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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. De komende tijd lopen we 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.   
  
Waarom deze route? De passie, inzet en kwaliteit waarmee jeugdhulpaanbieders hulp verlenen is 
evident. Daarnaast staat de jeugdhulp óók onder grote druk. Om de kwaliteit en de hulp op de juiste plek 
te kunnen waarborgen, werken we binnen Regio WBO aan drie grote thema's: een gezamenlijke 
Regiovisie, een andere manier van contracteren en inkoop richting 2023 en een intensievere regionale 
samenwerking. Zo zorgen we ervoor dat jeugdigen zo thuis mogelijk kunnen opgroeien en dat er geen 
jeugdigen in de knel komen. Deze thema's vragen om commitment en een gezamenlijke inspanning van 
Regio WBO: vijf gemeenten, team WBO en het jeugdhulplandschap.   
  
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!  

 

Er gebeurt veel in de regio. Omdat het nodig is én omdat er op landelijk niveau normen zijn gesteld. We 
geven je graag wat context en nemen je even mee…  
Medio juni 2021 is in VNG-verband de NvO vastgelegd. Met de NvO maken gemeenten afspraken 
binnen de jeugdregio en leggen ze deze samenwerking vast om jeugdhulp aan te laten sluiten bij de 
behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, hun ouders en gezin. Niet alleen nu, maar ook in de 
toekomst. Vanzelfsprekend is ook Regio WBO aan de slag gegaan met het maken van afspraken. Deze 
afspraken geven op langere termijn richting aan wat betrokken spelers in onze regio samen doen en 
hoe dit lokaal, regionaal en bovenregionaal is verbonden. De belangrijkste onderdelen voor onze regio 
zijn de ontwikkeling van een regiovisie, beschikbaarheid, kwaliteit en continuïteit van jeugdhulp. Maar 
ook afspraken over governance en samenwerking binnen de regionale samenwerking. Meer lezen over 
de Norm voor Opdrachtgeverschap? Dat kan hier. 

 

 

In een Regiovisie Jeugd komt de bedoeling van 
de jeugdhulp helder naar voren en verbindt 
alle partners uit het zorglandschap aan elkaar. 
Met een duidelijke meerjarenkoers kunnen 
álle betrokkenen hun focus leggen op de 
inhoud van jeugdhulp, namelijk de hulp voor 
de jeugd. 

 

Vanzelfsprekend is een regiovisie een  
gedeelde visie. Daarom ontwikkelen wij de  
visie in dialoog met veel verschillende 
stakeholders in de regio.  
 

Regiovisie 

https://vng.nl/sites/default/files/2021-01/factsheet-norm-voor-opdrachtgeverschap-jeugd_20210118.pdf
https://regiowbo.nl/wp-content/uploads/2022/02/Procesplaat-RegiovisieWBO.jpg


In februari vonden er verschillende dialoogsessies plaats met jongeren, oudervertegenwoordiging, 
onderwijs, verwijzers & toegang en medewerkers van gemeenten. En vanzelfsprekend ook met jullie. 
De feedback die we van jullie kregen hebben we samengevat in een powerpointpresentatie. Je vindt 
deze hier.  
 
De Regiovisie sluit aan bij de lokale diversiteit in de vijf gemeenten. Ook de colleges en 
gemeenteraden zijn betrokken in het proces naar een Regiovisie. De gemeenteraden stellen de 
regiovisie medio mei vast.    

 

 
We willen een jeugdhulpstelsel waarin alle partijen zich samen verantwoordelijk voelen voor de 
kwaliteit, nabijheid en beschikbaarheid van jeugdhulp voor degenen die dat nodig hebben. Een 
jeugdhulpstelsel waarin partijen samen er samen voor zorgen dat de beschikbare publieke middelen 
ook bij de jeugdigen landen. Een jeugdhulpstelsel waar we samenwerken om wachttijden, 
administratieve lasten en schotten weg te nemen. Om zo de juiste jeugdhulp te leveren: licht waar 
mogelijk en zwaar waar nodig. Waar de jeugdprofessionals de ruimte hebben om hun werk te kunnen 
doen. Een andere manier inkoop en contractering is een sterk instrument om een grote stap te maken 
in de ontwikkeling naar dit jeugdhulpstelsel.  
 
Deze week hebben de vijf colleges van de regiogemeenten WBO de uitgangspunten vastgesteld voor 
dit nieuwe inkoopproces. We stappen af van het Open House model maar dat betekent niet dat 
kleinere aanbieders geen rol meer hebben. Integendeel: zowel kleine als grote aanbieders blijven 
nodig voor een dekkend jeugdhulpstelsel. We gaan een contract aan met strategische partners. Zo 
willen we de samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders en ketenpartners makkelijker maken, zonder 
verlies van lokaal aanbod.   
 
We gaan daarvoor nieuwe afspraken met jullie maken. Dit is een flinke opgave en we weten dat niet 
alles in één keer kan. We doen het stap voor stap, in een ontwikkeltraject met jullie en met de andere 
partners. Dat betekent continu samen verbeteren, met voldoende waarborgen voor jullie om te 
kunnen innoveren en voor ons om de beschikbaar gestelde middelen te verantwoorden. Een precaire 
balans die noodzakelijk en van belang is voor een robuust en stabiel jeugdstelsel.  
 
