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Van Werkgroep inkoopkader jeugdhulp 2022 e.v. 
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Geachte leden van de gemeenteraden in Zuid-Holland Zuid, 

 

Hierbij ontvangt u informatie over de regionale raadsbijeenkomst over de inkoop van jeugdhulp 

vanaf 2022 op woensdag 16 of donderdag 17 september. In verband met de Corona-maatregelen 

is het van belang dat u zich uiterlijk dinsdag 8 september aanmeldt via 

contact@jeugdzhz.nl. Geef hierbij uw naam en telefoonnummer door.  

 

Op 24 september 2020 neemt het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd een 

voorgenomen besluit over het inkoopkader jeugdhulp 2022 en verder. U ontvangt daarna het 

verzoek om hier een zienswijze op te geven. Op 7 mei 2020 bent u via een memo geïnformeerd 

en gevraagd om input te leveren ten aanzien van de uitgangspunten en ambities voor het nieuwe 

inkoopkader. Met de inbreng van uw raden en van belangrijke stakeholders, zoals zorgaanbieders, 

Stichting Jeugdteams en cliëntenorganisaties, is vervolgens een concept inkoopkader opgesteld.  

 

Zoals aangekondigd in de 'save the date' van begin juli organiseren wij op woensdagavond 16 en 

donderdagavond 17 september twee regionale raadsbijeenkomsten om u te informeren over het 

inkoopkader en met u van gedachten te wisselen over de inkoopstrategie, waarbij het gaat om 

vragen als: hoe geven we invulling aan het zorglandschap, waar vindt een afbakening plaats en 

welke inkoopmethodiek past hier het beste bij. Deze avonden zien er als volgt uit:   

 

Locatie: Meeting House, Johan de Wittstraat 2, 3311 KJ Dordrecht 

Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur (achteraf een half uur ruimte voor vragen en napraten) 

Agenda: 

- Aftrap en toelichting inkoopkader door regionaal portefeuillehouder Dorien Zandvliet 

- 'Van inkoopkader naar inkoopstrategie', korte masterclass door bureau EHdK  

- 'Samenhang zorg en voorveld/toegang', toelichting door Ed Magnee (interim-directeur 

Serviceorganisatie Jeugd ZHZ) 

- Afsluiting en vooruitblik door regionaal portefeuillehouder Dorien Zandvliet 

 

Het gaat om twee identieke avonden; u kunt dus kiezen welke u het beste uitkomt om bij te 

wonen. De twee avonden zijn uitsluitend fysiek bij te wonen, waarbij 1,5 meter afstand in acht 

wordt genomen. Op beide avonden is er plek voor maximaal 25 deelnemers. Na afloop zullen wij 

de presentaties via uw griffie verspreiden en is er ruimte voor een persoonlijke toelichting. Ook 

hiervoor kunt u contact opnemen via contact@jeugdzhz.nl.  

 

Graag tot ziens op 16 of 17 september!  

 

Met vriendelijke groet, 

De stuurgroep en werkgroep 'Inkoopkader Jeugdhulp 2022 en verder' 
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