
 

 

 

NIEUWSBRIEF 
    30 januari 2023 

 
2023: de kop is eraf. Team WBO en Team NVO zijn ondertussen hard aan het werk om de jeugdhulp in de 
huidige constructie zo goed mogelijk door te laten lopen en tegelijkertijd de transformatie voor te bereiden 
om te komen tot de nieuwe structuur in de jeugdhulp die eind 2024 moet staan. In deze nieuwsbrief 
aandacht voor: 
 

- Start jeugdparticipatie met een ‘Burger Battle’  
- Strategiefase: van stip aan de horizon naar uitvoering (2023 en 2024) 
-  Beeldverhalen en animaties over ernstige psychische problemen 
- Niels van Gunst gestart aan de daadwerkelijke uitvoering van de regiovisie 
- Pilot plaatsingscoördinatie gezinshuizen loopt door in 2023 
- Verlenging hulp zonder verwijzing huisarts bij (S)GGZ 
- Memo toepassen (EMDR-) methodieken 
- Verandering in de hulpverlening die u aanbiedt? 

 
 

 Start jeugdparticipatie met een ‘Burger Battle’ 

 
Wie bakt de lekkerste burger? 
Maandag 16 januari gingen jongeren 
en ambtenaren in kleine teams met 
elkaar de strijd aan om de 
allerlekkerste hamburger te maken. 
Een mooie start met jeugdparticipatie 
in onze regio. Door samen aan de slag 
te gaan in de keuken ontstond 
verbinding tussen ambtenaren en 
jongeren en was er ruimte voor 
mooie gesprekken. Naderhand werd 
er gesproken over hoe jongeren meer 
een stem kunnen krijgen in onze 
regio, zodat de hulp voor jongeren in 
onze regio verbeterd kan worden.  
 
De jongeren vonden dat het goed werkt om bij een informele activiteit het gesprek met elkaar aan te gaan, dit 
onder andere zodat er een vertrouwensband kan ontstaan. Zij kwamen met leuke ideeën voor een volgende  
activiteit, zoals het gesprek aangaan bij een spelletjesavond of samen iets creatiefs doen. Ook gaven zij de  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
suggestie om bij al bestaande activiteiten van jongeren het gesprek aan te gaan. Terugkijkend op de avond 
zegt Akki (19 jaar oud) hierover: ‘Ik vond het heel leuk en fijn, het is niet iets wat je normaal gesproken zou 
doen. Het was bijzonder om een ander beeld te krijgen van de gemeente en samen burgers te bakken. Het 
was leerzaam om te horen hoe de hulp die ik krijg in elkaar zit en hoe ambtenaren daarover denken.   
 
Deze avond was een eerste kennismaking: een belangrijke stap in het bouwen van een netwerk van jongeren 
in onze regio. We pakken meteen door op 28 februari en 14 en 28 maart gaan we samen met de jongeren en 
studenten van de BUas verder verkennen hoe we ervaringsdeskundigheid op het gebied van jeugdhulp in 
kunnen zetten. Kennen jullie jongeren die ideeën hebben over goede jeugdhulp en mee willen doen, dan 
horen wij het graag: contact jeugdparticipatie. 
 
  

 Strategiefase: van stip aan de horizon naar uitvoering (2023 en 2024) 

 
Afgelopen jaar hebben we samen forse ambities 
opgesteld voor de jeugdhulp in onze regio. De kern is 
vastgelegd in de Regiovisie met haar acht leidende 
principes en zes ontwikkelopgaven. Maar hoe geef je 
uitvoering aan ‘hobbels horen bij het leven, hoe hou je 
‘kleine problemen klein’ en wat is ‘passende aandacht’ 
voor grote problemen’? 
Om regie te kunnen voeren op de gewenste en 
noodzakelijke veranderingen in de jeugdzorg moeten de 
vijf gemeenten vanuit hun opdrachtgeversrol helder 
hebben op welke (kritische)prestatie-indicatoren ze gaan 
sturen. Welke sturingsinformatie nodig is en hoe ze 
daarop willen sturen?   
Alle vraagstukken die moeten worden uitgewerkt en hun onderlinge samenhang zijn in beeld gebracht en 

