
 

 

 

NIEUWSBRIEF 
14 juli 2022 

 

Beste jeugdhulpaanbieder,  

 

Het vakantieseizoen staat voor de deur. Het is een druk eerste half jaar geweest: we hebben je 

uitgenodigd voor dialoogsessies, inkooptechnische sessies en netwerkbijeenkomsten. We hebben met 

jullie input de regiovisie uitgewerkt. Mogelijk was je al op zoek naar samenwerking met andere 

jeugdhulpaanbieders. Dankzij de temporisering heb je nu meer tijd om dat ‘huwelijk’ beter vorm te 

geven en elkaar op inhoud te vinden. Dat voelt beter en zal uiteindelijk ook voor betere samenwerkingen 

zorgen.  

In deze nieuwsbrief vertellen we je over de laatste ontwikkelingen in onze regio: de voortgang in de 

regiovisie, de nieuwe contractering en samenwerking in het jeugdhulplandschap.  

 

 

 Nieuwe aanbesteding en verlengen overeenkomst  

We vertelden je in de vorige nieuwsbrief over het verlengen van de overeenkomsten met aanbieders 

van ambulante jeugdhulp, gezinshuiszorg en pleegzorg. Op 1 januari loopt je overeenkomst dus 

gewoon door en kan ook de hulp aan jeugdigen doorgaan. Verblijfszorg en crisiszorg hadden in de 

overeenkomst geen verlengingsoptie meer. Deze overeenkomst wordt dus opnieuw aanbesteed. Op 14 

juni zijn de aanbestedingsdocumenten op Negometrix gepubliceerd. Ook hebben we de Nota van 

Inlichtingen (NvI) op Negometrix gezet: met de antwoorden op de door jullie gestelde vragen. De 

sluiting van inschrijvingen is op 22 juli om 12.00 uur en volgt de beoordeling. Op 22 augustus wordt 

voorlopig gegund, waarna vervolgens op 12 september de definitieve gunning zal plaatsvinden.  

 

 

 Voortgang inkoop  

We hebben in meerdere (digitale) sessies met afvaardigingen van het gehele veld gekeken wat er goed 

gaat én wat we kunnen verbeteren in de nieuwe inkoop en de planning. We horen de behoefte aan 

duidelijkheid over het tijdspad en de noodzaak van regie. We werken aan een nieuwe planning en 

houden de huidige plannen tegen het licht. Daarbij nemen we de input van de verschillende 

gemeenteraden mee. Vanwege de start van nieuwe wethouders hebben we ook te maken met een 
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inwerkperiode. We willen graag in gesprek blijven met het veld over verschillende keuzes, hoe die 

uitpakken in de praktijk en hoe we het strategisch partnerschap het beste kunnen vormgeven.  

Om de dialoog werkbaar te houden is ervoor gekozen om een kleine groep aanbieders intensief te 

betrekken bij de inkoopstrategie die passend is voor de uitvoering van de Regiovisie. Met deze 

reflectiegroep gaan we aan de slag om verschillende onderdelen verder in te vullen. De reflectiegroep 

bestaat uit een diverse selectie van het jeugdhulplandschap in grootte én jeugdhulpvormen (zie 

nieuwsbrief juni).   

  

We hebben verkennende sessies voor de zomervakantie gehad. Daarin is vooral gesproken over het 

mogelijke tijdspad. Wat betekent een planning voor jullie, wat moet je allemaal inregelen voor je aan 

de slag kan? Wat moet er bij de vijf gemeenten en bij Team WBO ingeregeld zijn om de planning 

standvastig uit te voeren? In deze besprekingen is gewikt en gewogen tussen snelheid en energie 

houden en het besef dat we een grote verandering aangaan waarmee we een kwaliteitsslag willen 

maken die de nodige zorgvuldigheid vraagt. Hoe zorgen we ervoor dat de stappen naar een nieuwe 

contractering straks echt gezekerd zijn? Naast het tijdspad is ook verkennend gesproken over de nodige 

productenmix van de samenwerkingsverbanden. Na de zomer gaan we weer verder.  Zodra we delen 

hebben uitgewerkt bespreken we die met jullie om ze ruimer aan de praktijk te toetsen voor de 

bestuurders van de vijf gemeenten hun besluit nemen.  

