geen vergoeding van kosten verbonden.
Dit document is enkel bestemd voor marktconsultatie doeleinden. Het wordt ter beschikking
gesteld onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de partijen het uitsluitend gebruiken om
suggesties en ideeën aan te reiken over een potentiële samenwerking met de GRJR. Een
deelname aan deze marktconsultatie kan niet leiden tot verplichtingen van de partijen om
overeenkomsten met de GRJR, en vice versa, aan te gaan.
Verkregen inzichten uit de marktconsultatie worden (waar relevant) gebruikt in de
voorbereiding van de Open House procedure. De GRJR behoudt zich evenwel het recht voor
om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken.
De GRJR behoudt zich het recht voor om (a) de planning zoals in dit document geschetst aan
te passen, (b) de betreffende Open House procedure en/of andere Open House procedures
op andere wijze dan in dit document beschreven uit te voeren en/of (c) het traject van
marktconsultatie en/of de Open House procedure tijdelijk of definitief te staken.
De in het document opgenomen informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn bij publicatie. Alle
informatie is echter onderhavig aan bewerkingen, wijzigingen en verbeteringen. De GRJR
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de in dit document opgenomen informatie.
Voor de ideeën, suggesties en voorstellen die in antwoord op deze marktconsultatie worden
ingediend kunnen de partijen zich niet beroepen op auteursrechtelijke bescherming. Het staat
de GRJR vrij deze elementen op te nemen in de later toe te kennen opdracht, zonder dat
hiervoor enige vorm van vergoeding verschuldigd is.
De GRJR neemt bij het uitvoeren van deze marktconsultatie de in dit kader relevante
grondbeginselen, te weten objectiviteit en transparantie, in acht. Dit betekent onder meer dat:
• participatie aan deze marktconsultatie en de kwaliteit van de antwoorden op geen
enkele wijze van invloed is op de positie van de participerende partijen bij het
uitvoeren van de Open House procedure;
• de informatie die de GRJR tijdens de marktconsultatie heeft gedeeld, onderdeel zal
zijn van de documenten die onderdeel zijn van de Open House procedure.
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3.5. Contactgegevens
De contactpersoon voor deze marktconsultatie is Saskia Kanhai, te bereiken via mailadres:
ad.kanhai@rotterdam.nl.
De GRJR maakt bij deze marktconsultatie gebruik van het elektronische platform Negometrix
3. Zie ook Bijlage 3: Instructie digitaal deelnemen aan een marktconsultatie van de GRJR.
Voor vragen over het gebruik van het aanbestedingsplatform kunnen de partijen terecht bij de
servicedesk van Negometrix. Deze is te bereiken op kantooruren via telefoonnummer +31
(0)85 20 84 666 of emailadres servicedesk@negometrix.com. Nadere informatie over het
gebruik van het platform is tevens te vinden in de online helpfunctie van het Negometrix 3.
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4. Bijlagen
Bijlage 1 Formulier: nadere inlichtingen
Bijlage 2 Formulier: vragen aan deelnemende partijen
Bijlage 3 Instructie voor het digitaal aanbieden op het aanbestedingsplatform Negometrix
Bijlage 4 (Achtergrondinformatie) Visie - inrichting zorglandschap JeugdzorgPLUS Zuid-West
Bijlage 5 (Achtergrondinformatie) Ambitiedocument Jeugdzorg PLUS Zuid-West
Bijlage 6 (Achtergrondinformatie) Peters en Kuiken over stoppen met gesloten jeugdzorg
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Bijlage 2 Formulier vragen aan deelnemende partijen
Gegevens

Opgevraagde informatie

Marktconsultatie:

JeugdhulpPlus Alternatieven

Projectnummer:

8-D-82209-21

Naam organisatie:

GRJR

De GRJR (Gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond) stelt het op prijs als u deelneemt aan
deze marktconsultatie. In de vragenlijst hieronder treft u op verschillende thema’s vragen aan die wij
aan u willen voorleggen. U kunt zelf kiezen op welke vragen u een reactie wilt geven. Het is dus niet
verplicht om alle vragen te beantwoorden. De GRJR verzoekt u om de vragen die u beantwoordt
voldoende te onderbouwen.
Er is geen restrictie of instructie hoe en met hoeveel woorden u de vragen dient te beantwoorden. Wij
verzoeken u wel om de antwoorden kort en bondig te houden zodat de administratieve lasten voor
zowel u als zorgaanbieder als voor de GRJR beperkt blijft

