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Beste aanbieder, 
 
Periodiek informeren wij jullie over de belangrijkste ontwikkelingen, aandachtspunten en activiteiten 
binnen Regio WBO. 
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Temporiseren inkoop 

Een aantal weken geleden is er besloten om de inkoop jeugdhulp te temporiseren. 

Temporiseren betekent niet dat we stilstaan, maar dat we extra tijd nemen voor gesprekken, 

afstemming en kwaliteit. De afgelopen weken is er hard gewerkt aan, de verlenging van de 

overeenkomst Ambulante Jeugdhulp en Gezinshuiszorg en Pleegzorg. Ook is de aanbesteding voor 

verblijfs- en crisiszorg uitgewerkt en inmiddels gepubliceerd.  

Er is tijdgenomen om kritisch naar de projectstructuur te kijken en een aantal aanpassingen door te 

voeren. De aanpassingen hebben betrekking op de interne projectstructuur en de gesprekken met 

jullie als aanbieders van jeugdhulp. 

De afgelopen maanden zijn we digitaal regelmatig met elkaar in gesprek gegaan, om zo gezamenlijk 

mogelijk de inkoopstrategie vorm te geven. De realiteit is dat de deze gesprekken complex zijn en 

onbedoeld tot ruis leiden. Dit gaan we in het vervolg aanpassen. We stappen niet af van de filosofie 

dat we in partnerschap de inkoop willen vormgeven. Om de dialoog werkbaar te houden is er 

gekozen om een kleine groep aanbieders intensief te betrekken bij de inkoop. Deze groep noemen 

we de reflectiegroep.  



 

De reflectiegroep bestaat uit een doorsnede van alle type jeugdhulpaanbieders, van groot tot klein, 

die samen alle vormen van jeugdhulp bieden. Inkoopkeuzes worden ter toetsing aangeboden aan de 

reflectiegroep, maar er wordt ook gevraagd om actief mee te denken aan beleid. De reflectiegroep 

heeft geen besluitvormend mandaat, dit is aan de wethouders en de colleges. 

Uiteraard blijven we ook alle andere jeugdhulpaanbieders betrekken bij de inkoop. Wat er in de 

reflectiegroep besproken is zal gedeeld worden. Ook worden nieuwe digitale bijeenkomsten 

georganiseerd. 

Ook zullen we een bredere groep aanbieders vragen om producten tegen te lezen, zoals de 

inkoopstrategie en t.z.t. de inkoopleidraad.  

De reflectiegroep bestaat uit: 

Amarant Praktijk van Steenhoven Project Bok 

GGZ-Breburg Praktijk Dynamik Vigere  

Sterkhuis Mentaal Beter MWK Hulpverlening 

Praktijk Moev Praktijk Optigroei Asendo 

 

Mochten er vragen zijn over de reflectiegroep horen we dit graag via Jeugdhulp@breda.nl  

 

 

Verantwoording 2021 

Jaarlijks streven wij ernaar om eind juni alle verantwoordingen over het voorgaande jaar te 

verwerken. De verantwoordingen over het jaar 2021 hebben wij voor een groot gedeelte 

beoordeeld. Daarnaast hebben we de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders geïnformeerd met een 

vaststellingsbrief 2021. De komende weken zullen de resterende verantwoordingen 2021 worden 

afgehandeld. Dus geen zorgen indien je nog niks hebt ontvangen. 
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Leer en ontwikkelplan 

Regio WBO is al bijna een jaar geleden gestart met de eerste bijeenkomsten om te komen tot een 

gezamenlijk leer- en ontwikkelplan. Het afgelopen jaar hebben we niet stilgezeten en hebben we in 

samenwerking met jeugdhulpaanbieders een concept plan opgesteld. De afgelopen maanden 

hebben we vooral nagedacht over de plek en de vorm die het leer- en ontwikkelplan moet krijgen in 

de samenwerking tussen de vijf gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Op dit moment zijn wij bijna zo 

ver dat we het concept plan ter besluitvorming voorleggen aan de lokale gemeenten. Zodra 

besluitvorming heeft plaatsgevonden informeren wij jullie hierover met daarbij het vervolgproces tot 

en met implementatie.  

