Informatiesessies inkoop Jeugd, maart/april 2021
Algemene vragen
Vragen over segment(en)
1. Wat valt (bijv. voor de gehandicaptensector) onder segment 1?
Het zal allemaal nader worden beschreven. Het grote verschil tussen segment 1 en 2 is dat in segment 1 de
behandeling centraal staat, waarbij deze in een aantal gevallen in een verblijfssetting plaatsvindt. Bij segment 2
gaat het over jongeren die niet thuis kunnen blijven wonen. Hier staat de (alternatieve) woonvorm dus
centraal.
Vragen over het gewenste aantal en soort aanbieders
2. Moeten kleine partijen onderaannemer worden of kunnen ze ook een contract te krijgen?
Dit wisselt waarschijnlijk per segment, maar is uiteindelijk steeds aan de aanbieders zelf. Bij segment 4 bestaat
waarschijnlijk de grootste mogelijkheid, want daar zoeken we juist partijen met lokale binding en daar leent de
zorgvraag zich waarschijnlijk het best voor kleine partijen. Bij segment 1 is het contracteren van kleine
aanbieders het minst waarschijnlijk, doordat een beperkt aantal aanbieders samen alle zorgvragen in het
segment voor hun rekening moeten nemen. Voor kleine aanbieders is daarom een rol als onderaannemer en in
mindere mate een rol als combinant waarschijnlijk. De optie van een pgb blijft mogelijk. Als voor een kleine
lokale partij ook bij segment 4 de eisen te omvangrijk zijn, kan die de samenwerking zoeken of een
samenwerkingsverband vormen met een andere partij. Als Regio willen we in elk geval niet meer de
samenwerking aangaan met een aantal aanbieders als het huidige, namelijk circa 140 aanbieders. Het blijkt in
de praktijk ondoenlijk om op alle contractpartijen te sturen.
Vragen over toegang
3. Het is een helder plan, maar ik maak me zorgen over de enorme druk die bij de toegang gaat ontstaan.
Er ligt hier inderdaad een flinke opgave voor de toegang. Met de partijen in de toegang zijn we nadrukkelijk aan
het kijken hoe het proces te stroomlijnen. Niet alleen de gemeentelijke toegangen, ook huisartsen en GI’s
worden betrokken. Daarnaast leidt de nieuwe manier van afspreken ook tot voordelen voor toegangen, bij
segment 1 kan men verwijzen naar het gecontracteerde samenwerkingsverband en vervalt het zoeken naar de
passende aanbieder(s). Een overzichtelijker zorglandschap in brede zin is ook een nadrukkelijke vraag van
toegangen, waaraan de nieuwe inkoop zal bijdragen.
Vragen over proces/planning aanbesteding
4. Wanneer er meerdere aanbestedingen gedaan moeten worden, kost dit veel tijd én geld. Graag willen we
in overleg blijven, want soms zijn zaken niet zo gemakkelijk als ze lijken.
Onze eerste lijn zal zijn dat we zoveel mogelijk werken met een eigen verklaring. Op het moment dat je door de
gunning bent en iets moet aantonen, zijn officiële formulieren nodig. We proberen daarbij zoveel mogelijk met
de werkbelasting rekening te houden qua aantal vragen en timing. De opzet van het geheel is nu juist dat er
meer tijd voor overleg met aanbieders komt, ook tijdens de duur van de contracten.
5. Is de ambitie om de aanbesteding in 2021 open te zetten?
Ja dat is de ambitie. Waarbij er dus meerdere aanbestedingen zullen zijn.
6. Wordt voor de verschillende segmenten op verschillende momenten gepubliceerd?
Ja, we gaan faseren in de momenten van publiceren. Na deze sessies zullen er nog nadere
informatiemomenten volgen. Naar verwachting is er in mei ook nog een informatiesessie, waarin we over de
termijnen gaan communiceren.

7. Als de aanbestedingsprocedure vlak voor de zomervakantie openbaar wordt, moeten de zorgaanbieders in
de vakantieperiode onder hoge druk alles aanleveren. Er staat voor aanbieders veel op het spel. Daarom de
suggestie om de huidige contracten met een half jaar te verlengen zodat meer tijd genomen kan worden om
het systeem anders in te richten. Mede ook gelet op alle beperkingen door Covid-19.
We zullen de zomervakantieperiode zoveel mogelijk ontzien, of met langere termijnen werken dan verplicht.
Daarnaast zullen we zo veel mogelijk met eigen verklaringen werken om de administratieve last zo laag
mogelijk te houden.
8. Komen de aanbestedingen op Tenderned, of worden ze op een andere manier aangeboden?
Vanzelfsprekend moeten alle aanbestedingen via Tendernet bekend worden gemaakt. Aanbieders moeten de
publicatie zelf in de gaten houden, ze worden er niet persoonlijk van in kennis gesteld. Wel communiceren we
via de website zorginregiohartvanbrabant.nl dat er een publicatie is, waar mogelijk met een link naar de
publicatie.
9. Het zou wel fijn zijn als jullie een nieuwsbrief ofzo kunnen sturen.
In het verleden gaven we huidige aanbieders een seintje maar dit wordt als ongelijkheid in de markt gezien.
Vandaar dat we werken de met website zorginregiohartvanbrabant.nl
10. Als je mensen zich vrij laat abonneren op een nieuwsbrief, heb je daar geen problemen mee.
Zie antwoord op vorige vraag.
Overige vragen
11. Bij wie kunnen we terecht als we eventueel na deze sessie nog vragen hebben?
Het verzoek is om zoveel mogelijk de vragen tijdens de sessies te stellen. Mochten er nadien nog vragen zijn,
dan kunt u een mail sturen naar: inkoopjeugdhvb@tilburg.nl of inkoopwmo@tilburg.nl.
12. Er is veel nu informatie gegeven. Is bij een volgend gesprek meer gelegenheid voor uitwisseling?
Ja, na afronding van het bestuurlijke traject. Hoe precies, wordt door het inkoopteam nog bepaald. We zijn en
blijven in gesprek met aanbieders, en zullen wellicht per segment nog losse vragen uitzetten en zelf om input
vragen.

