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Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

 
In januari van dit jaar heeft uw Raad de Regiovisie Jeugdhulp Twente vastgesteld. Wij hebben 

toegezegd u te zullen informeren over het vervolg.  
 

Vanuit het OZJT wordt, samen met gemeenten en partners, uitwerking gegeven aan de visie langs 
twee lijnen:  

- De ontwikkeling van de meerjarige samenwerkingsagenda, waar het jeugd(hulp)netwerk in 
Twente samen (door)ontwikkelt op de belangrijke inhoudelijke thema’s om te komen tot 

verbetering in de jeugdhulp. 
- De totstandkoming van de strategische inkoopvisie op jeugdhulp. 

 

Via bijgaand voortgangsbericht van het OZJT informeren wij u over de huidige stand van zaken en 
de verdere planning van beide trajecten. Tevens wordt stilgestaan bij de kamerbrief van 

staatssecretaris van Ooijen (13 mei jl.) en de impact die dit heeft op onze samenwerkingsagenda 
en in de uitwerking ook op de regionale inkoopstrategie. 

 
Het opstellen van de regionale inkoopstrategie gaat niet over de Wmo-ondersteuning, omdat 

gemeenten daarvoor eerst gaan kijken wat zij (meer) lokaal willen gaan inkopen. Voor de Wmo 
doorlopen de Twentse gemeenten zelf een traject om te komen tot een (gezamenlijke) visie op 

regionale dan wel lokale inkoop begeleiding Wmo vanaf 2025 (de onderdelen die in het Twents 
Ondersteunings Model (TOM) zitten). Pas daarna volgt de afweging of OZJT bij de inkoop en/of 

contractmanagement een rol moet/kan spelen. 
 

Omdat we veel onderdelen van de jeugdhulp (verplicht) regionaal blijven inkopen, is voor het 
opstellen van de inkoopvisie jeugdhulp een opdracht verleend aan OZJT. Ook daarbij is een 

belangrijk punt de keuze van gemeenten welke ambulante vormen van Jeugdhulp zij regionaal 
willen inkopen via OZJT dan wel lokaal willen vormgeven. 

 
Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
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Voortgangsbericht voor gemeenteraden over het vervolg van de 
Regiovisie Jeugdhulp Twente, d.d. 9 juni 2022 
 
De Meerjarige Samenwerkingsagenda Jeugd en de Strategische Visie Inkoop Jeugd komen 
voort uit de Regiovisie Jeugdhulp Twente die de Twentse gemeenten samen met jongeren, 
ouders, zorgaanbieders, professionals en bestuurders in 2021 hebben opgesteld.  
De Regiovisie is in maart 2022 vastgesteld door alle veertien Twentse gemeenten. Na de 
vaststelling van de Regiovisie is volop doorgewerkt aan de opstart van de Meerjarige 
Samenwerkingsagenda én de totstandkoming van de strategische inkoopvisie op Jeugdhulp. 
We nemen u - in dit bericht - graag mee in de voortgang. We staan ook stil bij de kamerbrief 
van Maarten van Ooijen. Dit heeft impact op onze Samenwerkingsagenda en op de uitwerking 
van de regionale inkoopstrategie. 
  
Nog even terug naar het begin: Regiovisie Jeugdhulp Twente 
In de Regiovisie staat hoe aanbieders, professionals en gemeenten in de aankomende jaren vanuit 
samenwerking de sociale basis naar een hoger plan gaan tillen. Ze hebben met elkaar afgesproken 
dat iedere jeugdige in Twente toekomstperspectief heeft om naar uit te kijken en trots op te zijn. Dat is 
vastgelegd aan de hand van de acht leidende principes: 

1. De jeugdige in zijn/haar omgeving staat centraal 
2. Normaliseren is uitgangspunt 
3. Ondersteuning zo licht en zo nabij als mogelijk, zo zwaar en specialistisch als nodig 
4. Thuis, tenzij… 
5. In Twente kennen we een overzichtelijk zorglandschap, effectief en beheersbaar 
6. In Twente werken wij zonder wachtlijsten 
7. Wij investeren in blijvend leren en verbeteren, data gedreven 
8. Het stelsel van Jeugdhulp is duurzaam en betaalbaar 

 
Door als gemeenten, zorgaanbieders, gedwongen kader en onderwijs te investeren in de 
samenwerking, versterken we de positie van de jeugdige en gezin. Hier vindt u alle 
achtergrondinformatie van de Regiovisie.  
 
