
	
	

	
Webinar	contractering	Enkelvoudige		Specialistische	Jeugdhulp	2022		

gemeenten	Amsterdam,	Diemen,	Uithoorn	en	Ouder	Amstel.	
	

	
Dinsdag	24	augustus	2021	

16:30-18:00	uur	
	

	
De gemeenten geven een toelichting op welke wijze we per 1 januari 2022 vorm willen 
geven aan de contractering van de specialistische jeugdhulp. Het gaat hier om de jeugdhulp 
die nu gedefinieerd is als  “Segment B”. 
 
Hierbij ontvangt u de link en alle relevante informatie voor het online webinar. Wij heten u 
hierbij van harte welkom, ook om vragen die u mogelijk heeft te stellen. 
 
 
Wanneer 
Op dinsdag 24 augustus van 16:30 tot uiterlijk 18:00 uur. 
 
Waar 
Via ZOOM onder deze link: https://us02web.zoom.us/j/83835798039	 
U kunt vanaf 10 minuten voor aanvang van het webinar inloggen. U komt dan eerst in een 
virtuele wachtkamer. Wanneer het webinar start, wordt u automatisch hier naartoe 
doorgezet.  
 
Agenda 
 
1) Openingswoord door de voorzitter 
2) Toelichting op de aanbesteding  
3) Samenwerking gemeenten Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel 
4) Toelichting op Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp in 2022 
5) Doorontwikkeling specialistische jeugdhulp voor de langere termijn 
 
Praktische zaken 
1) Tijdens het webinar kunt u in de chat schriftelijk uw vragen stellen. Een moderator zal 

deze vragen beoordelen, bundelen en doorzetten naar het presentatieteam. Uw vragen 
worden zo veel mogelijk direct beantwoord.  

2) Indien er te veel vragen zijn om tijdens het webinar te beantwoorden, dan bundelen de 
gemeenten deze in een schriftelijke Q&A die binnen 14 dagen na het webinar op 
Negometrix wordt gepubliceerd.  

3) Een dag na het webinar wordt de presentatie van het webinar op Negometrix 
gepubliceerd. 

 
 



	
	
 
 
4) Een dag na het webinar wordt op Negometrix een document gepubliceerd waarin de 

selectiecriteria en de daaraan verbonden acties voor gegadigden nog een keer worden 
toegelicht.  
Het webinar wordt opgenomen. De opname wordt ook op Negometrix gepubliceerd, 
zodat deze nog kan worden teruggekeken door geïnteresseerde partijen die niet bij het 
webinar aanwezig konden zijn.  

	
	
	
	
Projectteam inkoop specialistische jeugdhulp 
Gemeenten Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel 
 
Email: inkoopSJH2021@amsterdam.nl 