worden vastgelegd in een strategieplan. Daarbij wordt zorgvuldig uitgestippeld wat de volgordelijke 
stappen zijn tussen bestuurlijke en ambtelijk 
afstemming, input van het veld en de gezamenlijke 
uitwerking. Het strategieplan wordt in februari 
opgeleverd en wordt eerst bestuurlijk vastgesteld. 
Daarna kunnen we met elkaar in gesprek. Belangrijk 
daarbij om aan te geven is dat het strategieplan de 
hoofdlijnen bevat van de aanpak van: Toegang, Inkoop, 
Governance, Bedrijfsvoering en Leren en Ontwikkelen. 
Daarin zit nog de nodige ruimte de inhoud samen met 
het jeugdhulpveld en andere samenwerkingspartners 
vorm te geven.  
Heel 2023 stat in het teken van verder ontwerpen en 
kleinschalige proeven draaien. 2024 verschuift het 

  accent op inrichten zodat 1 januari 2025 de nieuwe 
  structuur staat en we verder kunnen werken aan ‘de  
   juiste en beste hulp voor  
   onze jeugdigen.’ 

  
 

  

 

mailto:ftm.wesselink@breda.nl


 

 

 

 

 

 

 

 Beeldverhalen en animaties over ernstige psychische problemen 

 
Voorlichtingsmateriaal over ernstige psychische 
problemen is vaak te complex. Zeker als de 
jongere laaggeletterd is, of een vluchteling is 
die nog maar net in Nederland woont. Zo 
kunnen psychische problemen onopgemerkt 
blijven. Daarom zijn er nu beeldverhalen en 
animaties over veelvoorkomende psychische 
problemen: ADHD, autisme, depressie, 
gedragsstoornissen en trauma. 
Huisartsenpraktijken, wijkteams, scholen en de 
jeugdhulp kunnen deze inzetten bij een 
vermoeden van psychische problemen. Je vindt 
ze hier: kenniscentrum-kjp.nl/beeldverhalen  

 
 

 Niels van Gunst gestart aan de daadwerkelijke uitvoering van de regiovisie 

 
Medio december is Niels van Gunst gestart als Programmamanager 
NvO/uitvoering Regiovisie. Hij neemt het stokje over van Marijke te 
Ronde die de eerste deel heeft getrokken van de veranderopgave van 
onze jeugdhulp. Niels heeft veel ervaring met complexe strategische 
vraagstukken en het begeleiden van organisaties om een opgestelde 
visie tot aan de werkvloer daadwerkelijk te realiseren. ‘Het 
programmateam was net gestart met de strategiefase, een mooi 
moment om in te stromen,’ zeg Niels van Gunst. ‘Er ligt een mooie 
regiovisie, met heldere principes en ontwikkelopgaven. Om ook 
daadwerkelijk stappen te zetten, moeten we onze regierol sterker 
pakken door aan te geven waarop we gaan sturen en welke 
parameters gehaald moeten worden.’  

 
‘Het valt me op dat er al een hecht programmateam is ontstaan, dat zie je niet overal: zo’n goede 
samenwerking tussen gemeenten. Ook in gesprekken met de nieuwe bestuurders merk ik dat ze 
regiovisie actief doorleeft hebben en urgentie leggen bij een effectieve jeugdhulp. Urgentie en goede 
samenwerking hebben we ook hard nodig want deze transformatie is bijzonder complex. Veel 
ontwikkelingen en (deel)processen hangen samen. Eind februari verwachten we de strategiefase af te 
ronden en aan de slag te kunnen met het veld. Ik kijk er naar uit om samen met de praktijk 
daadwerkelijke stappen te zetten.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkenniscentrum-kjp.nl%2Fbeeldverhalen%2F&data=05%7C01%7Cnca.faassen%40breda.nl%7C3502f094ed234faea1f708daefcf8abe%7C92020df4c9e7400fb20237754484ef2e%7C0%7C0%7C638085971911470878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MAYZ9lDZueVis1d42N5OX66PrGa%2FS9ITi%2ByQ%2BjFBg5s%3D&reserved=0


