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Digitale informatiesessie Integrale Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg 2022 
 
Vanaf 2022 willen de 14 gemeenten van de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West 
(Noord: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo, Venray / Midden Oost: Echt-Susteren, 
Maasgouw, Roerdalen, Roermond / Midden West: Leudal, Nederweert, Weert) via een aanbesteding Integrale 
Crisishulp jeugd inkopen bij één opdrachtnemer.  
 
De Integrale Crisishulp Jeugd heeft 5 hoofdtaken: 
1. Preventie 
2. 24-Uurs coördinatiedienst 
3. Actieve inschatting 
4. Crisishulp (ambulant en verblijf) 
5. Uitstroom 
Het betreft jeugdigen / gezinnen met zowel psychische problematiek, licht verstandelijke beperking en jeugd- en 
opvoedproblematiek. 
 
De te contracteren opdrachtnemer moet alle diensten voor alle doelgroepen kunnen uitvoeren. De gemeenten gaan 
er dan ook vanuit dat dit via een samenwerkingsverband (combinatie) en/of een constructie van hoofd- en 
onderaanneming zal gaan verlopen.  
 
De planning is dat de aanbesteding wordt gepubliceerd begin maart 2021 en dat de definitieve gunning plaatsvindt 
eind juni 2021. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2022. Derhalve is sprake van een implementatietermijn voor de 
opdrachtnemer en de gemeenten van 6 maanden.  
 
Deelnemers  
Uiteraard is iedere belangstellende welkom aan te sluiten bij de informatiesessie. De sessie richt zich echter vooral 
op:  
 aanbieders crisishulp jeugd  
 aanbieders jeugdhulp (i.v.m. – indien nodig – doorstroom naar vervolghulp na einde crisishulp)  
 verwijzers: medische verwijzers, Gecertificeerde Instellingen, gemeentelijke toegangen, centrum voor jeugd en 

gezin, crisisdienst jeugd  
 Veilig Thuis  
 Veiligheidshuis (voor de link tussen jeugdhulp en justitie)  
 Raad voor de Kinderbescherming 
 
Om bovenstaande verder toe lichten wordt er op 7 januari 2021 een informatiesessie gepland. 
 
Aanmelden digitale informatiesessie  
De sessie vindt plaats op donderdag 7 januari 2021 van 13.00 – 14.00 uur. Het 1e half uur geven de gemeenten een 
presentatie over de opdracht en de aanbesteding en in het 2e half uur is er ruimte voor het stellen van vragen.  
 
U kunt u via het e-mailadres info@sdln.nl aanmelden voor de informatiesessie. Vul in de e-mail a.u.b. als onderwerp 
‘Integrale Crisishulp Jeugd’ in en vermeldt de namen, functies en e-mailadressen van de deelnemers. Per organisatie 
kunnen maximaal 3 deelnemers worden aangemeld.  
Aanmelden kan t/m 31 december 2020.  
Begin januari 2021 ontvangt u de link naar MS Teams. 
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Bovenregionale expertisecentra Jeugd; opstart Expertisecentrum Limburg 
 
In de Jeugdwet is de opdracht aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders gegeven om passende jeugdhulp 
te bieden aan kinderen en jongeren in de gemeente. Er is een kleine groep jongeren met complexe, meervoudige en 
weinig voorkomende problematiek waarbij het niet altijd lukt de passende jeugdhulp en begeleiding te bieden. Dit 
vraagt om samenwerking op bovenregionale schaal. Het bieden van passende hulp voor deze jongeren is een 
belangrijke opgave waar we gezamenlijk voor staan. Door de inrichting van bovenregionale expertisecentra willen 
we dit met elkaar realiseren. Er worden in Nederland momenteel acht van deze expertisecentra opgezet. Deze 
hebben een bovenregionale schaal. Het expertisecentrum Limburg bevat de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg 
Oost, Midden-Limburg West en Zuid-Limburg. De expertisecentra zullen in drie functies voorzien:  
 het bieden van advies en consultatie  
 het organiseren van hulp  
 het opdoen en benutten van kennis om jeugdhulp voortdurend te verbeteren 
 
Hierbij willen we u op de hoogte stellen dat de ontwikkeling van expertisecentrum Limburg gaat beginnen. De 
gemeente Roermond heeft als accounthoudende gemeente een projectleider aangesteld in de persoon van Hans 
Kodde. Hans zal in de komende periode samen met professionals, leden van de Limburgse expertteams, aanbieders 
jeugdhulp, ervaringsdeskundigen, cliënten en gemeenten komen tot een eerste opzet van het expertisecentrum 
Limburg. De contactgegevens van Hans zijn hanskodde@roermond.nl en 06 – 16 22 10 24. De komende weken zullen 
in het teken staan van kennismaking en zullen er gesprekken georganiseerd worden om te komen tot eerste 
uitgangspunten voor het expertisecentrum. 
 
