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April 2019 
 
 
Beste jeugdhulpaanbieder, 
 
Periodiek willen wij u, middels deze nieuwsbrief, 
informeren over de belangrijkste 
ontwikkelingen, aandachtspunten en 
activiteiten binnen de regio WBO.  
 

Inhoud 
- Overgangsregeling Logeren 

- Eindafrekening 2015-2017 
- Leidraad Meldingen jeugd 
- Verantwoording 2018 
- Inkoop Jeugdzorg Plus 
- Uitnodiging bijeenkomsten mei 2019 
- Rollen, personen en  
  verantwoordelijkheden 
- Contactgegevens IJW medewerkers 

 
 
Overgangsregeling Logeren 
Middels dit bericht willen wij u nogmaals wijzen 
op de afspraken omtrent Logeren, productcode 
43A11. Op 16 februari 2018 hebben aanbieders, 
die dit product leveren, hier een schrijven over 
ontvangen. 
 
Met ingang van 1 januari 2018 heeft er een 
wijziging plaats gevonden waardoor logeren en 
eventuele behandelingen van elkaar zijn 
gescheiden. Vanaf 1 januari 2018 werd 
gevraagd om voor alle beschikkingen een nieuw 
verzoek om toewijzing in te dienen voor alleen 
logeren met productcode 43A11. Aansluitend 
kon een verzoek om toewijzing ingediend 

worden voor begeleiding licht met productcode 
45A04. Per etmaal mocht 1 uur begeleiding 
gedeclareerd worden.  
 
De overgangsregeling was van kracht tot 
uiterlijk 31 december 2018. Als de beschikking 
na deze periode doorloopt, wordt van 
aanbieders verwacht contact op te nemen met 
de verwijzer voor een herindicatie. 

 
 
Eindafrekeningen 2015-2017 
De afgelopen maanden is er intensief ingezet op 
het afronden van de eindafrekeningen 2015 tot 
en met 2017. Wellicht dat u van het traject 
rondom de eindafrekeningen 2015-2017 al iets 
heeft gemerkt. Zo zijn tijdelijk alle declaraties, 
die nog over 2015 tot en met 2017 zijn 
ingediend, bevroren. Nu het einde van dit 
traject langzaam maar zeker in beeld komt, 
willen wij u informeren over het feit dat de 
komende weken gecommuniceerd zal worden 
naar de in 2015-2017 gecontracteerde 
jeugdhulpaanbieders.  
 
U ontvangt de komende weken van ons een 
bericht omtrent de afrekening 2015-2017. 
Afhankelijk van eventuele vragen ontvangt u 
van ons een: 
- vaststellingsbrief 
- afrekenvoorstel 
- verzoek om nadere onderbouwing. 
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Leidraad Meldingen jeugd 
Wij willen u attenderen op de nieuwe leidraad 
Meldingen Jeugd die in december 2018 is 
afgegeven. Dit document biedt houvast over de 
procedure en werkwijze van het toezicht naar 
aanleiding van (verplichte en andere) 
meldingen. Een belangrijke aanpassing is de 
toevoeging van een termijn van zes weken voor 
de instelling of jeugdhulpaanbieder die intern 
moet onderzoeken of er wel sprake is van een 
verplichte melding. Hieronder vindt u de link 
naar het bestand. 
 
https://www.igj.nl/binaries/igj/documenten/ric
htlijnen/2015/10/1/leidraad-meldingen-
jeugd/2018-12-11-
Leidraad+Meldingen+Jeugd+DEF.pdf 

 
 
Uitnodiging bijeenkomsten mei 2019 
Graag willen wij u uitnodigen voor een 
bijeenkomst waarin wij u onder andere mee 
willen nemen in de voortgang van de 
beheersmaatregelen, cijfers over 2018 en 
eerste kwartaal 2019 en nieuwe ontwikkelingen 
in de regio West Brabant Oost. 
 
U kunt zich inschrijven voor de volgende data: 
donderdag 16 mei 2019 of dinsdag 21 mei 2019, 
locatie Stadskantoor Breda, A0.30. 
Inschrijven kan via jeugdhulp@breda.nl. 
 
