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Beste jeugdhulpaanbieder,
We hebben met het gehele jeugdhulplandschap de afgelopen tijd met grote inzet en betrokkenheid
gewerkt aan de gewenste en noodzakelijke verbetering van de jeugdhulp in onze regio. De juiste zorg voor
de jeugdige dichtbij. Er is veel in beweging gezet. Zo zijn er al diverse aanbieders uit onze regio met veel
energie bezig met het vormen van samenwerkingsverbanden. Een aantal van jullie heeft de afgelopen tijd
duidelijk gemaakt zich zorgen te maken over de tijdsdruk waaronder strategische samenwerkingen
vormgegeven moeten worden. Regio WBO gaat nu meer tijd nemen voor het inkoopproces zodat er samen
met het veld zaken concreter uitgewerkt kunnen worden om straks de nieuwe inkoop succesvol vorm te
geven.
We hopen dat de ruimte die hierdoor ontstaat, voor sommigen van jullie wat rust brengt in het proces.
Tegelijkertijd snappen we ook dat er teleurstelling is bij ieder die de afgelopen periode zo hard gewerkt
heeft om onder tijdsdruk tot een samenwerkingsverband te komen. In deze nieuwsbrief lichten we kort
toe hoe er tot dit besluit is gekomen en wat dit voor jullie betekent.
Meer rust in het proces
De kern van de Regiovisie is dat de jeugdige de juiste hulp ontvangt, zo thuis en dichtbij mogelijk, waarbij
op- en afschalen vloeiend binnen een keten verlopen. Daarbij koerst Regio WBO op strategisch
partnerschap met een beperkt aantal aanbiedende partners die een dekkend hulpaanbod hebben én
samen willen werken aan grote ontwikkelopgaven die nodig zijn om de jeugdhulp te transformeren. Dat
betekent ook dat we hard bezig zijn met gemeenten en aanbieders om daarvoor een nieuwe manier van
inkoop vorm te geven. De colleges van de 5 regiogemeenten hebben daarvoor onlangs een
inkoopstrategie vastgesteld.
We merken dat het draagvlak voor het tempo van het inkoopproces niet past bij de lange termijn
doelstellingen van onze regiovisie. We hebben verschillende gesprekken gevoerd met aanbieders en
jullie zorgen gehoord. We begrijpen deze en hebben ervoor gekozen om de aanbieders meer tijd te
geven om elkaar te vinden. Strategisch partnerschap is belangrijk voor het oppakken van de
jeugdhulpuitdagingen in onze regio. Met meer rust op het inkoopproces kunnen we de energie die we
afgelopen periode hebben laten zien beter vasthouden. Zo kunnen we met elkaar koersvast het beste
doen voor onze jeugdigen. Dit betekent dat er meer ruimte komt om de samenwerking vorm te geven.
Dit geldt ook voor de overeenkomst met de gezinshuizen.

De Regiovisie
Over de inhoudelijke ambitie - de juiste en passend hulp aan de jeugdigen, zo dichtbij mogelijk - zijn we
het gelukkig wel grotendeels eens. Ook nu blijft de inhoudelijke koers staan. Nu nog een jaar de huidige
systematiek gehanteerd wordt, gaan we vol overtuiging samen door met de ontwikkelopgaven waarin we
samen het nieuwe jeugdhulplandschap vorm gaan geven. De Regiovisie blijft ongewijzigd en ligt voor ter
besluitvorming aan de gemeenteraden. Uitgangspunt is en blijft de juiste zorg voor kinderen en jongeren,
zo thuis en dichtbij mogelijk, waarbij op- en afschalen vloeiend binnen een keten verloopt. Zodat we ons
gezamenlijke doelen van de transformatie en de Regiovisie bereiken: dat de jeugdigen sneller, dichter bij
huis en efficiënter geholpen kunnen worden.

Samenwerkingsverbanden
We zijn enorm trots op onze aanbieders en de samenwerking in onze regio tot nu toe. We moedigen
jullie dus vooral aan door te gaan met het zoeken en vormen van samenwerkingen. We zien meerdere
samenwerkingsverbanden in oprichting en juichen de intensieve samenwerking die nu ontstaan is, toe.
Wij hopen dat aanbieders de energie die ze erin hebben, gestoken vasthouden en dat zij deze positieve
beweging voort blijven zetten. Ook aanbieders die nog op zoek zijn naar passende
samenwerkingsverbanden kunnen verder gaan met aansluiting zoeken om klaar te zijn voor de nieuwe
aanbesteding.

Huidige overeenkomsten
De keuze om inkoop te temporiseren betekent ook iets voor onze huidige overeenkomsten. De optie
om bepaalde overeenkomsten te verlengen ligt nu ter besluitvorming bij de colleges. We hebben bij
twee overeenkomsten de optie om te verlengen. Maar de overeenkomsten met verblijfs- en crisiszorg
hebben bijvoorbeeld geen optie meer tot verlenging. Regio WBO gaat nu de mogelijkheden
inventariseren om op 1 januari deze vormen van jeugdhulp rechtmatig beschikbaar te stellen. We
houden je op de hoogte van de uitkomst van het besluit.

Bijeenkomsten
We snappen dat jullie waarschijnlijk veel vragen hebben over wat dit voor jullie betekent. In de
komende maanden, maar ook volgend jaar. We hebben nog niet alle antwoorden op de invulling van
het verdere proces. Hier komen wij medio juni bij u op terug. We hadden oorspronkelijk sessies
gepland om de inkoopleidraad te bespreken. Maar vanwege de huidige ontwikkelingen willen we de

sessies gebruiken om bovenstaande toe te lichten. De links naar de digitale sessie van 18 mei 10.00 uur
en 19 mei 20.00 uur zijn hier te vinden. De geplande sessies over de inkoop inclusief gezinshuizen na
deze week worden dus geannuleerd.

Vragen en suggesties?
Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief 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.

