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Geachte wethouder De Jonge, 
 
Dit schrijven is aan u gericht in uw hoedanigheid van vertegenwoordiger van het algemeen bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond. Een afschrift van deze brief wordt verzonden aan de 
verschillende betrokken wethouders uit de regio. Op maandag 11 september wordt tevens een afschrift van dit 
schrijven aan de verschillende betrokken gemeenteraadsleden verzonden. 
 
Parnassia Groep is voorlopig gegund op alle percelen waarop ze heeft ingeschreven in de aanbesteding jeugdhulp 
Rijnmond. Ondanks dit positieve resultaat zijn onze in een eerder stadium geuite bezwaren en zorgen niet 
veranderd. In deze brief lichten wij toe waarom wij besloten hebben om een kort geding met betrekking tot perceel E 
van de aanbesteding jeugdhulp Rijnmond te starten door middel van de dagvaarding die aan de aanbestedende 
dienst is betekend op vrijdag 1 september 2017. 
 
 
Partner van de gemeente  
Parnassia Groep is partner van het eerste uur in de transitie van de jeugdhulp voor alle gemeenten in de regio 
Rijnmond. Wij ondersteunen en participeren in de beweging naar meer zorg in de wijk via de lokale teams. 
Daarnaast zijn wij verantwoordelijk, samen met onze partners, voor specialistische zorg voor kinderen die 
psychische of psychiatrische problematiek hebben. Deze zorg is nauw verbonden met jeugd en opvoedhulp en zorg 
voor kinderen met een verstandelijke beperking.  
 
Daarbij zijn wij, samen met onze fusiepartner Antes, al jarenlang uw partner voor de zorg aan volwassenen om 
gezinnen met een veelheid aan problemen, waar vaak zowel de ouders als de kinderen met (ernstige) psychiatrische 
problematiek kampen, in samenhang te behandelen en begeleiden. Wij borgen de continuïteit van zorg wanneer 
kinderen ook in hun verdere leven nog zorg nodig hebben. Samen met gemeenten en zorgverzekeraars als partners 
zetten wij ons dagelijks in om psychiatrische problematiek vroegtijdig te signaleren, behandelen en begeleiden om 
erger te voorkomen. U kunt erop rekenen dat wij dat nu en ook in de toekomst in uw regio blijven doen.  
 
Ontwikkeling van de zorginfrastructuur 
De zorginfrastructuur in uw regio is opgebouwd uit verschillende specialismen en verschillende soorten van hulp. 
Deze infrastructuur is de resultante van verschillende ontwikkelingen. We noemen er enkele: 

1. De vragen van kinderen en gezinnen staan centraal, deze vragen zijn divers en de verschillende partners 
nemen daar ieder hun eigen bijzondere rol in.  

2. Specialisme vorming in de jeugd GGZ; vanuit de GGZ instellingen is er vanaf de jaren 90 een beweging 
gemaakt naar specialisatie om hulpvragen van kinderen en gezinnen volgens de meest recente 
wetenschappelijke ontwikkelingen te kunnen behandelen en begeleiden met het best mogelijke resultaat. 
Vaak ambulant en indien noodzakelijk soms klinisch. 

3. Van klinisch naar intensief ambulant; een belangrijke ontwikkeling de afgelopen jaren is de opbouw van 
intensieve ambulante (deeltijd) behandelingen om opnames voor kinderen te voorkomen. Een voorbeeld van 
deze behandeling zijn de FACT teams in de regio Rijnmond die kinderen en gezinnen op een 
wetenschappelijk onderbouwde wijze ambulant intensief behandelen om erger te voorkomen. In deze teams 
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werken de jeugd GGZ, jeugd en opvoedhulp en hulp voor kinderen met een verstandelijke beperking samen 
en integraal rond kinderen en gezinnen. De teams zijn gecertificeerd volgens de CCAF normen welke 
borgen dat de zorg die geleverd wordt ook bewezen nut en effect heeft. 

4. Op- en afschalen vanuit basisvoorzieningen in de wijk; een beweging die vanaf 2013 is ingezet. Allereerst 
door de zorgverzekeraars met de introductie van de Basis GGZ, later doorgezet met bijvoorbeeld de transitie 
van de jeugd door lokale teams in de wijk verantwoordelijk te maken voor basishulp.  

 
Dit heeft gezorgd voor een steeds beter samenwerkend netwerk van voorzieningen. Het gevolg van de door u 
gekozen systematiek in de aanbesteding is dat u verregaand in de opgebouwde zorginfrastructuur ingrijpt.   
 
