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Corona
Helaas houdt het Corona virus nog steeds de gemoederen in ons land bezig. Dit vraagt (opnieuw)
veel van uw organisatie. Mochten er zich zaken voordoen waardoor de continuïteit van hulpverlening
niet geborgd kan worden, vernemen wij dit graag. U kunt dit melden via jeugdhulp@breda.nl
De veel gestelde vragen kunt u terugvinden op onze website: www.regiowbo.nl. Aan de hand van de
ontwikkelingen zal dit worden bijgehouden.

Update Woonplaatsbeginsel 01-01-2022
In een eerdere nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over het woonplaatsbeginsel en welke afspraken
hierover landelijk zijn gemaakt. Op dit moment heeft Regio WBO alle jeugdhulpaanbieders waar een
wijziging plaatsvindt geïnformeerd.
Om te voorkomen dat er jeugdigen zijn voor wie geen enkele gemeente zich verantwoordelijk voelt
en dat er jeugdhulpaanbieders zijn die geen financiering voor de eerste maanden van het nieuwe jaar
ontvangen, is landelijk de “1 november-regel” in het leven geroepen.
Dat betekent dat wij als latende gemeente verantwoordelijk blijven wanneer wij de Jeugdige niet
voor 1 november 2021 hebben overgedragen, of wanneer de nieuwe gemeente het uitzoekwerk en
de contractering nog niet heeft afgerond.
Dat betekent dat wij als nieuwe gemeente verantwoordelijk zijn wanneer wij de jeugdigen voor 1
november hebben ontvangen, tenzij wij voor 1 november hebben laten weten dat wij niet akkoord
gaan met deze overdracht.
De decembermaand staat in het teken van de contractering. Regio WBO hoopt met iedere
jeugdhulpaanbieder afspraken te kunnen maken en een toewijsbericht toe te kunnen sturen.
Mocht u vragen hebben over het woonplaatsbeginsel, kunt u veel informatie vinden op
www.i-sociaaldomein.nl of uw vraag mailen naar jeugdhulp@breda.nl.

Stand van zaken bijeenkomsten n.a.v. de onderzoeken
Inmiddels zijn we gestaag onderweg naar een onderzoeksplan 3.0 of hoe we het liever noemen naar
een Leer- en ontwikkelplan. Tijdens de bijeenkomst van 13 september zijn er 5 onderzoeksvragen
geformuleerd. Op 2 en 9 november zijn werkgroepen aan de slag gegaan om deze onderzoeksvragen
te vertalen naar concrete ideeën en acties. Dit worden de diverse hoofdstukken van het Leer- en
ontwikkelplan. Iedere werkgroep heeft zelf afspraken gemaakt hoe het hoofdstuk verder vorm te
geven en we hopen in Q1 2022 in ieder geval de inhoudsopgave en wellicht ook een eerste concept
van het plan klaar te hebben.

VOW bericht
In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld dat we hopen om dit jaar een besluit te kunnen nemen
rondom de invoering van het VOW (verzoek om wijziging) bericht. Helaas hebben we nog niet alle
benodigde gegevens om nog dit jaar een besluit hierover te kunnen nemen. Zodra er meer bekend is
informeren wij u via de nieuwsbrief.

Meldplicht voor jeugdhulpaanbieder per 1 januari 2022
Op 1 januari 2022 vervangt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) grotendeels de huidige Wet
toelating zorginstellingen (Wtzi). De Wtza is van toepassing op zorgaanbieders die zorg leveren,
gefinancierd vanuit de Zvw en de Wlz. Jeugdhulpaanbieders die uitsluitend jeugdhulp onder de
reikwijdte van de Jeugdwet leveren, vallen niet onder de Wtzi. Wat hebben jeugdhulpaanbieders dan
met deze nieuwe wet te maken? De wetgever heeft een deel van de vereisten voor aanbieders in het
kader van de Wtza ook voor jeugdhulpaanbieders verplicht gesteld, namelijk de meldplicht. Deze
verplichting zal in de Jeugdwet worden vastgelegd en geldt voor zowel nieuwe als bestaande
jeugdhulpaanbieders (paragraaf 4.0.1 en 10.0).
Doel:
Het hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. De Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) krijgt door de meldplicht meer (risicogericht) toezicht op aanbieders
en de kwaliteit van zorg. Andersom worden startende aanbieders zich sterker bewust van de
(kwaliteits-) eisen waaraan ze moeten voldoen en hun verantwoordelijkheid hiervoor.

Wanneer:
Jeugdhulpaanbieders die op of na 1 januari 2022 willen starten met de jeugdhulpverlening moeten
zich binnen drie maanden vóór de start van de hulpverlening melden. Bestaande
jeugdhulpaanbieders hebben tot 1 juli 2022 om zich te melden. Wie te laat is met melden, kan van de
IGJ een boete opgelegd krijgen van maximaal € 21.750,-. Tot 1 januari 2022 kan de melding
plaatsvinden bij het portaal www.meldennieuwezorgaanbieders.nl Per 1 januari 2022 vindt de
melding plaats bij het portaal www.toetredingzorgaanbieders.nl. Op de laatstgenoemde site staat
ook meer informatie over de Wtza en een vraag en antwoord ook speciaal voor
jeugdhulpaanbieders.

