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Nieuwsbrief 1 
Contractering en transformatie jeugdhulp segment 1 NML  

Aan: alle geïnteresseerden in de regionale contractering en transformatie jeugdhulp segment 1 
Opname vervangende behandeling en verblijf met behandeling in Noord- en Midden Limburg 

Van: Het projectteam Segment 1 NML Claudia Wijnhoven (projectleider); Gonnie Poell; Theo van 
Ekerschot; Annelies Smits; Anneke Ros; Paulien van Mierlo; Nico Dam; Pieke Houben; Janneke van 
Happen; Truus Gelissen, Anita van den Broek en Aniek Verhoeven. 

Vanaf dit moment willen wij jullie vanuit de projectgroep periodiek gaan informeren over de stand van 

zaken rondom de contractering en transformatie van segment 1. Wij vinden het van belang dat jullie 

op de hoogte zijn over de gang van zaken, aangezien de belangen van kwalitatief goede jeugdhulp en 

samenwerking binnen segment 1 met de bijbehorende tijdige contractering groot zijn. Indien er 

onduidelijkheden, vragen of behoefte aan een toelichting zijn, vernemen wij dit graag.  

Waar werken we naar toe? 

1 januari 2023 start formeel de samenwerking tussen gemeenten en de segment 1 aanbieders met als 

doel de ambities zoals verwoord in het koersdocument van november 2020 te gaan realiseren. Als 

fundament ligt hier per die datum een regionaal contract aan ten grondslag waarop de realisatie van 

deze ambities middels de beoogde samenwerking mogelijk kan worden gemaakt.  

De structuur: 

1. De projectgroep: de projectgroep komt wekelijks bij elkaar en bestaat uit een combinatie van 
ambtelijke vertegenwoordigers vanuit de 14 gemeenten en vertegenwoordigers namens de 13 
aanbieders die participeren in het project. De projectgroep dient sturing te geven aan de 
werkgroepen die aan de slag gaan met de deelresultaten.  

2. Er zijn werkgroepen op de volgende onderwerpen: 
- Inhoud 
- Samenwerking 
- Verbijzonderde toegang 
- Contract 
- Financiën 
- Intentieverklaring 

3. Stuurgroep: de stuurgroep komt maandelijks bijeen en bestaat uit wethouders van de 
gemeenten Beesel, Roermond, Venlo, Venray en Weert. Zij vertegenwoordigen de 14 
gemeenten en zijn verantwoordelijk voor het stellen van kaders en het beoordelen van 
voorstellen. Aan de vergaderingen neemt ook een ambtelijk opdrachtgever deel. Een vaste 
deelname van bestuurders namens de aanbieders is in gang gezet en wordt nog nader 
afgestemd. 
 

Intentieverklaring:  

Er is een intentieverklaring in voorbereiding, die in een overleg op 16 februari ter vaststelling wordt 

voorgelegd aan een overleg van de stuurgroep en de bestuurlijke afvaardigingen van alle 13 

aanbieders. Het doel hiervan is dat de bestuurders naar elkaar kunnen uitspreken vertrouwen te 

hebben in het proces en dat er bestuurlijk draagvlak is voor enerzijds de concrete doelstellingen/kpi’s 

en anderzijds de richting die geadviseerd wordt als het gaat om de uitwerking van de contractering per 

1 januari 2023. Dit willen we bekrachtigen middels een intentieverklaring.  
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Op dit moment: 

Zijn de werkgroepen inhoud, samenwerking, contract en intentieverklaring druk bezig met de 

uitwerking van hun deelresultaten en de werkgroep financiën is vandaag opgestart. De werkgroep 

verbijzonderde toegang volgt later in de tijd, vanuit de werkgroep inhoud.  

Denken we ook na over een periodiek digitaal bijpraatmoment, waarbij iedereen die belangstelling 

heeft kan aansluiten. Daarover de volgende keer meer! 

Vragen? Laat het ons weten door een e-mail te sturen!  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Claudia Wijnhoven-Diels 
Projectleider Segment 1 Jeugd Noord- en Midden-Limburg 
 
 

 


