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Nieuwsbrief 3 
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); Theo van Ekerschot; 
Annelies Smits; Paulien van Mierlo; Nico Dam; Truus Gelissen, Edwin Schuurmans, Perpe Eijkman, 
Sanny Stauder, Thomas Dijksman, Selaine Soons en Aniek Verhoeven. 

Graag informeren we jullie in deze 3e nieuwsbrief over de voortgang van ons project. 

Intentieverklaring en feestelijk tekenmoment op 23 maart 2022  
De intentieverklaring voor segment 1 is ondertekend door de 10 jeugdhulpaanbieders en 14 
gemeenten! Op het programma stond het indrukwekkende verhaal van de ervaringsdeskundige 
Rafaël Rozenblad. Dat kwam echt binnen en bevestigt dat het goed is dat alle partijen er samen de 
schouders onder zetten om het anders te doen. Onder leiding van cabaretier Richard de Hoop is 
alvast op een ludieke manier gewerkt aan de teamspirit en het onderlinge vertrouwen. Hij 
transformeerde de gemeenten en jeugdhulpaanbieders tot een  jam-orkest met de deelnemers als 
instrumenten. Het was een mooie start voor een verdere samenwerking waar alle deelnemers met een 
heel goed gevoel op terug kijken. 
 
Samenstelling Projectgroep gewijzigd 
Het bereiken van de mijlpaal van de intentieverklaring was voor een aantal leden van de projectgroep 
aanleiding om op een natuurlijk moment het stokje over te dragen aan een aantal nieuwe leden. Zoals 
jullie zien is de samenstelling vanuit zowel de aanbieders-kant als de gemeentelijke kant gewijzigd, 
maar we zijn en blijven op volle sterkte! 
 
Inkoopdocument en online toelichting 
De projectgroep is aan de slag om het inkoopdocument in te vullen op basis van de visie die in de 
Intentieverklaring en het eerder vastgestelde Koersdocument zijn opgenomen. Met name het 
bekostigingsstuk en het toegangsgedeelte vragen nu nog om een verdere verdieping. Volgens onze 
planning wordt de aanbesteding in juli 2022 gepubliceerd, zodat er in september contracten 
ondertekend kunnen worden.  
 
Graag nodigen we iedereen die vanuit een adviserende rol betrokken is bij de (lokale) besluitvorming 
uit voor een online bijeenkomst voor een toelichting op de keuzes binnen Segment 1. Het gaat daarbij 
over het waarom van segment 1 en hoe we dit vertalen naar een inkoopprocedure, bekostiging en de 
bijbehorende contractering.  
  
Op twee data is er mogelijkheid om online naar een toelichting te luisteren en vragen te stellen.  
•           Woensdag 11 mei van 13.00 tot 14.30 
•           Donderdag 19 mei van 15.00 tot 16.30 
 
Graag horen we of je deel wilt nemen en wanneer. 
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 

 