 
 
 
 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
18.00 uur: Opening  
18.10 uur: Beheersmaatregelen, waar staan we 
                   nu en waar willen we heen 
18.20 uur: Cijfers over 2018 met o.a. begroting, 
                   cijfers over aantal jeugdigen en  
                   realisatiekosten 2018 
18.50 uur: Beleidskader regio WBO 
19.10 uur: Herinrichting CJG Breda 
19.15 uur: Steunwijzer en nieuwe website regio 
                    WBO 
19.25 uur: IJW berichtenverkeer 
19.30 uur: Inkooptraject 2021 (ambulant/ 
                    verblijf/opgroeien in een 
                    gezinsachtige situatie ) 
19.45 uur: Afsluiting 
 
Inloop start vanaf 17.30 uur met soep en een 
broodje. 
 
Wij kijken ernaar uit om u op een van deze 
avonden te verwelkomen. 
 

 
Rollen, personen en 
verantwoordelijkheden 
De afgelopen periode zijn er wat 
ontwikkelingen/veranderingen geweest binnen 
het team contractmanagement WBO. 
Hieronder treft u een overzicht aan van de 
teamleden: 
Rob van den Broek: 
Inkoop- en contractmanager ( Jeugdzorg plus, 
Gecertificeerde instellingen en verblijfszorg ) 
Barry op den Kamp: 
Contractmanager ambulante jeugdhulp ( GGZ, 
EED en logeren ) 

https://www.igj.nl/binaries/igj/documenten/richtlijnen/2015/10/1/leidraad-meldingen-jeugd/2018-12-11-Leidraad+Meldingen+Jeugd+DEF.pdf
https://www.igj.nl/binaries/igj/documenten/richtlijnen/2015/10/1/leidraad-meldingen-jeugd/2018-12-11-Leidraad+Meldingen+Jeugd+DEF.pdf
https://www.igj.nl/binaries/igj/documenten/richtlijnen/2015/10/1/leidraad-meldingen-jeugd/2018-12-11-Leidraad+Meldingen+Jeugd+DEF.pdf
https://www.igj.nl/binaries/igj/documenten/richtlijnen/2015/10/1/leidraad-meldingen-jeugd/2018-12-11-Leidraad+Meldingen+Jeugd+DEF.pdf
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Xenia Hopstaken: 
Contractmanager ambulante jeugdhulp  
(Pleegzorg, gezinshuizen, opvoed en 
opgroeiproblematiek) & Zorg-Lokaal 
Max Gijtenbeek:  
a.i. Contractmanager ( LTA ) 
Sally de Queljoe / Alexander Voeten: 
Contractbeheerders regio WBO 
 
Voor vragen, opmerkingen en signalen kunt u 
ons bereiken via jeugdhulp@breda.nl of via  
076-5293335. 

 
 
Contactgegevens IJW medewerkers 
Zoals bij u bekend beoordeelt de regio WBO per 
1 oktober 2018 zelf de 315 (verzoek om 
toewijzing) berichten. 
Op het moment dat er vragen zijn over de 
afhandeling van een 315 bericht kunt u contact  
opnemen met de IJW medewerker van de 
betreffende gemeente. Hieronder treft u de 
contactgegevens aan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Naam Telefoonnummer Mailadres 

Alphen-Chaam Alexander Voeten 076-5293335 jeugdhulp@breda.nl 

Altena Esther Pruissen /  
Ina van der Mooren 

0183-516658 administratiejeugd@gemeentealtena.nl 

Baarle-Nassau Alexander Voeten 076-5293335 jeugdhulp@breda.nl 

Breda Alexander Voeten 076-5293335 jeugdhulp@breda.nl 

Drimmelen Isabella Bogaers 0162-690158 ibogaers@drimmelen.nl 

Geertruidenberg Monique van Heel 140162 m.vanHeel@geertruidenberg.nl 

Oosterhout Semra Atici 0162-489411 s.atici@oosterhout.nl 
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