 
 

 Voortgang regiovisie  

De Regiovisie is ondertussen besproken in de vijf gemeenteraden van jeugdhulpregio West-Brabant Oost. 
De betrokkenheid van de gemeenteraadsleden bij de noodzakelijke verbeteringen is groot. Het belang 
om stappen te zetten om kleine problemen klein te houden, hulp zo thuis mogelijk aan te bieden en 
bijvoorbeeld sneller de juiste zorg te kunnen bieden, wordt gezien. Zorgen zijn er wel hoe er 
daadwerkelijk stappen worden gezet, of bureaucratisering echt kleiner gaat worden en hoe we dat 
monitoren. Deze zorgen hebben we in kaart: we pakken deze op met de reflectiegroep en in gesprekken 
met het veld.  
 
Afgelopen tijd hebben de gemeenteraden van Breda, Geertruidenberg en Drimmelen de regiovisie 
vastgesteld. In september staat de regiovisie in Altena en Oosterhout ter besluitvorming op de agenda. 
Daar zullen we je tegen die tijd over informeren.  
 
We willen jullie bedanken voor jullie inbreng in dialoogsessies en gesprekken, voor het tegenlezen en 
voor andere feedback. Samen werken we aan ‘de juiste en de beste zorg voor de jeugdige, zo dichtbij 
mogelijk’. Onze kernwaarden van onze samenwerking met het jeugdhulplandschap, maar ook onze 
ambities en ontwikkelingen waar we de komende jaren mee aan de slag willen staan in de regiovisie. Wil 
je meer weten over de regiovisie? Kijk dan naar onze veelgestelde vragen.  
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 Nieuwe bestuurders 

Na de verkiezingen in maart, zijn de vijf gemeenten hard aan de slag gegaan om nieuwe coalities te 
vormen. Inmiddels zijn er in 4 van 5 gemeenten colleges geïnstalleerd. Dit betekent ook dat we een 
aantal nieuwe wethouders hebben in onze regio die zich bezighouden met jeugdhulp in onze regio. Graag 
verwelkomen we Boaz Adank vanuit Breda, Guus Beenhakker vanuit Oosterhout en Wendy van Ooijen-
van Breugel vanuit Altena. Jurgen Vissers zal aanblijven als wethouder jeugd vanuit Drimmelen. In 
Geertruidenberg is nog geen nieuw college gevormd. Tot die tijd zal Mike Hofkens wethouder jeugd 
blijven.  
 
 

 Werkbezoeken bij jeugdhulpregio's  

Velen van jullie hebben ons gevraagd of we ook naar andere regio's hebben gekeken bij het 
implementeren van de Norm voor Opdrachtgeverschap. Dat hebben we zeker! Zo hoeven we namelijk 
niet het wiel opnieuw uit te vinden. Wil je hier wat meer over lezen? I-Sociaal Domein interviewde 
programmamanager Marijke te Ronde en organisatiepsycholoog René Ravenhorst over hun 
werkbezoeken.  

 

“Ravenhorst en Te Ronde hebben veel gehad aan het kijken in andermans keuken. “Een regionale eenheid 
worden is complexe materie. We hebben daarom veel energie gestoken in de dialoog met spelers in 
andere regio’s.”, vertelt Te Ronde. “We wilden kijken wat wel en wat niet werkt. Hoe behoud je 
bijvoorbeeld een stukje autonomie? Waar vind je elkaar op regionale thema’s? Hoeveel couleur locale 
mag je hebben? Je hebt het hele jeugdlandschap te overzien. Kan je dat wel bij één persoon neerleggen?”. 
De gesprekken leverden veel inzichten en inspiratie op.” 

 

 

 CIT 

Zoals we aankondigde in de vorige nieuwsbrief is het Crisis Interventie Team (CIT) op 1 juli gestart. In de 
twee weken is het team al betrokken geweest bij meerdere crisissituaties met jeugdigen en hebben zij in 
die situaties ondersteund en de nodige interventies ingezet. Binnen het crisisnetwerk in Regio WBO is het 
crisisinterventieteam al goed bekend. In de komende weken wordt gewerkt om ook de bekendheid in het 
ruimere veld van de jeugdhulpverlening te vergroten.  
 
Met het crisisinterventieteam kiest Regio WBO voor een gespecialiseerd team dat acute crisissituaties bij 
jeugdigen 24 uur per dag, 7 dagen in de week oppakt. Iedere crisismelding voor het CIT komt binnen via 
het Meldpunt Crisiszorg 0800 5099, zij verzorgen de triage en zetten zo nodig meldingen door naar het 
CIT.  
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Naast vijf vaste medewerkers werkt het CIT met een flexmedewerkers die samen met een vaste 
medewerker bereikbaarheidsdiensten draaien. Voor dit 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. 
 

 

 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 op met ons. 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. 
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