
 

NIEUWSBRIEF 
 
maart 2022 
 
Beste aanbieder,  

Je leest een speciale editie van de nieuwsbrief Regio WBO. Een uitgave waarin we je meer vertellen 
over wat er speelt in ons jeugdhulplandschap. We lopen nu met z’n allen een route die leidt naar de 
juiste en beste hulp voor jeugdigen in de regio. We reflecteren, informeren en ontwikkelen, ook samen 
met jullie. De afgelopen weken én de komende tijd vinden er verschillende bijeenkomsten plaats 
waarbij we je uitnodigen om mee te denken, mee te ontwikkelen en waarin we je informeren over de 
stand van zaken. We houden je met deze nieuwsbrief op de hoogte. Houd ook de website in de gaten!  

 
 

 Regiovisie en concretisering van de ontwikkelopgaven 
 

Team WBO legt momenteel de laatste hand aan de 
Regiovisie. Deze visie is tot stand gekomen door 
samenwerking met heel veel spelers in het 
jeugdhulplandschap. In de Regiovisie beschrijven we 
de bedoeling van de jeugdhulp in de regio en leggen 
we vast waaraan én hoe we gaan werken. Het is 
goed een duidelijke meerjarenkoers te hebben, 
want hiermee kunnen we allemaal onze focus 
leggen op onze gezamenlijke doel: De juiste en 
beste zorg voor de jeugdige, zo dichtbij mogelijk. 

 
De Regiovisie maakten we niet alleen en datzelfde geldt voor de ontwikkelopgaven die we erin 
beschrijven. Na verschillende dialoogsessies in februari maakten we op 15 maart met een groep van 
30 jeugdhulpaanbieders de ontwikkelopgaven voor de regio WBO concreter. Tijdens deze 
bijeenkomst hebben we veel van elkaar geleerd en was er ruimte om vanuit ieders expertise de 
inhoud van de ontwikkelopgaven te verrijken. Na 15 maart hebben we de ontwikkelopgaven 
besproken met verschillende collega's uit de toegang. De volgende zes ontwikkelopgaven zijn 
opgenomen in de Regiovisie: 

 
Opgave 1: Zo thuis mogelijk 
Opgave 2: Innovatiekracht 
Opgave 3: Participatie jeugdigen 
Opgave 4:Ervaringsdeskundigheid als expertise 
Opgave 5: Onderwijs & jeugd 
Opgave 6: Samenwerking, triage en verwijzen  

https://regiowbo.nl/koers-2023/agenda/


 

 
 

Deze ontwikkelopgaven zijn richtinggevend. We kiezen ervoor de gekozen opgaven niet in beton te 
gieten. We willen namelijk voldoende ruimte creëren om er in strategisch partnerschap met 
jeugdhulpprofessionals mee aan de slag kunnen. Dat kan in pilots en projecten. Of met initiatieven 
waar we tot nu toe nog niet aan gedacht hebben. Wel hebben we per ontwikkelopgave goed in beeld 
wat de hefbomen zijn waar we met elkaar aan moeten werken om op de betreffende opgave 
verbetering realiseren.   

De Regiovisie is begin april gereed en zal dan de route van besluitvorming ingaan. We houden je op 
de hoogte! 
 

 In gesprek met jeugdigen 
 
We kunnen geen jeugdzorg bieden zonder te weten wat jeugdigen nodig hebben. De inbreng van en 
samenwerking met de jeugdigen en hun systeem is ontzettend belangrijk. Door te luisteren naar hun 
zorgen, advies en ideeën kan de hulp verbeterd worden. Niet voor niets is ‘Participatie jeugdigen’ een 
van de ontwikkelopgaven voor de komende tijd. Op 23 maart hadden we een waardevol gesprek met 
een aantal residentieel geplaatste jeugdigen in onze regio. Het heeft ons wederom doen beseffen dat 
participatie geen verplicht kunstje is maar een belangrijke bron voor kwaliteit in de jeugdhulp! 
 

 Meelezen inkoopstrategie 
 
Eerder hebben wij een uitvraag gedaan voor het meelezen van de inkoopstrategie. Wij willen de 
partijen die zich hebben aangemeld hiervoor bedanken. Op dit moment zijn wij in contact met de 
betreffende partijen voor het meelezen. In een volgende nieuwsbrief zullen we terugkomen op dit 
onderwerp. 
 

 Keuzes in inkoopstrategie 
  
Zoals jullie weten, werken we naar een steeds verdere detaillering van de inkoopstrategie. Binnenkort 
zullen we jullie meer duidelijkheid geven. Ondertussen maken we voorlopige keuzes met betrekking 
tot de ketensamenwerking en uitgangspunten van strategische partnerschap.  

Aantal zorgvormen en aanbieders 
In onze Regiovisie gaan we uit van ketensamenwerking. Dit 
betekent dat we een strategisch partnerschap aan willen gaan met 
meerdere strategische partners die een breed aanbod van 
jeugdhulp in huis hebben. We onderscheiden 13 zorgvormen en 
gaan er van uit dat elke strategische partner minimaal 10 van deze 
13 zorgvormen kan aanbieden. 

