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Nieuwsbrief 2 
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. 

Na onze eerste nieuwsbrief is het even stil gebleven, maar we hebben in de tussentijd zeker niet stil 
gezeten! Graag informeren we jullie in deze 2e nieuwsbrief over de voortgang van ons project. 

Intentieverklaring en feestelijk tekenmoment op 23 maart 2022  
In de Stuurgroep van 16 februari 2022 hebben de bestuurders van de aanbieders en de wethouders 
“ja” gezegd tegen de intentieverklaring “Ontwikkeling Complexe Jeugdhulp (segment 1) Noord- en 
Midden-Limburg”! Met deze gezamenlijke intentieverklaring spreken wij uit dat wij vanuit partnerschap 
en gezamenlijke verantwoordelijkheid gaan werken aan het concretiseren van de ambitie voor 
segment 1. Ook hebben we daarmee vastgelegd dat we nieuwe contracten met elkaar sluiten per 1-1-
2023.  
 
Dit is een zeer mooie en bijzondere mijlpaal waar we enorm trots op zijn! De 14 gemeenten van 
Noord- en Midden-Limburg en de 10 deelnemende aanbieders zullen het voorstel voor de 
intentieverklaring de komende periode daarom met een positief advies  voorleggen aan hun besturen 
en colleges van burgemeester en wethouders. Daarna wordt de intentieverklaring formeel 
ondertekend tijdens een fysieke bijeenkomst op 23 maart. Dit zullen we feestelijk aankleden, want de 
officiële start van onze samenwerking mag natuurlijk gevierd worden!  
 
Op het programma staan interessante sprekers en ruimte om te netwerken en het start om 15:00 u. 
Behalve de ondertekenaars van de intentieverklaring worden hiervoor ook managers en 
(beleids)medewerkers van zowel aanbieders als gemeenten uitgenodigd. Zij ontvangen hierover nog 
een officiële uitnodiging. 
 
Samenstelling Stuurgroep 
De vorige keer hebben we gemeld dat al bekend was welke gemeenten vertegenwoordigd zijn in de 
Stuurgroep (Beesel, Roermond, Venlo, Venray en Weert). Inmiddels is ook duidelijk dat namens de 
aanbieders VIGO, Koraal, Mutsaersstichting, Daelzicht en MetGGZ deelnemen aan de Stuurgroep. 
 
Wijze van contracteren 
Inmiddels is duidelijk dat we voor het segment per 1 januari 2023 meerdere samenwerkingsverbanden 
van aanbieders contracteren die ook onderling samenwerken om jeugdigen en hun gezinnen 
passende hulp te bieden. We gaan dit doen op basis van een combinatie van bestuurlijk aanbesteden 
en subsidie. De projectgroep en de werkgroepen zijn druk aan de slag om dit allemaal uit te werken. 
 
Volgens onze planning wordt de aanbesteding begin juli 2022 gepubliceerd, zodat er in september 
contracten ondertekend kunnen worden. Daarover volgt een 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 

 


