
 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 
 

Juli 2020 

 

Beste jeugdhulpaanbieder, 

Periodiek informeren wij u over de belangrijkste ontwikkelingen, aandachtspunten en activiteiten 

binnen de regio WBO. 

  

Inhoud van deze nieuwsbrief 

- Corona virus 

- Nieuwe jeugdhulpaanbieders  

- Overheveling Juzt 

- Nieuwe inkoop 2021 

- Afrekening 2019 

- Berichtenverkeer 

 

 

Corona virus 

 

De afgelopen maanden hebben we u regelmatig geïnformeerd met betrekking tot de ontwikkelingen 

en regelingen rondom het Coronavirus. Nogmaals willen wij de waardering uitspreken over de wijze 

waarop u als aanbieder, in het  belang van de jeugdigen, de jeugdhulp heeft vormgegeven. Wij 

blijven u informeren over de ontwikkelingen en regelingen. Kijk ook op www.regiowbo.nl voor alle 

communicatie rondom het Coronavirus. 

 

 

Nieuwe en gestopte jeugdhulpaanbieders 

 

Vanaf maart tot juni 2020 zijn de volgende jeugdhulpaanbieders gecontracteerd voor het verlenen 

van niet-vrij toegankelijke jeugdhulp:  

• Ervaren en Leren 

• Gezinshuis BuitengewoonThuis 

• Gezinshuis Con Amore 

• Gezinshuis Goudsma 

• Viou b.v. 
 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regiowbo.nl%2F&data=02%7C01%7Ci.prachkovskiy%40breda.nl%7Cc4d454a8ba6647de4e9408d819a0073b%7C92020df4c9e7400fb20237754484ef2e%7C0%7C0%7C637287522384427135&sdata=dTnwkEZwBti%2BIiiL1qOtNEN2woJxRoFQCVYfkGGqQ18%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regiowbo.nl%2F&data=02%7C01%7Ci.prachkovskiy%40breda.nl%7Cc4d454a8ba6647de4e9408d819a0073b%7C92020df4c9e7400fb20237754484ef2e%7C0%7C0%7C637287522384427135&sdata=dTnwkEZwBti%2BIiiL1qOtNEN2woJxRoFQCVYfkGGqQ18%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

 

• JoKi-C 

• Vigere 
 

Er zijn in deze periode geen jeugdhulpaanbieders die de overeenkomst hebben beëindigd.  

 

 

Overheveling Juzt 

Sinds 1 april 2020 is de zorgverlening van Juzt overgenomen door 6 andere partijen. 
• Sterk Huis West-Brabant levert de Verblijfszorg, de Crisisdienstverlening en Hulp bij 

Scheiding; 
• Vigere heeft de Pleegzorg en de Gezinshuizen overgenomen; 
• JoKi-C verzorgt de MKD’s en hierop aanvullende Ambulante Jeugdhulp; 
• GGZ Breburg levert de Diagnostiek voor opvoed- en gedragsproblematiek en 

Behandelgroepen gericht op psychiatrische problematiek; 
• De Safegroup organiseert de Vrouwenopvang; 
• Paard en Meer is als een zelfstandige partij verder gegaan, voor Therapie en Dagbesteding 

met paarden. 
Alle organisaties hebben een eigen website, waarop verwijzers, toegangen, jeugdigen en hun ouders 
terecht kunnen voor meer informatie over de jeugdhulp en andere activiteiten. 
 

 

Nieuwe Inkoop 2021 

 

De huidige overeenkomst Ambulante Jeugdhulp en de overeenkomst Opgroeien in een gezinsachtige 

situatie lopen tot en met 31 december 2019. Het laatste jaar is geprobeerd om u als aanbieder zo 

goed mogelijk mee te nemen in het proces richting de nieuwe overeenkomsten, al heeft Corona hier 

een belemmerende factor in gespeeld. Een aantal aanbieders hebben de concept overeenkomst 

tegen gelezen en voorzien van feedback, waarvoor wij ze nogmaals willen bedanken. De feedback 

heeft ons verder geholpen en is waar mogelijk verwerkt in de overeenkomst.  

Tijdens het Webinar op 21 april jl. is aangegeven dat de beoogde datum van  publicatie 13 juli 2020 

is. Deze datum halen we helaas niet, maar we hopen op zeer korte termijn de definitieve 

publicatiedatum kenbaar te maken. Voor de definitieve publicatiedatum wordt u uitgenodigd voor 

een Webinar waarin de tarieven en de belangrijkste aanpassingen besproken worden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrekening 2019 

 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het opstellen van de definitieve vaststellingsbrieven over 

2019. Tot op heden heeft 93% van de gecontracteerde aanbieders een vaststellingsbrief ontvangen. 

Wij merken dat er nog niet altijd een stop zorg bericht wordt ingediend wanneer de einddatum van 

de toewijzing is bereikt of het traject is afgerond. Om te zorgen dat de administratie en 

managementinformatie volledig is gaan wij deze alsnog opvoeren. 

Op het moment dat u een vaststellingsbrief heeft ontvangen en er nog toewijzingen openstaan die 

inmiddels de einddatum hebben bereikt, maar waarop nog geen stop zorg is ingediend, zal u 

hiervoor een stop zorg bericht ontvangen.  

 

 

Berichtenverkeer (Breda) 

 

Als de verwijzer de Gemeente is: 

Op een beschikking vanuit de toegang Breda staat niet altijd de naam van een regisseur ingevuld. 

Wel staat altijd vermeld via welk wijkteam een beschikking is afgegeven. Bij een verzoek om 

toewijzing (iJW 315), bij de gemeente Breda, mag u voortaan bij verwijzer ook een 

postcode/wijkteam invullen.  

 

Als de verwijzer een huisarts is:  

We streven naar kwalitatief goede managementinformatie en huisartsenmonitor. In de praktijk valt 

ons op dat naast het ontbreken van namen bij “verwijzer” er ook namen worden ingevuld die niet 

matchen met een huisarts zoals die in het huisartsenregister of op google staat vermeld. We willen u 

vragen om hier aandacht voor te hebben en de juiste gegevens in te vullen.  


