Bericht website (en Negometrix).
Contractering Jeugdhulp 2022 e.v.
SOJ ZHZ is in samenspraak met de huidig gecontracteerde jeugdzorgaanbieders bezig om via
ontwikkeltafels het jeugdhulpsysteem in Zuid-Holland Zuid verder te professionaliseren, dit doet de
SOJ ZHZ via de Innovatieve Dialoog Inkoop. Daarvoor gaat SOJ ZHZ onder andere de huidige
geschiktheidseisen en productnormen aanscherpen. Dit betekent dat de bestaande gecontracteerde
jeugdzorgaanbieders per 1 januari 2022 moeten voldoen aan de eisen en uitgangspunten die per die
datum gelden.
De aanscherpingen die vanaf 1 januari 2022 gaan gelden maakt de SOJ ZHZ uiterlijk 1 oktober 2021
via een wijzigingsdocument bekend aan de huidige gecontracteerde jeugdzorgaanbieders. Op dat
moment vragen wij jeugdzorgaanbieders aan te tonen dat zij voldoen aan de nieuwe uitgangspunten.
Kenmerk van de Innovatieve Dialoog Inkoop is dat potentiële nieuwe aanbieders in aanloop naar en
gedurende de looptijd van de overeenkomst zich niet hoeven en kunnen aanmelden bij SOJ ZHZ om
in aanmerking te komen voor deelname aan de overeenkomst per 1-1-2022. Dit geldt voor de
volgende segmenten:



Segment 1 Hoogspecialistische behandeling



Segment 3A Dagbehandeling en dagbesteding



Segment 4B Veelvoorkomende specialistische jeugdhulp Ambulant



Segment 5 Crisisinterventies



Segment 6 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering



Segment 7 Jeugdhulp Op School

Het enige segment waar potentiële nieuwe aanbieders zich voor kunnen melden is segment 2
Wonen. U meldt zich als geïnteresseerde via een bericht naar inkoop@jeugdzhz.nl. Bij uw
aanmelding onderbouwd u uw aanmelding i.r.t. Segment 2 Wonen. Een aanmelding houdt niet in dat u
ook daadwerkelijk per 1-1-2022 door de SOJ ZHZ gecontracteerd wordt. Voor nadere informatie
omtrent segment 2 verwijzen wij u graag maar tendernummer 161427, segment 2.
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?
isPublicProfile=false&tenderId=161427&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirec
tion=False
De SOJ bepaalt zelf of er in de segmenten 1,3,4,5,6 en 7 behoefte ontstaat aan nieuwe aanbieders.
Zo ja, dan zal de SOJ dit kenbaar maken via de website en Negometrix en enkel op dat moment
kunnen nieuwe aanbieders zich melden. Eerder toegestuurde informatie en/of aanmeldingen zullen wij
niet in behandeling nemen.