Gaan meer vereisten uit de Wtza in de toekomst gelden voor jeugdhulpaanbieders?
Mogelijk wel. De vergunningsplicht en de plicht om een interne toezichthouder te hebben, geldt niet
voor jeugdhulpaanbieders die uitsluitend jeugdhulp verrichten. Dit geldt ook voor de vereisten over
de transparante financiële bedrijfsvoering en de derivatenregeling. De vier vereisten zijn wel
meegenomen in het wetsvoorstel Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen. Dit voorstel
ligt momenteel bij de Raad van State.

Reminder Kijken in elkaars keuken
In de nieuwsbrief van juni 2021 hadden wij een artikel geplaatst over kijken in elkaars keuken. Om
dichter bij elkaar te komen en meer van elkaar te leren. Dit willen wij in Q1 2022 meer vorm gaan
geven door een uitwisseling tussen jeugdhulpaanbieders en Regio WBO te organiseren. Wij hebben al
aanmeldingen ontvangen. Mocht u nog niet gereageerd hebben: wij nodigen u graag uit om een
dag/dagdeel mee te lopen bij Regio WBO. Regio WBO komt ook graag een dag/dagdeel meelopen bij
uw organisatie. Wilt u hieraan meedoen, stuur dan uw reactie voor 31 december 2021 naar
jeugdhulp@breda.nl.

Betaalkalender 2022
Hieronder treft u de betaalkalender 2022.
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Op weg naar een regiovisie jeugd West Brabant Oost
Via deze weg wil ik mij alvast kort voorstellen. Mijn naam is Marijke te Ronde en als
projectleider binnen de regionale samenwerking Jeugd van West Brabant Oost ben ik
samen met een team van enthousiaste medewerkers uit de gemeenten en team
WBO verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de regiovisie Jeugd. Dat houdt in
dat we een visie ontwikkelen voor de lange termijn koers van de jeugdhulpregio en
daarmee inhoud geven aan samenwerking en goed opdrachtgeverschap.
Dit doen we in overleg met zorgaanbieders, ketenpartners, professionals en
jeugdigen & ouders.
De volgende onderdelen komen aan bod in de regiovisie.
✓ wat gemeenten lokaal regelen, wat (boven)regionaal en hoe dat aan elkaar verbonden wordt
✓ hoe de verschillende specialistische functies in de Jeugdhulp beschikbaar blijven
✓ hoe aanbieders, ketenpartners en gemeenten zich tot elkaar verhouden
✓ hoe wij samen de ontwikkeling en transformatie van het zorglandschap Jeugd zien
✓ hoe we inhoud geven aan beperken van administratieve lasten
✓ hoe de lokale toegang goed aansluit bij de sociale basis infrastructuur en bij de
gecontracteerde jeugdhulp
Binnenkort ontvangen vele partners meer informatie en begin 2022 zijn er dialoogbijeenkomsten om
met elkaar de regiovisie te voeden en consensus hierover te bereiken.
Wij kijken hiernaar uit en hopen dat een ieder hier een waardevolle bijdrage aan wil leveren.

Start nieuwe contractmanager
Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Ira Prachkovskiy en vanaf 1
december 2021 ben ik als contractmanager voor Regio WBO werkzaam.
Ik ben getrouwd, heb twee kinderen en woon in Breda.
Ik zal vooral met de middelgrote jeugdhulpaanbieders in gesprek gaan –
een taak waar ik erg veel zin in heb. Zelf ben ik twee jaar geleden bij
team WBO gestart als kwaliteitsmedewerker, een functie die mij erg
heeft geholpen om de interne gemeentelijke processen goed te leren
kennen. Hiervoor heb ik 18 jaar bij een zorgaanbieder gewerkt die
cliënten met een verstandelijke beperking ondersteunt.

Vertrek Lydia de Rijke (contractmanager Regio WBO)
Lydia heeft een nieuwe uitdaging gevonden, buiten Regio WBO. Dit betekent dat Lydia per 1 januari
2022 Regio WBO verlaat.
Wij wensen Lydia veel succes met haar nieuwe uitdaging.

Kerstgroet
We blikken terug op 2021, een jaar waarin corona nog de boventoon voerde, een jaar waar
samenwerken en samen zijn beperkt was, een jaar waar anders denken en anders doen door ons allen
is opgepakt. En ondanks alle beperkingen, hebben wij samen voor een heleboel jeugdigen veel kunnen
betekenen. Laten wij hier samen bij stilstaan. Dank daarvoor.
Wij wensen u fijne feestdagen en begroeten u graag komend jaar, om er samen een mooi 2022 van
te maken.
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Contactgegevens
Email: jeugdhulp@breda.nl
Tel nr: 076-5293335
Hiervoor kunt u de regionale gemeenten benaderen.
www.regiowbo.nl - regionale contactgegevens
Email: zorgadministratiewbo@breda.nl
Online vragenformulier
Tel nr: 076-5293636
Email: berichtenapp@zilliz.nl
Tel nr: 0317-415665
Email: support@vecozo.nl
Tel nr: 013-4625641