Vanuit de Regiovisie zijn regionaal twee lijnen uitgezet:  

1. De regionale strategie voor de inkoop van jeugdzorg  
2. De Meerjarige samenwerkingsagenda, waar het jeugd(hulp)netwerk in Twente samen 

(door)ontwikkelt op de belangrijke inhoudelijke thema’s om te komen tot verbetering in de 
jeugdhulp. 

Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente 
Vanuit de Samenwerkingsagenda kijken we naar hoe we tot veranderingen in het overkoepelende 
systeem kunnen komen én wat we moeten doen om het systeem in beweging te zetten. Ondertussen 
werken we natuurlijk al volop aan allerlei concrete onderwerpen, zoals het Expertisenetwerk Jeugd 
Overijssel met de ondergebrachte Regionale Expertiseteams, de Jeugdbeschermingstafels, de 
opdrachten aan de jeugdhulpregio of centrumgemeente vanuit Specifieke Uitkeringen (SPUK’s), de 
aanpak wachtlijsten en de pilot specialistisch wonen uit Ontwikkeltafel 1. In de Samenwerkingsagenda 
worden de eerder genoemde acht leidende principes uitgewerkt tot een daadkrachtige aanpak met 
een realistische uitvoering en een slagvaardige organisatievorm.  
Dat betekent ook prioriteiten stellen om overzicht te houden en tempo te creëren. Met als doel: 
jeugdigen de hulp te bieden die nodig is om toekomstperspectief te hebben en te houden. 
 
Werkgroep en stuurgroep 
Er zijn inmiddels een werkgroep en een stuurgroep geformeerd met vertegenwoordigers uit de hele 
breedte van jeugdhulp. Daarbij worden jeugdigen en ouders vertegenwoordigd door 
ervaringsdeskundigen voor het mee ontwikkelen van toekomstbestendige jeugdhulp.  
 
Van acht leidende principes naar vijf lijnen 
De werkgroep heeft de acht leidende principes uitgewerkt tot vijf lijnen. Deze vijf lijnen zijn: 

https://www.samen14.nl/regiovisie/documenten+regiovisie/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2094161
https://samen14.nl/regiovisie/achtergrondinformatie/default.aspx
https://samen14.nl/regiovisie/achtergrondinformatie/default.aspx
https://vng.nl/nieuws/incidentele-middelen-voor-gestegen-zorgvraag-jeugd
https://www.samen14.nl/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2170196
https://www.samen14.nl/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2170196
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1. Het kloppend hart van het sociaal domein  
2. Schakelmomenten 
3. Doelgroepen  
4. Monitoren en leren 
5. Input Inkoop en contractering  

De stuurgroep herkent en onderschrijft deze indeling. Aankomende tijd zal de werkgroep deze vijf 
lijnen uitwerken en inhoud geven. Daarover informeren we u een volgende keer. 
 
Het vervolg van de Samenwerkingsagenda 
Zoals u leest zijn we aan het ‘kwartiermaken’ op deze agenda. Het kwartiermakersschap behelst niet 
alleen de inhoudelijke uitwerking, maar ook het vormgeven en vaststellen van de governance en de 
verbinding van en overleggen met alle ontwikkelingen die spelen, zoals de Twentse Koers, de aanpak 
wachtlijstproblematiek, POK en SPUK. Vanuit de werkgroep is een kernteam geformeerd dat de vijf 
lijnen inhoud zal gaan geven. Daarnaast wordt gezocht naar een nieuwe kwartiermaker die het 
vervolg van het proces verder gaat vormgeven en het netwerk verder zal verbinden.  
 
De totstandkoming van de regionale inkoopstrategie Jeugd 
Op dit moment wordt de regionale inkoopstrategie in een projectgroep van de Twentse gemeenten 
uitgewerkt. De hoofddoelen van de inkoopstrategie zijn gebaseerd op de acht leidende principes uit de 
regiovisie. De doelen zijn: 

• Kinderen en gezinnen in Twente benutten voldoende zelfoplossend vermogen om met fysieke, 
mentale en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Zij voeren daarbij zo veel als mogelijk 
eigen regie.  