 

 

 
 
 

 Pilot plaatsingscoördinatie gezinshuizen loopt door in 2023 

 
Begin 2022 is Regio WBO gestart met een pilot plaatsingscoördinatie gezinshuizen. Na een eerste opstart 
zijn de signalen van zowel jeugdhulpaanbieders, verwijzers als gemeenten positief.  
De meerwaarde wordt gezien en het zorgt voor een verminderde druk bij betrokkenen. Tevens levert het 
ons als Regio relevante informatie op over vraag en aanbod en achterliggende problematiek. Er is nu een 
overzicht in de beschikbare plekken en profielen van gezinshuizen, waardoor plaatsingen efficiënter 
verlopen en er voor een jeugdige sneller een passende plek gevonden kan worden. 
 
Om deze redenen heeft Regio WBO besloten de pilot te verlengen, gelijk aan de verlenging van de 
overeenkomst pleegzorg en gezinshuiszorg. Concreet betekent dit momenteel tot 31 december 2023. 
Graag gebruiken wij 2023 om de plaatsingscoördinatie verder te ontwikkelen en hopelijk nog meer 
jeugdigen te helpen bij het vinden van een geschikte plaats. We zien weer een goede samenwerking met 
elkaar voor komend jaar tegemoet. 
 
 

 Verlenging hulp zonder verwijzing huisarts bij (S)GGZ 

 
In de overeenkomst ambulante jeugdhulp is opgenomen dat bij een verlenging er altijd afstemming en 

toetsing met de verwijzer plaatsvindt. In de praktijk wordt er om een verlenging van de verwijzing 

gevraagd aan de huisartsen. Er zijn signalen gekomen dat huisartsen geen verlengingen meer afgeven bij 

(S)GGZ in het kader van de verwijsafspraken Geestelijke Gezondheidszorg om de administratieve lasten te 

verlagen. Regio WBO heeft deze signalen en de verwijsafspraken ter harte genomen en wil dan ook de 

volgende pilot starten: 

Met ingang van 1 januari 2023 en voor de duur van de overeenkomst ambulante jeugdhulp is het niet 

meer noodzakelijk om een nieuwe verwijzing van de huisarts te hebben als een traject langer blijkt te 

gaan duren dan de eerste toewijzing. Dit geldt voor de producten 54001 (B-GGZ), 54002 (behandeling S-

GGZ) en 54003 (behandeling HS-GGZ) . Randvoorwaarde is dat de jeugdhulpaanbieder wel voldoet aan de 

eis dat zij contact hebben gehad met de huisarts en bij de huisarts minimaal jaarlijks een 

voortgangsverslag aanlevert. Tevens dient de duur conform bijlage 5 (PDC) gehanteerd te blijven.  

Binnen de zorgverzekeringswet wordt de verwijzer (meestal de huisarts) schriftelijk geïnformeerd op een 
aantal standaard momenten in het zorgtraject, namelijk:  
 

• als de cliënt in zorg komt,  

• periodiek bij bijzonderheden zoals crisis, klinische opname of wijziging diagnose,  

• bij afsluiten behandeling/ontslag cliënt,  

• wanneer een cliënt meer dan een jaar in zorg is en  

• bij een doorverwijzing. 
 

Bovenstaande geldt ook voor de jeugdhulpaanbieder en moet te allen tijde kunnen worden aangetoond . 
De pilot geldt enkel voor de Generalistische (B)GGz- en (S)GGz producten, dit vanwege het feit dat hier de 
meeste verwijzingen vanuit de huisarts plaatsvinden en de verwijsafspraken alleen voor deze groep geldt.  
We gaan ervan uit dat u uw werkwijze conform deze nieuwe afspraken aanpast. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 Memo toepassen (EMDR-) methodieken 

 
In de memo EMDR-methodieken informeren wij u over het wel/niet kunnen inzetten van deze therapie, 
binnen welke productcodes dit past en aan welke vereisten deze jeugdhulp moet voldoen. We hebben 
het opgesteld naar aanleiding van vragen en praktijkvoorbeelden over het inzetten van verschillende 
therapievormen en de uitkomsten van de bijeenkomst in november 2022 met verschillende 
jeugdhulpaanbieders die deze vorm van therapie bieden. 
 
