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ONDERWERP  DATUM  BIJLAGEN  

inkoopproces jeugd Zuid Limburg   8 september 2014       

BEHANDELD DOOR  DOORKIESNUMMER  ONZE REFERENTIE  

B. (Bianca) Vaessen   043 350 41 04   -    

E-MAILADRES  FAXNUMMER   UW REFERENTIE  

bianca.vaessen@maastricht.nl   043 350 -- --     

Geachte meneer/mevrouw, 

 
 

In de regio Zuid-Limburg werken de achttien gemeenten samen aan een inkooptraject voor 

zorgaanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In oktober  2013 hebben wij 

u geïnformeerd over het regionaal transitiearrangement Jeugdhulp Zuid-Limburg. Daarna heeft u met 

vertegenwoordigers van de projectgroep decentralisatie jeugdzorg een oriënterend gesprek gevoerd 

over de inhoud van uw hulpverlening en de mogelijkheden van transformatie.  

In deze brief informeren wij u over de volgende stappen die kunnen leiden tot het afsluiten van een 

contract met uw instelling voor jeugdhulp in 2015 en willen wij u oproepen uw behoefte tot deelname 

aan het aanbestedingsproces kenbaar te maken middels onderstaand beschreven proces.  

 

Wij hebben besloten als Zuid-Limburgse gemeenten aan te haken bij het bestuurlijk 

aanbestedingsproces Sociaal Domein van de gemeenten in Maastricht-Heuvelland om op die wijze 

nadere invulling te geven aan de afspraken uit het regionale transitiearrangement Zuid Limburg 

(RTA) Wij realiseren ons dat deze aanbestedingsprocedure op dit moment al in een vergevorderd 

stadium is, echter instromen is nog altijd mogelijk. Bovendien zijn veel van de aanbieders op het 

gebied van jeugdhulp in Zuid-Limburg reeds betrokken bij deze procedure. 

 

 

Mocht u reeds aangesloten zijn bij dit proces dan zal de rest van deze brief voor u bekend zijn. Als u 

niet bekend bent met dit proces dan informeren we u met deze brief hoe het proces er uit ziet. 

 

Wegwijzer 

Op de website http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop-zorgaanbieders/ vindt u 

alle relevante informatie over het bestuurlijk aanbestedingsproces: aankondigingen van 

bijeenkomsten, verslagen en andere documenten.  

 

U wilt als aanbieder een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente. 

1. Voorwaarde voor het verkrijgen van een DVO is dat u de samenwerkingsovereenkomst tekent. 

2. Hieraan zijn eveneens voorwaarden verbonden. Zie: samenwerkingsovereenkomst op de site 

3. U volgt de ontwikkelingen per thema via deze site. Zie: ontwikkeltafels op de site 

 

Minuut 

http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop-zorgaanbieders/
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop/samenwerkingsovereenkomst/
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop/ontwikkeltafels/
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U wilt meepraten en denken over het transformatieproces. 

1. Iedere geïnteresseerde mag meepraten over het transformatieproces. 

2. U kunt via de site reageren op gepubliceerde stukken. Zie: reactieformulier. 

3. U kunt lezen welke thema’s eerder zijn aangedragen ter behandeling in een ontwikkeltafel. Zie: 

thema’s en getoonde belangstelling. 

4. U voegt eventueel een thema aan de lijst toe, dat volgens u interessant is voor het 

transformatieproces. Zie: belangstellingsformulier. 

5. U volgt de ontwikkelingen per thema via deze site. Zie de lopende ontwikkeltafels. 

6. U volgt de reacties van uzelf en van anderen via deze site. Zie: Alle vragen en antwoorden. 

 

U wilt weten hoe het inkooptraject van in elkaar steekt. 

1. U volgt de ontwikkelingen per thema via de site. Zie: ontwikkeltafels. 

2. U volgt de gestelde vragen en antwoorden via de site. Zie: Alle vragen en antwoorden. 
 
Traject tot heden 
Op 16 mei 2014 informeerden de gemeenten Maastricht-Heuvelland de potentiële contractpartners in 
de startbijeenkomst over de aanpak. De presentatie die werd gehouden kunt u op de site nalezen. 

 Vervolgens is in drie pré ontwikkeltafels het verdere traject verkend en hebben er ontwikkeltafels 

plaatgevonden met een vertegenwoordiging van de instellingen. Bij de samenstelling van de 

ontwikkeltafels is uitgegaan van de partijen die zich hadden aangemeld en is vervolgens rekening 

gehouden met een mix van grote, kleine, ervaren en nieuwe aanbieders.  

 

Als u nog niet betrokken bent bij dit proces heeft u mogelijk behoefte aan meer informatie. Daarom 

organiseren wij op 15 september van 17.00 tot 19.00 uur in Sittard-Geleen een 

informatieavond. Mocht u willen deelnemen aan deze informatieavond dan dient u zich voor 11 

september 2014 aan te melden via nicole.sleebe@maastricht.nl. 

Na aanmelding ontvangt u een definitieve uitnodiging met de locatie.  

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u de vragen stellen via 

djz@maastricht.nl 

 

 

 

Namens de stuurgroep Decentralisatie Jeugdzorg Zuid Limburg, 

 

 

 

Mieke Damsma, voorzitter. 
 

http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop-zorgaanbieders/vraag-en-antwoord/
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop/themas-en-getoonde-belangstelling/
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop-zorgaanbieders/belangstelling-ontwikkeltafel/
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop/ontwikkeltafels/
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop-zorgaanbieders/vragen-en-antwoorden/
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop/ontwikkeltafels/
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop-zorgaanbieders/vragen-en-antwoorden/
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop/bijeenkomsten/startbijeenkomst-16-mei-2014/
mailto:nicole.sleebe@maastricht.nl
mailto:djz@maastricht.nl