Gevolgen van de keuzes in uw aanbesteding 
 
In de aanbesteding jeugdhulp voor de regio Rijnmond zijn keuzes gemaakt door u en uw collega’s. Deze keuzes 
hebben verstrekkende gevolgen voor de zorg aan kinderen en gezinnen in de regio Rijnmond.  
In het afgelopen jaar hebben wij meermaals aangegeven dat uw keuzes niet bijdragen aan een effectievere en 
efficiënte inrichting van de jeugdhulp. 
 
In het artikel in het NRC, dd. 3 mei 2017, geeft u aan geen keuze te hebben; u moet als regio de jeugdhulp 
aanbesteden. U betoogt dat de verstrekkende gevolgen voor de zorginfrastructuur in uw regio het gevolg is van 
vigerende wetgeving. Dat is niet juist. Een Europese aanbesteding kunt u op eigen wijze invullen. U kunt kiezen voor 
een lichte variant; zoals “het Zeeuws model” of een complexere variant zoals u heeft gedaan. We zien goede 
voorbeelden van regio’s, zoals Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland, die een complexere variant weten 
te combineren met kennis van de samenstelling en herkomst van de bestaande zorginfrastructuur. 
 
Centraal binnen uw keuzes staat echter ons inziens niet de beschikbaarheid van voldoende kwalitatief hoogwaardige 
jeugdhulp, maar het kunnen sturen op budgetten en het reduceren van het aantal aanbieders waarmee u een 
contract aangaat. De gekozen systematiek in de aanbesteding zorgt ervoor dat partijen vanuit de verschillende 
domeinen nog nauwer met elkaar gaan samen werken, dat is positief. De samenwerking wordt echter ook beperkt 
ten gevolge van de systematiek. Samenwerken met veel verschillende partners om gezamenlijk een sluitende 
zorginfrastructuur voor kinderen en gezinnen te organiseren is niet langer aan de orde, ten gevolge van de budget 
en perceel restricties.  
 
In het kort geding gaan we specifiek in op de ingekochte ambulante hulp. U heeft aangegeven dat u voor 14.000 
kinderen hulp inkoopt. Volgens uw eigen berekeningen zou dat voor 15.700 kinderen moeten zijn. Daarnaast 
wachten er nu begin september 2017 al bijna 2 jaar lang een veel te grote groep van 1.240 kinderen bij de acht 
grootste zorgaanbieders op hulp. We tellen hierbij alle kinderen die wachten bij de resterende aanbieders niet mee. 
Samen maakt het dat u onder perceel E voor 2.940 kinderen geen ambulante hulp inkoopt. Deze cijfers zijn 
gebaseerd op uw eigen systematiek. Wanneer we daar echter de CBS cijfers over ambulante jeugdhulpgebruik in 
Rijnmond (ruim 19.000 kinderen in 2016)  naast zetten, verwachten we een nog veel groter tekort aan hulp voor 
kinderen en gezinnen vanaf 2018.  
Wat we dan nog buiten beschouwing laten is dat de regio in inwoneraantal groeit en dat, zoals bekend, er een groot 
aantal kinderen niet de juiste hulp kregen, omdat de problematiek zich achter de voordeur afspeelt. Door het goed 
functioneren van de wijkteams krijgen steeds meer kinderen de juiste hulp, het CBS laat dit ook zien in haar 
jaarbericht over de jeugdhulp 2016. U houdt hier geen enkele rekening mee in uw berekeningen om voor voldoende 
kinderen passende jeugdhulp in te kopen. 
 
Vervolgens stelt u als kwaliteitseis dat de behandeling binnen 5 dagen na aanmelding moet starten. De afgelopen 
twee en een half jaar is dit onmogelijk gebleken omdat er structureel een tekort aan hulp is ingekocht met 
wachtlijsten tot gevolg. Wij verwachten dan ook dat dit vanaf 1 januari 2018, gezien de beperkingen en restricties in 
de aanbesteding en het tekort aan hulp dat u inkoopt, niet uitvoerbaar is. We maken ons daar zeer grote zorgen 
over. De ervaringen van de afgelopen twee en een half jaar zijn niet positief op dit gebied. De aanhoudende krapte 
in de beschikbare zorg zorgt voor onnodig veel kinderen en gezinnen die in crisis raken en in het ergste geval voor 
ongelukken met kinderen die op de wachtlijst staan. Daarnaast zal voor de kinderen die op deze wachtlijsten staan 
de problematiek onnodig verergeren en het herstel langer op zich wachten.  
 
