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 Microfoons uit, camera’s aan

 Vragen in 2e helft presentatie stellen via het ‘Teams 
handje’

 Presentatie wordt gedeeld op website MGR

 Geen opname

Besproken zaken zitten in de conceptfase, kunnen dus 
nog gewijzigd worden

Huishoudelijke zaken



 Algemene uitgangspunten

 Wat is een crisis

 Huidige knelpunten

 Gewenste situatie

 Gevraagde dienstverlening 

 De aanbestedingsprocedure

Onderwerpen



 Eén Integrale Crisishulp Jeugd voor 3 
jeugdhulpregio’s Noord- en Midden-Limburg (14 
gemeenten)

 Eén opdrachtnemer

 Via een aanbesteding

 Overeenkomst gaat in op 1 januari 2022

 Langdurig partnerschap: intentie 4 jaar met 2 
optionele verlengingen van 3 jaar

Algemene uitgangspunten



Wat is een crisis

Een acute ernstige verstoring van het alledaagse 
functioneren van een jeugdige en/of het gezin. Door de 

ontregeling die plaatsvindt, schieten de gebruikelijke 
oplossingsstrategieën tekort



6

Huidige knelpunten 

 Uittreden van Zuid-Limburg heeft geleid tot forse 
kostenstijging voor Noord- en Midden-Limburg

 Tekort aan geschikte vervolghulp na crisissituatie

 Problemen in de doorstroom



De inkoop van Integrale Crisishulp Jeugd (toegang, 
ambulant en verblijf) door Noord- en Midden-Limburg 
heeft als doel:

 Samenwerking (intern en extern)

 Verschillende expertises

 Preventie

 Sluitend crisisproces

 Goede doorstroom

 Geen recidive

 Ruimte voor innovatie

Gewenste situatie



 Het voorkomen of zo vroeg mogelijk signaleren van 
een crisissituatie

 Het stabiliseren van een crisissituatie 

 Integrale aanpak

 Uitstroom naar ‘zonder hulp verder’ of ondersteuning 
door reguliere hulp

 Normaliseren van de crisisketen

Gevraagde dienstverlening:
doel



De hulpverlening is gericht op alle jeugdigen die in crisis 
geraken in de regio’s Noord- en Midden-Limburg

 Psychische problematiek

 LVB

 J&O

Gevraagde dienstverlening:
doelgroep



De Integrale Crisishulp Jeugd heeft 5 hoofdtaken

 Preventie

 24-Uurs coördinatiedienst

 Actieve inschatting

 Crisishulp (ambulant en verblijf)

 Uitstroom

Gevraagde dienstverlening:
de opdracht



Nauwe samenwerking tussen segmenten is nodig om 
ervoor te zorgen dat er sprake is van een goede 

doorstroom

Gevraagde dienstverlening:
samenwerking en verbinding 



 Voorkeur: financiering van de opdracht integrale 
crisishulp via een lumpsumbudget

 Een totaalbudget voor de volledige reguliere 
contractduur van 4 jaar 

Onder voorbehoud besluitvorming bestuur

Gevraagde dienstverlening:
bekostiging



Social return
De regio’s hechten waarde aan maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en het creëren en behouden van 
werkgelegenheid met als doel een economisch en sociaal 

gezondere regio te krijgen
 Social return onderdeel van het duurzame inkoopbeleid
 x% van de opdrachtsom wordt besteed aan inspanningen in het kader 

van social return gedurende de looptijd van de overeenkomst

Duurzaamheid
De regio’s stimuleren het Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen (MVO)

Gevraagde dienstverlening:
social return en duurzaamheid
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Aanbestedingsprocedure: 
SAS

 SAS-aanbesteding: sociale en andere specifieke 
diensten

 Uitsluitingscriteria

 Geschiktheidseisen

 Programma van eisen

 Gunningscriteria (alleen kwaliteitscriteria omdat 
sprake is van een vast budget)
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Aanbestedingsprocedure: 
MGR

 MGR namens de 3 jeugdhulpregio’s

 De 3 regio’s:

- Noord-Limburg: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de 
Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray)

- Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, 
Roerdalen en Roermond

- Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert en Weert



Aanbestedingsprocedure: planning

Aanbesteding Integrale Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg Datum

Publicatie inkoopdocument op Negometrix en TenderNed 26 februari 2021

Uiterste datum indienen vragen (deadline) 31 maart 2021

Verzenden Nota van Inlichtingen 15 april 2021

Uiterste datum en tijd ontvangst inschrijvingen (deadline) 17 mei 2021 om 12.00 uur 

Beoogde datum bekendmaking voorlopig gunningsbesluit 7 juni 2021

Verificatie met beoogde winnende inschrijver n.t.b.

Beoogde datum bekendmaking definitief gunningsbesluit 28 juni 2021

Implementatieperiode 1 juli – 31 december 2021

Ingangsdatum overeenkomst 1 januari 2022



Aanbestedingsprocedure: 
implementatie

Voldoende voorbereidingstijd voor start van overeenkomst 
(gemeenten, opdrachtnemer en andere partners)

 Implementatieperiode van 1/7/2021 tot 1/1/2022:

 Werkafspraken maken

 Toegang inrichten 

 Inrichten backoffices

 Rapportages 

 Contractmanagement

 Social return en duurzaamheid afspraken maken
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