
 

 

 

NIEUWSBRIEF 
25 Mei 2022 

 

Beste jeugdhulpaanbieder,  

 
Je leest een speciale editie van de nieuwsbrief Regio WBO. Een uitgave waarin we kort terugblikken op de 
ontwikkelingen afgelopen week. We vertelden je in de vorige nieuwsbrief over de temporisering van de 
inkoop. Op dit moment ligt de regiovisie bij de vijf gemeenteraden van onze regio. We zijn benieuwd naar 
de uitkomsten. Maar we willen ook met jou vooruitkijken. Naar de samenwerkingsverbanden die zich 
vormen: een uitdaging met nu al mooie resultaten. Daarnaast gaan we in deze nieuwsbrief in op de meest 
prangende vragen als gevolg van de temporisering. We hopen je zo te informeren, rust te bieden, maar 
ook te inspireren om samen met ons en met elkaar verder te gaan.  
 

 

 Ontwikkelingen afgelopen week  

Zoals we vorige week vertelden, temporiseren we de inkoop. We merkten dat het draagvlak voor het 
tempo van het inkoopproces niet meer paste bij de lange termijn doelstellingen van onze regiovisie. 
Daarom hebben we ervoor gekozen om de je meer tijd te geven om samenwerkingspartners te vinden. 
We hopen dat we zo de energie die we de afgelopen periode hebben gezien beter te kunnen 
vasthouden. Zo kunnen we nóg beter de jeugdige centraal stellen.  

 

Om je de kans te geven vragen te stellen, of opmerkingen te plaatsen bij deze ontwikkeling, gebruikten 
we de sessies die we al op woensdag 18 en donderdag 19 mei gepland hadden. Er waren in de twee 
sessies zo’n 100 aanbieders aanwezig. De reacties die we kregen waren vooral veel opluchting door de 
ontstane ruimte. Sommigen van jullie gaven aan de laatste maanden stress ervaren te hebben over het 
tijdspad. Tegelijkertijd kregen we van sommigen terug wel positief te zijn over de inhoud van de 
Regiovisie en de kansen voor transformatie in onze jeugdhulpregio. Daar willen we samen met het 
jeugdhulplandschap mee verder. Maar we hoorden ook de behoefte aan helderheid en duidelijkheid 
vanuit ons. Daar staat ons iets te doen. 

 

De temporisering is dan ook geen stilstand. We moeten en willen door. Voor de jeugdige. Dat betekent 
dat er een nieuwe planning moet komen, maar ook dat we met elkaar willen reflecteren. Alleen door 
die reflectie kunnen we blijven groeien en innoveren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://regiowbo.nl/wp-content/uploads/2022/05/Nieuwsbrief-Besluitvorming-17-05.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juridisch advies  

We zien meerdere samenwerkingsverbanden in oprichting en juichen de intensieve samenwerking die nu 
ontstaan toe. Ook aanbieders die nog op zoek zijn naar passende samenwerkingsverbanden kunnen 
verder gaan met aansluiting zoeken om klaar te zijn voor de nieuwe aanbesteding. 
We denken graag met jeugdhulpaanbieders mee over de mogelijke vormen die gekozen kunnen worden. 
Ook is het mogelijk om extra, onafhankelijke, juridische ondersteuning in te zetten.  
Hiervoor heeft de regio afspraken met een aantal advocatenkantoren o.a. AKD.  
 
De inzet kan gebruikt worden voor: 

• Opstellen voor- en nadelen verschillende vormen van samenwerkingsverband 
• Opstellen aandachtspuntenlijstje voor de overeenkomst  

 
De spelregels: 

• Max. 5 uur per samenwerkingsverband. Indien er meer nodig is, zal een extra akkoord vanuit 
contractmanagement nodig zijn. 

• Aanvragen inzet ondersteuning: jeugdhulp@breda.nl t.a.v. Xenia. Hierna zal het 
advocatenkantoor contact opnemen met uw organisatie. 

• We wensen een bevestiging, indien er gebruik wordt gemaakt van het aanbod, dat als er omtrent 
de aanbesteding of omtrent enig ander onderwerp discussie komt met de gemeente Breda, de 
zorgaanbieders er mee akkoord zijn dat AKD de gemeente Breda zal adviseren. 

 
 

 “Verkering zoeken is logisch én verrijkend” 

“De plannen voor de nieuwe inkoop hebben een mooi positief effect. Ik heb veel mensen en organisaties 
leren kennen en de contacten aangehaald. Mijn blik op het jeugdhulplandschap is verrijkt!”. Dit zijn de 
woorden van Walter Laurijssen, bestuurder van Pro6. Deze jeugdhulpaanbieder weet dat het straks 9 van 
de benodigde 10 jeugdhulpvormen kan bieden. En daar zal het niet bij blijven, want het verkennen gaat 
door. “En dat is wat ik alle aanbieders aanraad te doen: pak de telefoon, ga in gesprek met elkaar en 
durf!”. Veel aanbieders zijn hard met elkaar aan de slag een samenwerkingsverband te organiseren om in 
aanmerking te komen voor contractering. Voor Pro6 is het al vanaf de oprichting logisch om 
samenwerking te zoeken. “Slagvaardige en passende hulp aan jeugdigen bieden vraagt om een brede 
blik, open staan voor de blik van je collega’s en soms ook los durven laten”, aldus Walter. We spraken 
met hem over lef hebben, koffiedrinken en verkering vragen. Je leest het interview hier. 
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 Q&A 

We horen je behoefte aan duidelijkheid van onze kant. Ook begrijpen we dat je waarschijnlijk veel 
vragen hebt over wat de huidige ontwikkelingen voor jou betekenen. In de komende maanden, maar 
ook volgend jaar. We hebben door de temporisering meer tijd voor de inkoopstrategie. Maar we willen 
nu ook de termijnen helder krijgen. Zodat we weten waar we aan toe zijn. Daarom nemen we 
momenteel de Q&A door op aanpassingen van de huidige ontwikkelingen. Ook hebben we in de bijlage 
al de eerste vragen en antwoorden over de temporisering. We blijven deze de komende tijd op de 
website aanvullen en actualiseren.  

 

 

 Meer vragen of suggesties? 

Staat je vraag er niet bij? Of 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. 
 
 

 
  
 

 
 

https://regiowbo.nl/regiovisie-en-nieuwe-inkoop/veelgestelde-vragen/
https://regiowbo.nl/regiovisie-en-nieuwe-inkoop/veelgestelde-vragen/
mailto:jeugdhulp@breda.nl
https://regiowbo.nl/regiovisie-en-nieuwe-inkoop/veelgestelde-vragen/
https://regiowbo.nl/regiovisie-en-nieuwe-inkoop/veelgestelde-vragen/

