
 

 

 

NIEUWSBRIEF 
27 oktober 2022 

 
Eind september hebben alle gemeenteraden ingestemd met de Regiovisie Jeugd. Dat betekent dat we nu 
weer stappen kunnen zetten om samen met het veld aan de opgaven uit de Regiovisie te werken. In deze 
nieuwsbrief aandacht voor de verdere uitwerking van dat proces. Daarnaast aandacht voor mooie 
inhoudelijke projecten die lopen binnen de jeugdhulp regio WBO en een aantal huishoudelijke 
mededelingen: 
 
- Regiovisie uitwerken 
- WBO pakt door op Jouw ingebracht mentor (JIM) 
- Integrale aanpak bij  complexe scheidingen 
- Ervaring van jongeren overbrengen 
- Nieuwe overeenkomsten voor verblijfszorg en crisishulp 
- Handhaving declaratietermijnen 
- Vermelden naam huisarts en/of AGB-code in VOT 
- Nieuwe contractmanager 
- Vernieuwde webpagina voor jeugdhulp vanuit de gemeente Breda 
- Contactgegevens 

 

 

 Regiovisie uitwerken 

 
Nu de regiovisie is vastgesteld door alle vijf de 
gemeenteraden, kunnen we verder aan de slag met de  
ontwikkelopgaven in de jeugdhulp. Op verzoek van een 
aantal gemeenteraden hebben we opnieuw met 
verschillende jeugdhulpaanbieders gesproken en naar de 
transitiefases gekeken waar we nu voor staan. Mede op 
basis van jullie input hebben we geconcludeerd dat we te 
veel wilden in te korte tijd. Daarom hebben we een 
nieuwe aanpak gemaakt, waarbij we de inhoud voorop 
zetten. Uitgangspunt blijft de opbrengst van de 
brainstorm en dialoogsessies met het veld van dit 
voorjaar. Wel moeten we concretere doelen vaststellen 
voor de ontwikkelopgaven. Zodra de doelen bepaald zijn, 
kunnen we beter bepalen wat dat betekent voor de 
toegang, leer en ontwikkelstrategie en de bedrijfsvoering. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Parrallel daaraan zal de bestaande inkoopstrategie worden bijgesteld. Bij deze nieuwe aanpak hoort een 
nieuwe planning. Op dit moment ligt de nieuwe planning nog voor besluitvorming bij de colleges, waarna 
de gemeenteraden en onze andere samenwerkingspartners worden geïnformeerd.  
 
Vooruitlopend op de vaststelling van de nieuwe planning is 19 oktober met een brede groep 
medewerkers van de vijf gemeenten afgestemd welke processen van start gaan en hoe we de 
betrokkenheid van het veld het beste kunnen organiseren. In de middag konden een aantal mensen uit 
de reflectiegroep ( zie nieuwsbrief juni) daar hun reactie en verdere input op geven. De noodzaak om de 
komende jaren samen op te trekken met het brede veld is opnieuw onderschreven.    

 

 
We hadden er al eerder kennis mee gemaakt, maar nu zet regio WBO vol in op Jouw ingebrachte mentor 
(JIM). In juli was de aftrap en dit najaar zijn de eerste JIM-trainingen gestart. Bij JIM kiest een jongere zelf 
een vriend, tante, buurman of een andere volwassene die hij vertrouwt. Iemand die hij al kent uit zijn 
omgeving, iemand die het gezin en de situatie al langer kent en al eerder betrokkenheid toonde. De JIM 
krijgt een belangrijke rol bij het maken van een goed plan en hoe dat plan uitgevoerd moet worden. 
Omdat de JIM een bekende is van de jongere en de ouder(s), 
kan deze persoon goed meedenken en de professionals 
adviseren. De professional ondersteunt de JIM op een manier 
die voor iedereen werkt. Het doel is een lange termijn relatie. 
Professionals wisselen, maar de JIM blijft! 
 
De inzet van JIM past helemaal bij de gedachte achter onze 
regiovisie. Thuis is de basis en als de jongeren en het gezin het 
nodig hebben, zoeken we naar informele hulp en onder- 
steuning vanuit hun eigen netwerk. De doorstart van JIM is 
een gezamenlijke inzet van: Amarant, GGz Breburg, Novadic-
Kentron, Sterk Huis en de vijf gemeenten met hun 
toegangen/CJG’s.  
 

 Integrale aanpak bij complexe scheidingen  

 
Ruim 100 kinderen in de regio WBO krijgen te maken met een complexe scheiding van hun ouders. Hoe 
verder het conflict verhard en steeds weer escaleert, hoe zwaarder de schade vaak is. Schoolprestaties 
gaan achteruit,  kinderen krijgen emotionele problemen, depressieve gevoelens en later ontstaan er vaak 
problemen in het aangaan van relaties. Bij complexe scheidingen grijpen vaak meerdere problemen in 
elkaar: huisvesting, financiën, bredere familie en netwerkrelaties, geweld en kindermishandeling. 
Complexe scheidingen is dan ook geagendeerd in de Regiovisie Jeugd. Regio WBO wil buiten de hokjes 
denken en een passend antwoord vinden waarbij het belang van de kinderen centraal staat. 
 