We zetten de uitgangspunten voor samenwerking op een rijtje:  
* duurzame samenwerking;  
* samen verantwoordelijkheid nemen (wederkerigheid);  
* 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;  
* een beperkt aantal strategische partners (in deze fase niet gelimiteerd).  
 

Uitgangspunten voor het inkoopproces zelf zijn: 
* de opdracht wordt beschreven op hoofdlijnen;  
* de gunningcriteria over de kwaliteit van de aanbieder (i.p.v. kwaliteit van jeugdhulp);  
* langdurige overeenkomsten (5 tot 7 jaar);  
* de overeenkomst kent een ‘ontwikkelopgave’ die bedoeld is als een inspanningsverplichting van de 
jeugdhulpaanbieder om een bijdrage te leveren aan de regionale doelstellingen (regiovisie WBO).  
 

De ontwikkelopgaven krijgen een prominente plek in de contracten. Zo zijn we samen wendbaarder bij 
nieuwe of onverwachte ontwikkelingen. We richten de regels dus meer op de relatie waardoor we 
gemakkelijker kunnen bijsturen op de gewenste effecten. Met minder direct gecontracteerde partners 
kunnen we intensiever contractmanagement voeren en de kwaliteit en de uitgaven van de jeugdhulp 
beter monitoren. 
   

Contractering en inkoop richting 2023 

https://regiowbo.nl/koers-2023/regiovisie/output-dialoogsessie-aanbieders/
https://regiowbo.nl/koers-2023/regiovisie/output-dialoogsessie-aanbieders/


We organiseerden op 20 januari een webinar voor aanbieders over de aanleiding, het belang en de 
globale invulling van de nieuwe inkoop. Het webinar terugkijken kan hier.  
De powerpointpresentatie die tijdens het webinar werd toegelicht vind je hier.  
 
Over de besluiten van de colleges is ookeen raadsbrief gestuurd naar alle vijf gemeenteraden.  

 

 
De komende weken wordt de aanbesteding samen met het veld uitgewerkt. Wij vinden het zeer  
belangrijk dat de route open en oprecht wordt doorlopen en hebben dan ook veel aandacht voor de  
zorgen en onzekerheden in het veld, zonder op voorhand conclusies te trekken of concessies te doen.  
De komende periode organiseren wij meerdere technische sessies waarin we meer informatie geven  
over de aanbesteding en waarin we jou uitnodigen om input te geven op de agenda. Vanzelfsprekend is  
er tijdens deze sessies ruimte voor het stellen van vragen. Meer informatie over de bijeenkomsten en  
aanmeldlinks vind je in de agenda op de website.   
 
Op 9 en 10 maart staan de sessies gepland over het onderwerp samenwerking. Het eerste gedeelte van 
de sessie (45 minuten) willen we graag besteden aan de inhoud. Wij lichten graag nog een keer toe wat 
en waarom we dit doen. De rest van de sessie, zullen we wijden aan het geplande onderwerp. Daarin 
komen vragen over welke opties er zijn, hoe je je kan aanmelden, hoe je samenwerkingspartners vindt 
en hoe je een intentieverklaring maakt aan bod.  
 
  
Op 1 juni wordt de aanbesteding gepubliceerd. De planning is als volgt:  

 
 

 

 
We maken je er graag op attent dat op 6 en 7 april sessies gepland zijn over gunningscriteria en 
referentie-eisen. Een vast onderdeel in een aanbesteding, waaraan een inschrijver dient te voldoen om 
kans te maken op gunning. Als jeugdhulpaanbieder heb je waarschijnlijk ervaring met gunningscriteria 
die in de praktijk goed werken en minder goed werken. Graag vernemen wij de opgedane ervaringen en 
ideeën om de jeugdhulp te verbeteren. De ideeën helpen om de best passende concept 
gunningscriteria op te stellen. De inbreng uit het veld nemen wij mee in (de basis vormen van) het 
concept en later de definitieve gunningscriteria en referentie-eisen.  
  
Wij nodigen je uit om alle tips, aanbevelingen of concrete concept gunningseisen te mailen naar 
jeugdhulp@breda.nl (graag in de onderwerpregel ‘gunningscriteria en referentie-eisen' toevoegen).  
 
 
 
 
 
 

Oproep: Criteria en referentie-eisen 

Aanbesteding: laat je informeren en denk mee! 

https://www.youtube.com/watch?v=XZpwu6CUmdA&feature=emb_title
https://regiowbo.nl/wp-content/uploads/2022/01/Presentatie-webinar_Versie2001_14.00.pdf
https://regiowbo.nl/koers-2023/agenda/


 

 
Samenwerking is alleen actief als deze slagvaardig en eenduidig is. Heldere afspraken over wie wat doet 
en mag. Maar ook over wat er lokaal, regionaal en bovenregionaal georganiseerd wordt. Een duidelijke 
Governance, zodat er tijd en ruimte is om de focus te leggen op dat waar we het allemaal voor doen: 
passende en goede jeugdhulp in de regio. We zijn samen met ambtelijke en bestuurlijke stakeholders 
binnen Regio WBO een nieuwe passende regionale samenwerking aan het vormgeven.  
 
Momenteel voeren we gesprekken met uiteenlopende partijen. Vanzelfsprekend besteden we daarin 
aandacht aan de interactie met de vijf lokale toegangen en de overkoepelende lijnen daartussen. We 
houden je op de hoogte!  

 

 
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. 

 

Vragen en suggesties?  

Slagvaardig werken in een netwerkorganisatie  

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