 



 

Daarbij willen we met maximaal 20 strategische partners een contract aangaan. We verwachten met 
dit aantal een daadwerkelijk strategisch partnerschap aan te kunnen gaan en de ontwikkelopgaven te 
kunnen gaan uitwerken. Daarnaast zijn we van mening dat met dit aantal aanbieders er ook voldoende 
ruimte is voor overleg en samenwerking tussen strategische partners. Deze keuze in de 
inkoopstrategie sluit aan bij onze Regiovisie waarbij we gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen 
voor de uitdagingen waarvoor we staan. Door ons te richten op 20 strategische partners die elk een 
groot deel van de hulpvormen kunnen aanbieden, kunnen we ons gezamenlijk richten op wat het 
beste voor het kind is. 
 
Gezinshuizen 
Een belangrijke ontwikkelopgave in onze Regiovisie is om zo thuis als mogelijk jeugdhulp aan te 
bieden. Het liefst voorkomen we verblijfszorg in een instellingen. Wanneer de omstandigheden 
zodanig zijn dat er toch een noodzaak is voor (tijdelijke) uithuisplaatsing, kiezen we voor zo thuis en 
nabij mogelijk. Gezinshuizen nemen daarom bij de ontwikkelopgave ‘Zo thuis mogelijk’ een belangrijke 
positie in. Om deze ontwikkeling te blijven stimuleren willen we de groei van kwalitatieve gezinshuizen 
blijven mogelijk maken door met deze vorm van hulp een aparte inkoop te organiseren volgens een 
open house-constructie..  

Wij organiseren op 29 maart van 19.00 tot 20.30 een sessie waarbij wij onze keuzes in de inkoopstrategie 
toelichten en waarbij er ruimte is voor het stellen van vragen. Deelnemen? Dat kan. Log op het genoemde 
tijdstip in middels deze link: Vragensessie n.a.v. nieuwsbrief. Tot dan! 

 

 Samenwerking jeugdhulpaanbieders 
  
Regio WBO vraagt jou als jeugdhulpaanbieder om de samenwerking op te zoeken met andere 
jeugdhulpaanbieders. Het is fijn om te zien dat verschillende jeugdhulpaanbieders daar mee bezig zijn. 
Vanzelfsprekend zijn er ook aanbieders die willen weten hoe partijen elkaar kunnen vinden, welke 
samenwerkingsverbanden er (in wording) zijn en of er nog aansluiting mogelijk is. Regio WBO wil 
hierin faciliteren en stelt haar openbare website hiervoor beschikbaar. We hebben een lijst geplaatst 
met partijen die willen samenwerken. Je vindt de lijst hier.  

Wil je graag samenwerken en weet je niet met wie dat kan? Of ben je al bezig met het starten van een 
samenwerkingsverband en zoek je nog jeugdhulpaanbieders? Vul dan de bijlage bij deze nieuwsbrief 
in en mail deze naar jeugdhulp@breda.nl. Wij publiceren de gegevens dan zo snel mogelijk. Let op: De 
website www.regiowbo.nl is een openbare site. Bedenk in het kader van je eigen privacy goed welke 
informatie je op de site wilt laten publiceren en stuur ons alleen die informatie terug. 

Ook handig: we maakten een presentatie over verschillende 
manieren van samenwerken. Je vindt ‘m op de website. 

Regio WBO vertrouwt erop dat aanbieders elkaar met deze tools 
beter en sneller kunnen vinden en wenst u succes met het vinden 
van samenwerkingspartners! 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjJjNDliMzgtZjIzMS00YTRiLTliMDAtYzc3MGRkZmNmMTQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2292020df4-c9e7-400f-b202-37754484ef2e%22%2c%22Oid%22%3a%22b36b99aa-4ab6-4436-99a1-94412c56230e%22%7d
https://regiowbo.nl/koers-2023/inkoop/samenwerking-jeugdhulpaanbieder/
mailto:jeugdhulp@breda.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regiowbo.nl%2F&data=04%7C01%7Crca.van.den.broek%40breda.nl%7Ce1b4d0171bf741df3cf608da0801f4ea%7C92020df4c9e7400fb20237754484ef2e%7C0%7C0%7C637831101736929113%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9YTbFruOD7OH6k%2BmE%2F4PuPZWFBpseEfi92ulHYwDFGg%3D&reserved=0


 

 De route 
 
Om kwaliteit en zorg op de juiste plek te kunnen waarborgen, zijn we aan de slag met drie 
grote opgaves: een gezamenlijke Regiovisie, een andere manier van contracteren en inkoop, en een 
intensievere regionale samenwerking. Dat vraagt om een gezamenlijke inspanning van ons allemaal. 
 

De afgelopen maanden hebben we met heel veel partners 
in het veld gesproken, gespard en ontwikkeld. We spraken 
ook veel van jullie op werkconferenties, tijdens webinars, 
in dialoogsessies en aan ontwikkeltafels. Ook spelers in 
het veld hebben zich ingespannen door hun denkkracht in 
te zetten. Van verwijzers tot toegangen en van 
beleidsadviseurs tot de jeugdigen zelf. We danken 
iedereen heel hartelijk voor deze energie. De Regiovisie en 
inkoopstrategie worden er rijker van.  

 

 Vragen en suggesties? 
 
In deze nieuwsbrief zijn veel onderwerpen toegelicht. Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben 
of suggesties willen doen, neem dan contact met ons op. Dat kan via het vertrouwde mailadres 
jeugdhulp@breda.nl. Wellicht is jouw vraag al eerder gesteld? Check daarvoor de veelgestelde vragen 
op de website. Je vindt ze hier. 

 

 

 

mailto:jeugdhulp@breda.nl
https://regiowbo.nl/koers-2023/veelgestelde-vragen/

