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Inleiding
Een marktconsultatie is een, door een inkopende dienst, georganiseerde informatie-uitwisseling met
belanghebbende partijen over een voorgenomen inkooptraject en/of aanbesteding. De consultatie
vindt plaats in de fase waarin de feedback nog kan worden gebruikt bij het opstellen van de
inkoopdocumenten en is geheel vrijblijvend.

1.1 Aanleiding
De RIGG heeft in 2015 in opdracht van de 23 Groninger Gemeenten alle vormen van jeugdhulp voor
de regio Groningen ingekocht door middel van een Europese aanbesteding. De contracten die als
gevolg van deze aanbesteding zijn gesloten kennen een looptijd van twee jaar, te weten 2016 en
2017. De RIGG gaat ook voor de jaren 2018 tot en met 2020 de jeugdhulp voor de regio Groningen
inkopen.
Inmiddels is de voorbereiding van dit inkooptraject gestart. Het uitgangspunt is dat we verder willen
bouwen op het huidige jeugdhulpaanbod en de samenwerking. Ter aanvulling hierop zetten wij deze
schriftelijke marktconsultatie uit. Een soortgelijke consultatie hebben wij ook bij de Groninger
gemeenten uitgezet.

1.2 Doel van de marktconsulatie
Het doel van deze schriftelijke marktconsultatie is om te weten te komen of jeugdhulpaanbieders
inhoudelijke of vernieuwende aanvullingen hebben op het huidige jeugdhulpaanbod in de regio
Groningen. Een dergelijke uitvraag levert voor ons inzichten op die de inhoudelijke kwaliteit van het
jeugdhulpaanbod kunnen versterken.
De doelstelling van deze marktconsultatie wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 3.

1.3 Proces van de marktconsultatie
Op vrijdag 3 maart 2017 publiceren wij de Marktconsultatie (MC) via de communicatiekanalen van
de RIGG. Geïnteresseerde partijen kunnen tot en met vrijdag 17 maart 2017 het
marktconsultatieformulier (bijlage 1) indienen bij het secretariaat van de RIGG:
E-Mail : RIGG.secretariaat@groningen.nl
O.v.v. : MC - ‘naam aanbieder’ – ‘nummer formulier’
Voor procedurerel vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de RIGG via het
bovenstaande e-mailadres of via 050 – 367 64 61.
De ingediende documenten kunnen (indien relevant) worden gebruikt bij het opstellen van de
inkoopdocumenten. Er wordt geen (tussentijdse) terugkoppeling of samenvatting van de opgehaalde
informatie gegeven. Aanvullende voorwaarden voor de marktconsultatie vindt u in hoofdstuk 2.

1.4 Planning
Fase / omschrijving
Publicatie van de marktconsultatie
Uiterste datum indienen reactie op marktconsultatie
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Datum
Vrijdag 3 maart 2017
Vrijdag 17 maart 2017

2. Voorwaarden van de marktconsultatie
2.1 Instemming marktconsultatieformulier
Deelnemers aan deze marktconsultatie stemmen in met het bepaalde in dit
marktconsultatieformulier.

2.2 Onderwerp marktconsultatie
Er kunnen enkel reacties worden ingediend binnen het kader van de Jeugdwet.

2.3 Afwezigheid van rechten
Deze marktconsultatie maakt geen deel uit van de formele inkoop- en/of aanbestedingsprocedure en
beïnvloedt op geen enkele wijze de kansen en mogelijkheden voor deelname aan de inkoop- en/of
aanbestedingsprocedure. De marktconsultatie brengt op geen enkele wijze een overeenkomst of
juridische binding tussen de RIGG en de deelnemende partijen tot stand. Het staat de RIGG vrij om
de marktconsultatie vanwege voor haar moverende reden(en) en op ieder moment te beëindigen.
De deelnemers hebben geen recht op een vergoeding voor hun deelname aan de marktconsultatie.
Het marktconsultatieformulier bevat louter voorlopige gegevens waaraan derhalve geen rechten
kunnen worden ontleend.

