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Regio WBO: wie zijn wij?

●Diversiteit als gegeven en als kracht

●Groeiend lef 

●Eigenwijsheid

●De met het veld afgestemde inhoud is ons kompas

●De basis op orde

●Slagvaardig, oplossingsgericht, hands on, dichtbij



Wat zien wij in de huidige context 



Regio WBO: waar staan wij voor? (1)

a. Hobbels horen bij het leven, kinderen hebben het recht om te falen

b. Normaliseren vraagt iets van ons allemaal

c. Wij kijken naar jeugdigen in hun context (gezinssysteem en omgeving)

d. We bepalen gezamenlijk welke hulp nodig is: jeugdigen, ouders, 
verwijzers, onderwijs en jeugdprofessionals



Regio WBO: waar staan wij voor? (1)

e. We houden kleine problemen klein en geven grote problemen 
passende aandacht

f. Thuis is de basis

g. Continuïteit van kwaliteit is het uitgangspunt.

h. Jeugdprofessionals hebben een mooi vak en wij zijn trots op hen



Uitdagingen voor Regio WBO

●Sterke identiteit in een veranderend landschap

●Beleggen van rollen en verantwoordelijkheden 

●Heldere communicatie

Routes:

●Regiovisie: gedeelde visie opstellen

●Inkoop: naar koersvaste overeenkomsten

●Governance: passend bij regiovisie en partnerschap





Met wie lopen we deze route?

●Dialoog

●Samen ontwikkelen:
○ Collega’s in het veld (aanbieders, samenwerkingsverbanden onderwijs, ketenpartners

○Wethouders en raadsleden

○Ouders en jeugdigen

○ Beleidsadviseurs jeugd, wmo, onderwijs, veiligheid

○Directies

○ Collega’s toegang

○ Team WBO



“We moeten los zand 
bewateren om met klei 
te kunnen boetseren”



Inkoop: waarom?

● Momentum: overeenkomsten lopen af

● Samen met jeugdhulpaanbieders de transformatie versterken

● Streven naar duurzaam en geoptimaliseerd partnerschap

● Vervolg inkoopvisie 2020

● Voldoen aan de norm voor opdrachtgeverschap

● Contractering vanuit de bedoeling



Inkoop: ontwikkelingen in Nederland

● Jeugdhulplandschap verandert, contractering moet mee veranderen 

● Enorme stijging aantal jeugdhulpaanbieders

● Steeds meer zorgprofessionals gaan als zelfstandige aan de slag

● Bezuinigingen jeugdzorg

● Geen enkel inkoopmodel is het antwoord op alle uitdagingen 



Inkoop: wat willen we bereiken?

● Doelmatig kwalitatief goede jeugdhulp binnen het beschikbare 
budget 

● Passende jeugdhulp en versterking transformatie in het 
jeugdhulplandschap 

● Goede poortwachtersfunctie richting jeugdhulplandschap 

● Geoptimaliseerd partnerschap 

● Ruimte voor samen ontwikkelen

● Samen problemen detecteren, erkennen en oplossen

●Duurzame overeenkomsten



Inkoop: wat vinden we belangrijk?

● Kwaliteit dichtbij

● Zorggeld = zorggeld (geen systeemgeld)

● Meer werkruimte voor de professional (verlagen regeldruk)

● Een voor iedereen begrijpbaar jeugdhulplandschap

● Innovatief jeugdhulplandschap 

● Inkoop als co-productie met ervaringsdeskundigen 

●Vertrouwen



Inkoop: overzicht afwegingen 



Aanbesteden met ontwikkelopgaven



Aanbestedingsstrategie: hoofdlijnen

● Contracteren van strategische partners zonder verlies van lokaal 
aanbod

● Faciliteren van jeugdhulp op maat en vergemakkelijken van op- of 
afschaling (ontschotten)

● Flexibele overeenkomsten met de focus op ontwikkelopgave (ipv 
uitvoering en detail)



Aanbestedingsstrategie: uitgangspunten

● Duurzame samenwerking

● Samen verantwoordelijkheid nemen (wederkerigheid & 
eigenaarschap)

● Samen continu verbeteren en ontwikkelen

● Expertise van aanbieders is leidend (wat én hoe)

● Dialoog met en tussen aanbieders

● Partnerschap op basis van transformatiekracht, innovatiekracht, visie 
en competenties (selectie aanbieders en niet aanbiedingen)



Aanbestedingsstrategie: planning 
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Proces



Vragen n.a.v. het Webinar

Donderdag 27 januari 

14:00 tot 17:00 uur 

Stadskantoor Breda

In verband met Corona graag aanmelden via Jeugdhulp@breda.nl

mailto:Jeugdhulp@breda.nl
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