U gaat in uw aanbesteding ervan uit dat verschillende partijen een geheel pallet van jeugdhulp kunnen leveren. 
Gezien de samenstelling van de gegunde partijen ontstaat er een groot verschil tussen de huidige situatie en de 
situatie per 1 januari 2018. Daarbij valt op dat enkele partijen gunningen hebben gekregen voor dit gehele palet, 
terwijl zij voorheen op lichtere vormen van zorg actief zijn geweest. Deze partijen zullen dan ook fors moeten 
opbouwen of onderaannemers inzetten om aan de gegunde opdracht te voldoen. Ons inziens overschat de 
aanbestedende dienst de haalbaarheid van deze beweging. Dat volgt voornamelijk uit het feit dat de aanbestedende 
dienst in perceel E te lage budgetten gunt. Het huidige volume van gegunde partijen met hun derden laat geen 
verdere ruimte over voor alle partijen, en de zorginfrastructuur waar zij voorstaan, die nu niet gegund of lager 
gegund zijn. 
 



Daarbij komt dat de arbeidsmarkt in de zorg de komende jaren wordt gekenmerkt door schaarste. Dat brengt met 
zich mee dat partijen die moeten uitbreiden, daarvoor aanzienlijk meer budget moeten uittrekken dan in een markt 
waarin een overschot aan zorgprofessionals zou bestaan. In uw aanbesteding lijkt u hiermee geen rekening te 
houden.  
 
Kinderen vallen tussen wal en schip 
 
Wij hebben u eerder voorgesteld een aantal partijen samen met u verantwoordelijk te laten zijn voor de burgers in de 
stad. Door de keuzes die u heeft gemaakt in het kader van de aanbesteding heeft u gekozen voor de scherpst 
mogelijk afstand tussen opdrachtgever en opdrachtnemers. Dat betekent dat wij niet anders kunnen dan scherp 
aangeven waar onze grenzen liggen 
 
Wij kunnen vanaf 2018 niet medeverantwoordelijk zijn voor de onvermijdelijke wachtlijsten in de zorg. Als er zich 
meer kinderen en gezinnen aanmelden dan wij van u hebben gegund gekregen, wordt de medische 
verantwoordelijkheid voor deze kinderen niet langer door ons gedragen. Wij kunnen niet anders dan weigeren deze 
kinderen op de wachtlijst te nemen, mede in het licht van uw eis om binnen 5 dagen te starten met behandeling.  
 
Op grond van de Jeugdwet is de aanbestedende dienst, als inkoper namens de gemeenten in de regio Rijnmond , 
verantwoordelijk voor het inkopen van voldoende jeugdhulp. De afgelopen 2 jaar is dat niet uitgevoerd, gezien de 
wachtlijsten. Als gevolg van de aanbesteding wordt deze problematiek erger. Daardoor ontstaat het reële risico dat 
kinderen tussen wal en schip belanden. Het ontbreekt ons inziens aan een toezichthouder die, net als nu in de 
volwassenenzorg, toetst op de beschikbaarheid van voldoende passende jeugdhulp.  
 
Tot slot 
 
Voor een aantal van de hiervoor toegelichte problemen bent u door vele partijen voorafgaand aan de aanbesteding 
en de uiterste inschrijftermijn gewaarschuwd. U heeft toch besloten de aanbesteding op deze wijze door te zetten 
met als gevolg dat deze problemen zich verwezenlijken.  
 
Wij maken ons vanuit de gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze ervaringen met de markt van de 
afgelopen tientallen jaren grote zorgen over de wijze waarop u de aanbesteding heeft vorm gegeven en de 
consequenties van uw besluit. Daarom kunnen we niet anders dan deze situatie aan u voorleggen. Door de gekozen 
systematiek van aanbesteden, de daarin gestelde termijnen én de kennelijke onmogelijkheid om met elkaar in 
gesprek te gaan, heeft ons gedwongen een kort geding te starten. Wij zijn deze procedure mede gestart vanuit een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid die verder gaat dan ons organisatiebelang. Ons inziens zijn alle betrokken 
partijen (kinderen, gezinnen, gemeenten en zorginstellingen) gebaat bij een herbezinning uwerzijds op de te volgen 
procedure voor de gunning van ambulante jeugdhulp in de regio. Wij verzoeken u dringend om voor voldoende 
kinderen passende jeugdhulp in te kopen en het beschikbare budget op perceel E te verruimen 
 
 
Graag gaan we in gesprek met u om onze bezwaren en zorgen met u te bespreken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
Stephan Valk 
Voorzitter Raad van Bestuur Parnassia Groep 
 