Ontwikkeling van ‘klassieke’ bedden naar ‘escalatie’ bedden
Vraag 1: Er is nog onduidelijkheid over de ontwikkeling van de ‘klassieke’ bedden (A) naar de
‘escalatie’ bedden (A+) waarbij het Rijk, gemeenten, aanbieders en cliëntvertegenwoordigers
richting moeten bepalen. Hoe denkt u hier het beste mee om te kunnen gaan gedurende de
contractperiode?
Antwoord:

Vraag 2: Wat zijn volgens u de grootste risico’s voor de ontwikkeling van ‘klassieke’ bedden (A)
naar de ‘escalatie’ bedden (A+) ?
Antwoord:

Vraag 3: Wat zijn volgens u de grootste kansen voor de ontwikkeling van klassieke bedden (A)
naar de ‘escalatie’ bedden (A+) ?
Antwoord:

Vraag 4: Wat is er volgens u nodig om de ontwikkeling van klassieke bedden (A) naar de
‘escalatie’ bedden (A+) te realiseren?
Antwoord:

(Ontwikkeling van) Alternatieve zorgvormen
Vraag 5: Wat zijn volgens u de grootste risico’s voor de ontwikkeling van alternatieve vormen van
zorg voor JeugdhulpPlus in het werkgebied van de GRJR?
Antwoord:
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Vraag 6: Wat zijn volgens u de grootste kansen voor de ontwikkeling van alternatieve vormen van
zorg voor JeugdhulpPlus in het werkgebied van de GRJR?
Antwoord:

Vraag 7: Van de 4 genoemde jeugdhulpvormen zoals benoemd in het marktconsultatiedocument
zijn het Ambulante Team en het Dagprogramma voor Cliënten met een gemiddeld IQ in de regio
van de GRJR beschikbaar. Wat is er nodig om Gezinsopname en Kleinschalige
Woonvoorzieningen in de regio van de GRJR te ontwikkelen?
Vraag 7.1: Wat is er nodig en/of wat gaat u doen om de 4 genoemde jeugdhulpvormen onder
opdracht B ook beschikbaar te krijgen voor de LVB doelgroep in de regio van de GRJR?
Antwoord:

Vraag 8: Zijn er naast de 4 genoemde alternatieve jeugdhulp vormen Ambulante Team,
Dagprogramma, Gezinsopname en Kleinschalige Woonvoorzieningen nog andere
jeugdhulpvormen ter voorkoming dat cliënten op een ‘klassiek’ (opdracht A) dan wel ‘escalatie’
(opdracht A+) bed komen?
Antwoord:

Samenwerking regionale aanbieders
Vraag 9: Wat heeft u nodig om de onderlinge samenwerking vorm te geven als het gaat om de
uitvoering van opdracht A+ (‘escalatie’ bedden) en B (alternatieve zorgvormen voor geslotenheid)?
Antwoord:

Het doel van de GRJR is dat cliënten geen gesloten hulp nodig hebben en dat de jeugdhulp die
systeemaanbieders* bieden toereikend is.
Vraag 10: Wat hebben systeemaanbieders* nodig om te voorkomen dat de situatie van jongeren
die bij hen in zorg zijn escaleert en dat deze naar (alternatieve vormen van zorg voor) gesloten
jeugdhulp gaan?
Vraag 10.1: Welke ondersteuning kunnen A+ en B aanbieders leveren aan systeemaanbieders*
om een escalatie te voorkomen?
*Systeemaanbieders bieden vanaf 2023 specialistische jeugdhulp (m.u.v. forensisch en gesloten jeugdhulp) in de regio Rijnmond. Meer
informatie over systeemaanbieders kunt u terugvinden in de inkoopstrategie van de GRJR op
https://www.jeugdhulprijnmond.nl/werkwijze/inkoop

Antwoord:

Overig
Indien u nog overige op en aanmerkingen heeft kunt u deze bij deze vraag voegen.
Antwoord:

Tot slot bedanken wij u voor de genomen moeite.
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