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Verslag Marktconsultatie  
 

Verslag van de plenaire sessie  

 
1. Opening 

 
De deelnemers van de marktconsultatie worden welkom geheten door de projectleider inkoop 

GRJR; Erwin Jacobs. In de presentatie (inmiddels gedeeld via Negomterix met de deelnemers) 

licht Jacobs op basis van een schematische weergave toe wat de Knip op D en E inhoudt en 

wat de Ontwikkelopgave ambulante jeugdhulp inhoudt. Voor de inkoop jeugdhulp GRJR is de 

regiovisie Nabij en Passend als uitgangspunt genomen. Voor de inkoop jeugdhulp GRJR zijn 

de onderstaande lijnen van belang (1) sterke lokale infrastructuur, (2) een (aan)sluitende 

regionale infrastructuur en (3) samen leren wat werkt.  

Het doel van de marktconsultatie is: (1) input ophalen hoe we met elkaar de knip op D en E 

kunnen realiseren en (2) input ophalen voor het vormgeven van de ontwikkelopgave.  

 

Naar aanleiding van de presentatie is het onderstaande samengevat opgemerkt:   

- De schematische weergave van de knip is nog niet helemaal helder voor alle aanbieders. Een 

van de aanbieders geeft aan niet exact te kunnen opmaken hoe de knip wordt bepaald en wat 

de knip voor de zorgaanbieder concreet gaat betekenen. Ook is nog niet al het J&O-aanbod 

opgenomen in het schema.  

- Met betrekking tot de treden is aangegeven dat alles vanaf trede 1 en 2 lokaal wordt ingekocht 

en lokaal wordt georganiseerd. Voor alles vanaf trede 3 en hoger zien we een ontwikkelopgave, 

er wordt regionaal ingekocht en lokaal georganiseerd. Echter is niet alle hoogcomplexe 

problematiek en laagcomplex zorgaanbod altijd lokaal te organiseren. Dit hangt af van de 

schaarste.  
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- Een van de aanbieders geeft aan dat hoog specialistische GGZ en hoogspecialistisch aanbod 

afgeschaald kan worden als er medicatiebegeleiding is van een hoog complex kind, maar om 

administratieve last te verminderen zou er niet te veel met verschillende contracten moeten 

worden gewerkt.  

- Een van de aanbieders geeft aan dat de beschrijving anders is dan de intensiteit. De knip kan 

(afhankelijk van de intensiteit) de prijs opdrijven.  

 