• Ten behoeve van de inwoners van Twente is er een volledig en beheersbaar landschap van 
jeugdhulp dat kinderen en gezinnen met een (tijdelijke) hulpvraag ondersteunt bij het hervinden en 
versterken van hun zelf oplossend vermogen.  

• Het aanbod van jeugdhulp voor de inwoners van Twente is effectief en efficiënt en sluit optimaal 
aan op de bestaanscondities: een veilige en vertrouwde leef- en leeromgeving.  

Met deze hoofddoelen als basis heeft een inventarisatie plaatsgevonden op het ontwikkelpotentieel 
van de (inkoop van) jeugdhulp. Dat ontwikkelpotentieel kent een (zorg)inhoudelijke kant, maar gaat 
ook over bedrijfsvoering en over de samenwerking tussen de gemeenten. Met deze input, en lerend 
van de andere jeugdregio’s in Nederland, ligt er nu een conceptvoorstel voor de regionale strategie op 
de inkoop. Dit voorstel wordt eind juni besproken met marktpartijen die op dit voorstel reageren 
(marktconsultatie).  
 
Na deze marktconsultatie maakt de projectgroep een definitief voorstel dat eind augustus ter 
besluitvorming wordt aangeboden aan het algemeen bestuur van SamenTwente. Dit besluit wordt 
tevens geaccordeerd in de 14 Twentse colleges van Burgemeester en Wethouders. 
 
De planning van de inkoopstrategie en daarna de daadwerkelijke inkoop ziet er globaal als volgt uit: 
 
heden - oktober 2022 besluit regionale inkoopstrategie 
heden - mei 2023 opstellen inkoopdocumenten per segment (eisen aan aanbieders, 

contractvorm, bekostiging), besluitvorming algemeen bestuur 
en/of colleges 

juni 2023 - januari 2024 opstellen bestekken per segment, besluitvorming algemeen 
bestuur en/of colleges 

februari 2024 - mei 2024 publicatie en definitieve gunning 
juni 2024 - dec 2024 implementatie 
januari 2025 ingang nieuwe contracten 

 
Kamerbrief Maarten van Ooijen 
Op 13 mei jl. hebben Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 
Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, in een brief aan de tweede kamer beschreven 
hoe zij de hervormingen in de jeugdzorg willen aanpakken. Deze kamerbrief heeft impact op onze 
Samenwerkingsagenda en in de uitwerking ook op de regionale inkoopstrategie. 
 

https://vng.nl/nieuws/extra-geld-voor-versterking-dienstverlening-aan-kwetsbaren
https://vng.nl/nieuws/incidentele-middelen-voor-gestegen-zorgvraag-jeugd
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In de brief staat dat de decentralisatie van de jeugdzorg onvoldoende is waargemaakt. Vooral omdat 
passende hulp dichtbij huis nog lang niet altijd gerealiseerd wordt en de jeugdzorgkosten alleen maar 
gegroeid zijn. Het kabinet wil de komende maanden met gemeenten en in nauwe samenwerking met 
professionals, aanbieders en cliëntorganisaties komen tot een pakket aan maatregelen. Deze 
maatregelen moeten leiden tot verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg en beheersing van de 
kosten.  
  
Impact maar ook kansen 
Deze brief heeft impact op onze Samenwerkingsagenda en in de uitwerking ook op de regionale 
inkoopstrategie, maar biedt ons ook de kans om aan te sluiten op de landelijke ontwikkelingen. Het 
spreekt voor zich dat we de vijf lijnen in de Samenwerkingsagenda uitwerken met de kamerbrief 
ernaast. En uiteraard houden we bij de totstandkoming van de regionale inkoopstrategie ook rekening 
met de inhoud van de brief. Heeft u de brief nog niet gelezen? U vindt hem hier. 
 
 
 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.samen14.nl%2Fdocumenten%2FHandlerDownloadFiles.ashx%3Fidnv%3D2223095&data=05%7C01%7Cm.vanmeel%40samentwente.nl%7Cdc713e902aa7449528ff08da3ca0036a%7C9391afd1712949389e4d633c688f93c0%7C0%7C0%7C637888955189213615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3VlTy5BghRD9hf%2BDcmt%2BxlKB2FPhQLg%2BXDoAUsJvePE%3D&reserved=0
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