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Radstaak, Erna

Van: heimen@denbesselder.nl

Verzonden: dinsdag 9 oktober 2018 13:16

Aan: Griffie Doetinchem

CC: simon@denbesselder.nl

Onderwerp: tav gemeenteraadsleden - Zorgen Over Jeugdzorg - Aanbesteding 2019

Urgentie: Hoog

Geachte Raadsleden, 

Volgens mij vindt er in de jeugdzorg een kaalslag plaats waar ik mij grote zorgen over maak. Onze 

zorgboerderij Den Besselder bestaat sinds 2002 en de laatste tien jaar hebben wij ons gespecialiseerd in de 

jeugdzorg (jonge kinderen). Kinderen in situaties met meerdere problemen van diverse oorsprong zijn onze 

kerntaak. Wij vinden het belangrijk de ontwikkeling van de jongeren, onze kinderen, centraal te zetten en 

niet simpel productcodes toe te passen. 

Waarom mail ik u allen, zult u zich afvragen? Ik ervaar steeds minder ruimte om de ontwikkeling van onze 

kinderen centraal te zetten. Steeds vaker worden wij door uw medewerkers gedwongen binnen het 

afgesproken aanbestedingscontract te werken en geen maatwerk toe te kunnen passen. Ons advies doet er 

niet toe en er worden zaken afgedwongen vanuit een top down omgangsvorm. Er is geen enkele sprake van 

samenwerking of gemeenschappelijkheid. 

Graag wil ik u meenemen in een veel voorkomend probleem waar ik telkens mee geconfronteerd word. Bij 

de start van een nieuwe behandeling gaan de zorgconsulent van de gemeente en wij in overleg over wat 

passende zorg is voor het kind. Wanneer hier een verschil van mening ontstaat wordt vanuit de gemeente 

niet op basis van zorginhoud gekozen maar op basis van wat de boekhouder wil (indirect het onthouden 

van de juiste zorg). 

Uiteraard is dit een recht van de gemeente. Echter vind ik het vreemd dat dit niet wordt toegepast bij grotere 

instellingen (die vaak over een juridische afdeling beschikken). Hier lijken andere regels te gelden, wat bij 

een algemene aanbesteding niet zou moeten kunnen. 

De situatie die momenteel regelmatig voorligt gaat over de verplichte koppeling die gemaakt is vervoer en 

dagbesteding/dagbehandeling in het aanbestedingscontract. Al ruim twee jaar geef ik, en diverse andere 

zorgaanbieders met mij, aan dat dit verplichte vervoer voor ons niet of moeilijk uitvoerbaar is. 

Dit heeft meerdere oorzaken. In de eerste plaats gaat dit vervoer ten koste van de kwaliteit van de zorg. De 

vergoeding bedraagt €10,- voor twee keer op een dag halen en brengen door de hele Achterhoek. Dit bedrag 

is zo minimaal dat ik dit moet financieren vanuit de dagbesteding. 

Dit gaat wederom ten koste van de kwaliteit van de begeleiding overdag. Daarbij werken wij vaak in de 

weekeinden, waarbij in de tariefstelling geen rekening is gehouden met de Onregelmatig Toeslag uit de 

verplicht gestelde CAO. Kortom, we werken al op de grenzen van ons kunnen. Ik kan op deze manier niet 

de geschikte en goed geschoolde mensen inzetten die wij wensen voor onze jeugdzorg. De werkdruk is hoog 

en wij zien dit met lede ogen aan. 

In de tweede plaats zijn er taxibedrijven, vervoersmaatschappijen en leerlingenvervoer in onze regio die 

gespecialiseerd zijn in dit werk. Door slim te combineren en afspraken met hen te maken is hier veel te 

behalen. Ik heb dit al regelmatig geopperd en bespreekbaar willen maken. Maar telkens komt de top-down 

benadering van de gemeente om de hoek, waarbij men alleen het aanbestedingscontract wil volgen. Zo 

graag wens ik meer overleg en samenwerking om er samen het beste van te maken! 
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U zult denken: 'Het gaat ze weer om het geld.'. Dat klopt, zonder een reële vergoeding kunnen wij als 

kleinschalige zorginstelling ons werk niet goed en veilig doen. Ik heb het aanbestedingscontract nog eens 

goed doorgenomen en de nodige jurisprudentie opgezocht. Wat blijkt? We hebben hier een punt. Het 

contract rept over 'Reële prijzen moeten vanuit kostenperspectief te verantwoorden zijn.' en er zijn diverse 

zaken te vinden die dit bevestigen. Ik kan hier een lang punt van maken, wees gerust, ik ga u daar niet mee 

vermoeien. 

Wat vraag ik dan wel van u, een goed gesprek met u om dit onder uw aandacht te brengen dat bovenstaande 

beschreven niet de juiste manier is. Laten beseffen hoe er d.m.v. procedure / anders ook wel aanbesteding 

genoemd om wordt gegaan met de jeugdzorg.  Samen op zoek naar een passende oplossing waar iedereen 

mee kan leven en onze kinderen uiteindelijk als winnaar uit de bus komen. 

Ik hoor graag van u. 

Met vriendelijke groet, 

Heimen Vos 

Den Besselder 

Heurneweg 2 

7025CM Halle 

0625076823 