1. Methodieken en (opleidings-)vereisten 

Voor veel methodieken geldt dat ze binnen de Basis GGZ of Specialistische GGZ ingezet kunnen 
worden als onderdeel van de behandeling. Regio WBO wil zich niet mengen in de inhoudelijke 
inschatting of een specifieke behandeling wel of niet noodzakelijk is. Wat er echter soms gebeurt 
is dat de EMDR therapie geboden wordt op de productcode van vaktherapie en dat is niet de 
bedoeling. EMDR therapie is een vorm van behandeling en dient dan ook geboden te worden 
onder een productcode voor behandeling. Een van de volgende twee productcodes is van 
toepassing wanneer er EMDR therapie geboden wordt:  

a. Wanneer er bij de jeugdige sprake is van een DSM-V classificatie kan EMDR therapie 
geleverd worden onder de code voor generalistische GGZ – 54001 

b. Wanneer er bij de jeugdige geen sprake is van een DSM-V classificatie kan EMDR therapie 
geboden worden onder de code voor individuele behandeling – 45A53 

 
Er gelden specifieke opleidings- en beroepsregistratie eisen voor het bieden van deze twee 
producten. Deze zijn voor beide producten anders. In bijlage 5 Productdienstcatalogus, art. 2.5, 
bij de Overeenkomst (Ambulante) Jeugdhulp Regio WBO 2021, zijn de kenmerken en vereisten 
per product opgenomen. Deze zijn ook in Negometrix te vinden. We verwijzen u voor de 
specificaties naar deze documenten. 

 
2. Vragen en antwoorden Nota van Inlichtingen (inkoop ambulante jeugdhulp Regio WBO) 

In de Nota van Inlichtingen (NvI) zijn vragen gesteld en beantwoord rondom dit onderwerp.  
- Regio WBO koopt (op enkele uitzonderingen na) geen specifieke behandelvormen (zoals EMDR) 

in 

- Een methodiek als EMDR kan alleen onder een van de 2 genoemde GGZ-productcodes worden 

ingezet, dus niet onder de code Vaktherapie 

- Vaktherapie kan als losstaand product of als onderdeel van een behandeling worden ingezet; als 

losstaand product gelden er andere vereisten dan wanneer vaktherapie onderdeel van een 

behandeltraject is 

- Voor het inzetten van een therapie zoals EMDR gelden  

specifieke opleidingseisen 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
3. Samenvatting 

Een methodiek als EMDR kan alleen onder een van de 2 genoemde GGZ-productcodes als 
therapie worden ingezet; dit houdt in dat EMDR niet onder een andere productcode kan worden 
ingezet (zoals bijvoorbeeld vaktherapie).  
Degene die EMDR als therapie wil inzetten moet voldoen aan de genoemde opleidingsvereisten. 

 
We gaan ervan uit dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent over de inzet van EMDR therapie binnen 
de niet vrij toegankelijke jeugdhulp en dat u uw dienstverlening conform eisen levert. 
 
 

 Verandering in de hulpverlening die u aanbiedt? 

 
Mocht het voorkomen dat de jeugdhulp die u in de Regio WBO biedt wijzigt, verzoeken wij u dit per 
ommegaande aan ons door te geven. Dit kan zijn als u de dienstverlening stopt of als er (tijdelijk) iets 
wijzigt in de dienstverlening. Concrete voorbeelden zijn als u (tijdelijk) niet aan de gestelde 
kwaliteitseisen kunt voldoen of wanneer u een (tijdelijke) opname- of  aanmeldstop hanteert. 
 
Wij gaan dan samen met u in gesprek om te kijken wat dit mogelijk betekent of wat eventuele 
oplossingen kunnen zijn.  
 
 
 
 


