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In eerdere nieuwsbrieven vertelden we je over de transformatie in het jeugdhulplandschap in onze regio
vanaf 2023. Wij hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan de bouwstenen voor de transformatie
en de nieuwe contractering. Samen met heel veel spelers in het jeugdhulplandschap hebben we een
gezamenlijke koers ontwikkeld. Om de jeugdhulp in onze regio nóg beter te maken. Deze koers staat
beschreven in zowel de Regiovisie, als in de Inkoopstrategie. Op 19 april zijn beide documenten
voorgelegd aan de vijf colleges in onze regio. Daar hebben zij met beide documenten ingestemd. De
regiovisie mag nu aan de vijf gemeenteraden worden voorgelegd. We houden jullie hier graag op de
hoogte van het vervolg van de besluitvorming en het proces. In deze nieuwsbrief lichten we toe wat deze
ontwikkeling voor ons en voor jou betekent. Binnenkort ontvang je een nieuwsbrief met meer
informatie. Houd intussen ook de website en de Veelgestelde Vragen in de gaten.

De Regiovisie
De vijf colleges hebben dus op 19 april ingestemd dat de
Regiovisie naar de gemeenteraden doorgaat voor definitieve
instemming. We zijn hier blij mee, want, een gedragen
Regiovisie draagt volgens ons bij aan continuïteit in de
jeugdhulp en de transformatie die nodig blijft. Met die reden
hebben we de afgelopen maanden meer dan 90 participanten
betrokken. We zijn hen heel dankbaar voor de constructieve
inbreng en samenwerking in de totstandkoming van de
regiovisie.
Na instemming door de vijf gemeenteraden, mag de regiovisie in juni gepubliceerd worden.

De contractering en inkoop richting 2023
Draagvlak vanuit het jeugdhulplandschap én bij onze collega's vinden wij heel belangrijk. Wij waarderen
het dan ook dat heel veel aanbieders en collega's hebben meegedacht bij de totstandkoming van de
strategie. Zonder hen en zonder jou had dit niet gekund.
De Inkoopstrategie is nu door de colleges vastgesteld. Dit betekent dat
de voorbereidingen voor de nieuwe contractering verder gaan.

Zo gaan wij door met het opstellen van de Inkoopleidraad met de details. Deze dient als basis voor de
publicatie van de aanbesteding. In de Inkoopleidraad beschrijven we het proces en de criteria waaraan
je straks moet voldoen. De Inkoopleidraad is in juni klaar.
De komende weken blijven we in gesprek. Samen met het jeugdhulplandschap. Er staan nog
Inkooptechnische sessies op de planning. We snappen namelijk dat dit voor sommige aanbieders in het
huidige tijdspad voelt als een grote opgave. We hopen je dus daar te zien. Zodat we je waar mogelijk
kunnen faciliteren. Voor goede jeugdhulp is intensieve samenwerking namelijk van groot belang.

Op zoek naar samenwerking
Regio WBO vraagt jou als jeugdhulpaanbieder om de samenwerking op te zoeken met andere
jeugdhulpaanbieders. Steeds meer jeugdhulpaanbieders zoeken al de samenwerking met elkaar op. Dat
vinden we mooi om te zien. 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
https://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 je succes met het vinden van samenwerkingspartners!

Vragen en suggesties?
In deze nieuwsbrief zijn de uitkomsten van de collegebesluiten van 19 april 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.