 

 

Start en wijziging rondom Crisisinterventieteam (CIT) 

Op 1 juli 2022 start het Crisisinterventieteam Jeugd voor de regio West Brabant Oost (WBO). 

Daarmee kiest de regio WBO voor een gespecialiseerd team die acute crisissituaties bij jeugdigen 24 

uur per dag, 7 dagen in de week oppakt. In de huidige situatie (tot 1 juli) vervullen alle 

jeugdprofessionals van de vijf gemeenten deze taak naast hun reguliere werkzaamheden. Buiten 

kantoortijden was een achtervang georganiseerd door medewerkers van de Spoedeisende Zorg van 

Jeugdbescherming Brabant (hierna: JBB/SEZ).  
 

Het nieuwe Crisisinterventieteam (CIT) is er voor jeugdigen in acute crisissituaties of dreigende crises 
waarbij een interventie binnen 24 uur noodzakelijk is. De CIT-medewerker zal samen met andere 
betrokkenen de veiligheid van de jeugdigen proberen te vergroten. Het team kan dus bij alle 
gemeente uit Regio WBO betrokken worden ten tijde van crisissituaties met jeugd . De medewerkers 
zijn professionals op het gebied van crisissituaties en zijn SKJ-geregistreerd. Iedere crisissituatie voor 
het CIT komt binnen via het Meldpunt Crisiszorg 0800 5099, zij verzorgen de triage en zetten zo 
nodig meldingen door naar het CIT 
 
De CIT medewerker neemt dan direct contact op met de melder, gaat zo nodig naar de situatie toe, 
doet een inschatting van de veiligheid en voert indien nodig interventies uit. Dit kan ook betekenen 
dat ze de Raad voor de kinderbescherming inschakelen en/of samen optrekken met Veilig thuis en/of 
SEZ (gedwongen kader). De eerst volgende werkdag draagt de medewerker de casus over aan de 



 

lokale toegang en ondersteunt het lokale team waar dit nog nodig is in het proces na de crisis. De CIT 
medewerkers hebben ook de poortwachtersfunctie tot de noodbedden en ambulante spoedhulp, zij 
ondersteunen de toegangsmedewerkers bij crisissituaties en de nasleep van de crisissituatie. 
 
Het CIT WBO bestaat uit een kernteam, een flexteam, een coördinator en een teamleider en werken 
vanuit de gemeente Breda. Overdag gebeurt dit in een actieve dienst, daarna middels een 
bereikbaarheidsdienst. Het flexteam bestaat uit verschillende medewerkers die naast hun huidige 
baan bereid zijn bereikbaarheidsdiensten voor het CIT te draaien. Dit altijd in combinatie met een 
kernteammedewerker. Voor het flexteam is het CIT nog op zoek naar medewerkers met een SKJ-
registratie die naast hun huidige baan bereikbaarheidsdiensten willen draaien. 
 
Voor vragen, sollicitatie of suggesties kun je terecht bij de coördinator van het CIT Mascha 
Hoppenbrouwers via maj.hoppenbrouwers@breda.nl. 
 

 

 

 

Contactgegevens  

 

Onderwerp / Vragen over Contactgegevens 

Algemene onderwerpen, contracten Email: jeugdhulp@breda.nl 

en processen Tel nr: 076-5293335 

315, 301, 305 berichten 
Hiervoor kun je de regionale gemeenten benaderen. 
www.regiowbo.nl - regionale contactgegevens 

Vragen over declaraties Email: zorgadministratiewbo@breda.nl 

  Online vragenformulier 

  Tel nr: 076-5293636 

Zilliz Berichtenverkeer app Email: berichtenapp@zilliz.nl 

  Tel nr: 0317-415665 

Vecozo Email: support@vecozo.nl 

  Tel nr: 013-4625641 
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