 
 
 
 

 WBO pakt door op jouw ingebrachte mentor (JIM)  

https://regiowbo.nl/wp-content/uploads/2022/06/Nieuwsbrief-WBO-juni-2022.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
Na verschillende brainstormsessies met maatschappelijke- en jeugdhulporganisaties, GI’s, onderwijs en 
advocatuur is waardevolle informatie opgehaald die is gebundeld in het programmaplan WBO Scheiden. 
In het programmaplan zijn acht actielijnen benoemd met als doel te komen tot een dekkend 
zorglandschap in regio WBO, waarbij we verbinding zoeken met elkaar, innovaties en ontwikkelingen 
uitwerken, één taal spreken, deskundigheid en expertise samenbrengen. Programmaplan WBO Scheiden 
is een samenwerking van: CJG, Gemeenten, Groei jeugdhulp, de Gezinsmanager, Impegno, IMW, Inos, 
Jeugd Bescherming Brabant, Juridisch Loket, Knoop, Pro6, Raad voor de Kinderbescherming, Sterk Huis en 
Vrijwillig&Co. 
 
 

 Ervaring jongeren overbrengen 

 
“Iemand die écht snapt wat ze hebben meegemaakt, kan 
voor jeugdigen en/of ouders een wereld van verschil 
maken”. Deze quote uit de Regiovisie Jeugd, stond dinsdag 
4 oktober centraal tijdens de onderwijsdag van BUas in het 
stadskantoor van Breda. De studenten hebben vooraf 
jongeren bevraagd hoe ze hun leven ervaarden, met name 
op momenten als ze met problemen kampten. Op de 
onderwijsdag, hebben de studenten ‘een experience’ 
ontworpen: zodat je niet over de ervaring van de jongeren 
vertelt maar zelf kunt ervaren wat jongeren ervaren.  
 
De uiteindelijke ideeën varieerden van een escaperoom, tot 
een experiencelab, tot het uittesten van aannames in vergelijking met werkelijke ervaringen. Een vijftal 
medewerkers betrokken bij jeugd, stelden de groepen vragen over de uitvoerbaarheid van de concepten 
en gaven aan geïnspireerd te zijn door de mogelijkheden. Met field diaries, die de studenten bijhielden, 
hebben we ook onderzoeksdata hoe jongeren kijken naar Jeugdhulp. In de toekomst organiseren we 
evaluaties met deze data met meerdere stakeholders. Want iets echt doorvoelen en ervaren is wanneer 
verbinding kan ontstaan. Niet alleen binnen Jeugdhulp, maar ook binnen het onderwijs. Wordt vervolgd! 
 
 

 Nieuwe overeenkomsten voor verblijfszorg en crisishulp 

 
De huidige overeenkomsten voor verblijfszorg en crisishulp lopen af op 31-12-2022. Om ook in 2023 
verzekerd te zijn van goede verblijfszorg en crisishulp voor de jeugdigen in onze regio hebben we de 
afgelopen maanden een aanbesteding uitgevoerd. De definitieve gunning heeft inmiddels 
plaatsgevonden en er zijn overeenkomsten met drie jeugdhulpaanbieders gesloten: 
 
Perceel 1, gedrags- en opvoedproblematiek:  Stichting Sterk Huis 
Perceel 2, geestelijke gezondheidszorg:   Stichting GGz Breburg 
Perceel 3, licht verstandelijke beperking:   Stichting Amarant 
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 Handhaving declaratietermijnen 

 
Zoals jullie weten volgt Regio WBO de wijze van declareren die het i-sociaaldomein heeft opgesteld. In de 
overeenkomst (ambulante jeugdhulp en pleegzorg- en gezinshuizen) en de bijlage administratie staat 
vermeld hoe je kunt declareren, binnen welke termijn en wat er kan gebeuren als declaraties niet tijdig 
worden ontvangen. Wij willen jullie herinneren aan deze gemaakte afspraken, want we zien dat niet  
iedere aanbieder de declaratietermijnen haalt. Iedere aanbieder declareert maandelijks volgens de 
omschreven wijze en dient deze declaratie uiterlijk in op de laatste dag van de opvolgende maand waarin 
de kosten volgens de overeenkomst declarabel zijn. Helaas komen veel declaraties te laat.  
In september 2022 is Regio WBO actief over gegaan op het handhaven van de gemaakte afspraken. Je 
kunt een herinnering van ons verwachten op het moment dat een declaratie niet tijdig is ingediend. 
 
 

 Vermelden naam huisarts en/of AGB-code in VOT 

 
Binnen de WBO-gemeenten lopen er diverse pilots “Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd”, (POH-jeugd). 
De gemeenten willen graag inzicht in de effecten van deze POH-Jeugd op het jeugdhulpgebruik. Daarvoor 
hebben de gemeenten informatie nodig over de toewijzingen op het niveau van de huisartsenpraktijk. 
Aan alle jeugdhulpaanbieders wordt daarom gevraagd bij het indienen van een Verzoek om toewijzing 
(VOT), en de verwijzing komt van de huisarts, in het VOT de naam en/of de AGB-code van de betreffende 
huisarts op te nemen. Zonder deze informatie wordt een VOT niet goedgekeurd. 
 

 
  

 Nieuwe contractmanager 

 
Op 5 september is Niek Verberkmoes gestart bij Regio WBO als 
contractmanager Jeugdhulp. Niek doet dit op interim basis en heeft 
de middelgrote jeugdhulpaanbieders in zijn portefeuille. 
Niek heeft afgelopen jaren in verschillende regio’s ervaring opgedaan 
binnen het inkoop- en contractmanagement. Voor een aantal 
zorgaanbieders zal Niek dan ook geen onbekende zijn. Niek heeft een 
achtergrond in Bedrijfskunde en is bekend met zowel de Wmo als de 
Jeugdwet. Tegenwoordig woont Niek samen in Utrecht, maar hij heeft 
jarenlang in Breda gewoond. Hij is dan ook enthousiast om binnen 
Regio WBO aan de slag te gaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contactgevens 
 

Onderwerp / Vragen over Contactgegevens 

Algemene onderwerpen, contracten Email: jeugdhulp@breda.nl 

en processen Tel nr: 076-5293335 

315, 301, 305 berichten 
Kan 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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