Informatiesessies inkoop Jeugd, maart/april 2021
Veel gestelde vragen en antwoorden over segment 3:
Dagbehandeling, dagbegeleiding, dagopvang
Vragen over segment(en)
1. Gesproken wordt over een beperkte groep kinderen. Worden kinderen bedoeld die nooit zullen instromen
naar school?
Nee, deze opmerking richt zich op een specifieke doelgroep. We zien dat een aantal jeugdigen op school
uitvalt. Doel is juist bij deze groep nog meer de verbinding te maken met het onderwijs. Nu komen deze bij een
zorgaanbieder terecht, zonder terugkoppeling naar het onderwijs. We willen bewerkstelligen dat bij
schooluitval de school altijd verantwoordelijk blijft. Nadrukkelijk moet worden gekeken bij welke aanbieder de
jeugdige goed op zijn plaats is.
2. Kom je bij de dagbehandeling deels in segment 1 terecht?
Ja, dat klopt. De (intensieve) dagbehandeling willen we aan segment 1 toevoegen. Segment 3 wordt hierdoor
kleiner.
3. Wordt gekeken naar de samenwerking van de aanbieders in segment 4 en 3? Bijvoorbeeld behandeling
binnen segment 4, in combinatie met een dagdeel begeleiding.
Ja, hier wordt naar gekeken. In de inkoopstukken zal worden opgenomen hoe het beschikkingsproces dan
verloopt.
Vragen over het gewenste aantal en soort aanbieders
4. Staat dit segment ook open voor partijen die nog géén vorm van dagbehandeling en dagbegeleiding
aanbieden?
Het is een open segment waar iedereen in principe op in kan schrijven, maar in de nieuwe inkoop zal kwaliteit
en ervaring een wezenlijk rol spelen.
Vragen over bekostiging en contracten
5. Hebben jullie oog voor de administratieve druk voor aanbieders, gezien de verschillende
bekostigingssystematieken voor de segmenten?
Voor de overstap gaan we een goed en zorgvuldig implementatietraject organiseren. Nu kennen we ook
verschillende bekostigingswijzen: deels resultaatgericht, deels inspanningsgericht. Het onderwerp
administratieve lasten heeft ook nadrukkelijk de aandacht gedurende de gehele voorbereiding.
6. Als er verschillende vormen van financiering komen, is de tijdsplanning dan niet te ambitieus?
Voor het implementatietraject en de overgang wordt tijd uitgetrokken.