 
Notitie conclusie marktconsultatie regionale inkoop inburgering Noord-Limburg 
 
Inleiding 
In deze notitie wordt het proces en de conclusie rondom de marktconsultatie inburgering ten behoeve van de 
arbeidsmarktregio Noord-Limburg beschreven. 
 
Processtappen 
De arbeidsmarktregio Noord-Limburg heeft zich georiënteerd via de werkgroep Sociale Integratie op de regionale 
inkoop van inburgering in het kader van de nieuwe Wet inburgering.  
In dit kader heeft op 15 oktober 2020 een marktconsultatie plaatsgevonden die op Negometrix en TenderNed is 
gepubliceerd. 
Op 29 oktober zijn 11 reacties op deze marktconsultatie binnen gekomen. Deze reacties zijn middels een algemeen 
verslag onder de contactpersonen van de gemeenten verdeeld. 
Op 4 november is de werkgroep Sociale Integratie bij elkaar gekomen om de resultaten van de marktconsultatie te 
bespreken en te inventariseren welke inkoopbehoefte er per gemeente per onderdeel is.  
 
Actualiteit 
In oktober 2020 werd bekend dat de taakstelling 2021 verdubbeld wordt. In november 2020 werd bekend dat de 
invoering van de wet inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. 
 
 Conclusies 
- De marktconsultatie heeft waardevolle informatie opgeleverd. Doordat 11 organisaties hebben gereageerd is 

een completer beeld ontstaan van de (on)mogelijkheden en kansen die de nieuwe wet inburgering biedt. 
- Deze informatie heeft geleid tot extra verdieping in de visievorming van gemeenten Noord-Limburg op het 

gebied van oriëntatietraject, ontzorging, MAP, de B1-route en de  Z-route. 
- De inkoopvragen zijn per subregio verschillend. 
- De conclusie is dat er meer tijd nodig is om de inkoopbehoefte per gemeente in kaart te brengen en te kijken 

welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking. 
- Gezien uitstel van de Wet inburgering is er meer tijd om tot een goede inkoopstrategie te komen. 
- Op grond hiervan is de conclusie getrokken dat er op dit moment geen gemeenschappelijke regionale 

inkoopvraag voor de arbeidsmarktregio Noord-Limburg wordt geformuleerd. Er zal daarom op dit moment geen 
regionale aanbesteding/inkoop plaatsvinden.  

 
Bijlage: Samenvatting en verslag Marktconsultatie Inburgering Noord-Limburg 
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https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/Verslag%20Marktconsultatie%20Inburgering%20Noord%20Limburg%20Definitief.pdf


 
Contractmanagers  
 
De gemeente Venlo werkt al vanaf 2017 met een viertal relatiemanagers voor Jeugd, Wmo, Sociale Basis, 
Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. De relatiemanager Beschermd Wonen is werkzaam voor de 
gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. De MGR was bezig het contractmanagement verder te ontwikkelen. 
Recent is door de deelnemende gemeenten besloten de functies van de gemeente Venlo over te dragen aan de MGR 
met ingang van 2021 en de relatiemanagers te detacheren bij de MGR. Tegelijkertijd wordt het jaar 2021 benut om 
de functies en rollen van de contractmanagers verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Zo zijn de 
professionals met de nieuw gesloten contracten 2022 direct in positie. 
 
 
Bereikbaarheid MGR 
 
Wilt u contact met ons opnemen? Wij zijn bereikbaar via: 
 E-mail: info@sdln.nl  
 Telefoon:    088 – 678 15 00 (ma-vr. van 9.00 tot 16.00 uur). 
 
 
Uitschrijven/aanmelden 
 
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich aan- of 
afmelden, pas dit dan aan via uw account in de Kernregistratie Inkoop. Heeft u geen account? Meld u zich dan aan 
via de homepage, beneden in het scherm. U kunt uzelf hier ook weer afmelden. 
 
MGR sociaal domein Limburg-Noord 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 
info@sdln.nl 
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl  
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