2.4 Terugkoppeling
De RIGG geeft geen (tussentijdse) terugkoppeling of samenvatting van de opgehaalde informatie. De
RIGG bepaalt zelf wat zij met de reacties/informatie doet. Op haar rust niet de verplichting om te
motiveren waarom zij bepaalde reacties/informatie te zijner tijd wel/niet in de inkoopdocumenten
verwerkt.

2.5 Vervolgafspraken
Indien de RIGG het nodig acht, kunnen partijen uitgenodigd worden om de schriftelijke reactie nader
toe te lichten.

2.6 Vormvereisten
De reacties moeten met behulp van het marktconsultatieformulier (bijlage 1) verwerkt en ingediend
worden. De RIGG geeft deze schriftelijke marktconsultatie als enige optie voor het aandragen van
informatie. Eerdere communicatie zoals mailwisselingen of mondelinge input worden door ons niet
in behandeling genomen. Per punt dient u een apart marktconsultatieformulier in van maximaal 1 A4
(enkelzijdig). U wordt verzocht het formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

2.7 Voorbehoud
De RIGG is op geen enkele wijze gebonden aan de uitkomsten van deze marktconsultatie of verplicht
tot realisatie en/of inkoop van de vergaarde informatie.
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3. Vraag aan de markt
3.1 Doel van de marktconsultatie
De doelstelling van de Jeugdwet, zoals verwoord in het Groninger Functioneel Model1, gaat uit van
een gewenste beweging van zwaar naar licht, van jeugdhulp naar preventie. Doelstelling is om
kinderen/jeugdigen en hun ouders zo vroeg en zo goed mogelijk te ondersteunen, zo veel mogelijk in
de eigen omgeving, met als doel gezond en veilig opgroeien en waar mogelijk intensieve jeugdhulp te
voorkomen. Uitgangspunt is dat de hulp aansluit bij de mogelijkheden (mobiliseren) van ‘eigen
kracht’ van de jeugdige, het gezinssysteem én de sociale netwerken.
Waar (intensieve) jeugdhulp nodig is, moet dit zo snel en kwalitatief mogelijk worden geboden.
Om een dekkend en kwalitatief jeugdhulpaanbod te bieden hebben we voor 2016-2017 circa 80
jeugdhulpproducten ingekocht, vanaf de periode van het jonge kind tot 18(+) jaar. De beweging van
zwaar naar licht heeft ook geresulteerd in een beweging van afbouw van bedden en de inzet van
jeugdhulp in combinatie met verblijf, in de vorm van trajecten. In de trajecten is verblijf een " korte"
interventie. Deze beweging willen we in de komende periode voortzetten.

3.2 Vraag aan de markt
Om de inzichten van de markt te verkrijgen willen we antwoord op de volgende vraag:
“Welke toevoegingen aan c.q. vernieuwingen in het jeugdhulpaanbod helpen om de in paragraaf
3.1 benoemde doelen te behalen?”

3.3 Reeds vergaarde informatie
In de aanbesteding Inkoop Jeugdhulp 2016-2017 is u gevraagd met nieuwe ideeën en producten te
komen. In de doorontwikkeling zijn in de afgelopen jaren meerdere momenten geweest waarin
terugkoppeling is gevraagd aan jeugdhulpaanbieders en gemeenten. Hierbij moet u denken aan de
evaluatie van de aanbesteding 2016-2017 begin 2016, de uitwerking van de aanbesteding 2016 en de
uitvraag bij jeugdhulpaanbieders en Groninger gemeenten naar noodzakelijke wijzigingen en/of
nieuwe producten voor 2017.
Om ons doel van de schriftelijke marktconsultatie te behalen vragen we aan u om enkel
vernieuwende en/of aanvullende suggesties aan te dragen en deze te formuleren binnen de kaders
van het marktconsultatieformulier.
Meer informatie kunt u vinden op: www.RIGG.nl

1

Het Groninger Functioneel Model vindt u hier
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Bijlage 1 Marktconsultatieformulier (max. 1 A4 per suggestie(enkelzijdig))
Contactgegevens
Naam instelling:
Contactpersoon:
E-mail adres:
Telefoonnummer:
Nummer huidig formulier:
Totaal ingediende formulieren:

Suggestie
Onderwerp:

Rede van de suggestie (waarom):

Inhoud/beschrijving

Product specifieke eisen

Eenheid/frequentie/prijs
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