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Betreft: reactie op besluit aanbesteding jeugdhulp
Geacht college,
Graag willen wij als Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden reageren op het besluit van uw
college met betrekking tot “Subsidiëring St. Jeugdteams Zuid-Holland Zuid 2023 en het
verdere proces “, genoemd in uw brief van 5 april 2022 jl.
Wij zijn verbaasd dat de ASDM niet is geïnformeerd en bevraagd over het besluit om over te
gaan tot aanbesteding in plaats van subsidiëring. Niettemin geven we toch een reactie, omdat
we er nogal van geschrokken zijn en het ook niet goed begrijpen.
Over de keuze om van subsidiëring over te gaan naar aanbesteding reageren wij als volgt en
hebben de volgende vragen:
•
•

•

•

Kennelijk is de gemeente erg tevreden over de Stichting Jeugdteams. Dat is een groot
goed. Waarom zet de gemeente deze op het spel?
Als gekozen wordt voor een andere aanbieder komen de continuïteit en kwaliteit van
zorg in het geding. Een vertrouwensrelatie tussen hulpvrager en zorgverlener zijn
essentieel. Naast een duurzame samenwerking met andere spelers in het veld (o.a.
huisartsen, scholen etc.). Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
Waarom dit besluit. Zijn er geen andere opties? Zijn er geen andere mogelijkheden dan
aanbesteding om meer lokale sturing te krijgen? Niet alle gemeentes gaan over op
aanbesteding. Zij nemen het risico om op de vingers te worden getikt. Waarom is
Molenlanden zo bang?
Wordt SOJ ontbonden nu collectieve inkoop- en contractvorming verdwijnen? Gaat de
expertise op dit punt over naar de gemeente of moet Molenlanden het wiel zelf uit gaan
vinden om offertes van aanbieders goed te kunnen beoordelen en een adequate
uitvraag te doen? Is die expertise en ambtelijke capaciteit er wel? Zo niet, gaat er dan
veel geld besteed worden aan het aanbestedingsproces in plaats van aan
daadwerkelijke jeugdhulp?
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Als het tot een aanbesteding komt zien wij in de uitvraag bij potentiële aanbieders graag het
volgende terug:
•

•
•
•

Geen zorgcowboys in de polder, maar betrouwbare partners die een transparante
prijsopbouw en bedrijfsvoering kunnen laten zien. Die alle vormen van zorg kunnen
leveren. Zonder onderaannemers te hoeven inzetten, waardoor een deel van het tarief
wordt ‘afgeroomd’. Bovendien raak je dan het zicht op de verantwoordelijkheid voor de
geleverde zorg kwijt. Elke tussenschakel kost geld dat niet aan zorg wordt besteed. Ook
verlies je makkelijk uit het oog wie verantwoordelijk is of zich verantwoordelijk voelt.
Voor Onze kinderen nabij is ook nodig: Zorgverleners nabij de kinderen. Dat betekent
fysiek nabij. Maar ook bekendheid met de Molenlandse cultuur, identiteit en diversiteit.
Selecteer niet als 1ste op prijs maar op bewezen kwaliteit en klanttevredenheid. Vraag
om gevalideerde klanttevredenheidsonderzoeken en informeer bij andere gemeentes
naar ervaringen.
Met de huidige krappe arbeidsmarkt zijn garanties nodig dat voldoende gekwalificeerde
mensen kunnen worden ingezet.

Tenslotte merken wij nog op dat algemeen wordt verwacht dat het jeugdzorgstelsel op de
schop gaat. Dus dat het wellicht verstandig is rustig af te wachten wat dat betekent voor de rol
van gemeentes.
Wij vertrouwen erop dat u onze reactie serieus neemt. Als u meer informatie wilt over deze
brief, zullen we deze graag geven.
Met vriendelijke groet,
Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden
Margreet Hoeijenbos, voorzitter
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