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Digitale informatiesessie Integrale Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg 2022 
 
Vanaf 2022 willen de 14 gemeenten van de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West 
(Noord: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo, Venray / Midden Oost: Echt-Susteren, 
Maasgouw, Roerdalen, Roermond / Midden West: Leudal, Nederweert, Weert) via een aanbesteding Integrale 
Crisishulp jeugd inkopen bij één opdrachtnemer.  
 
De Integrale Crisishulp Jeugd heeft 5 hoofdtaken: 
1. Preventie 
2. 24-Uurs coördinatiedienst 
3. Actieve inschatting 
4. Crisishulp (ambulant en verblijf) 
5. Uitstroom 
Het betreft jeugdigen / gezinnen met zowel psychische problematiek, licht verstandelijke beperking en jeugd- en 
opvoedproblematiek. 
 
De te contracteren opdrachtnemer moet alle diensten voor alle doelgroepen kunnen uitvoeren. De gemeenten gaan 
er dan ook vanuit dat dit via een samenwerkingsverband (combinatie) en/of een constructie van hoofd- en 
onderaanneming zal gaan verlopen.  
 
De planning is dat de aanbesteding wordt gepubliceerd begin maart 2021 en dat de definitieve gunning plaatsvindt 
eind juni 2021. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2022. Derhalve is sprake van een implementatietermijn voor de 
opdrachtnemer en de gemeenten van 6 maanden.  
 
Deelnemers  
Uiteraard is iedere belangstellende welkom aan te sluiten bij de informatiesessie. De sessie richt zich echter vooral 
op:  
• aanbieders crisishulp jeugd  
• aanbieders jeugdhulp (i.v.m. – indien nodig – doorstroom naar vervolghulp na einde crisishulp)  
• verwijzers: medische verwijzers, Gecertificeerde Instellingen, gemeentelijke toegangen, centrum voor jeugd en 

gezin, crisisdienst jeugd  
• Veilig Thuis  
• Veiligheidshuis (voor de link tussen jeugdhulp en justitie)  
• Raad voor de Kinderbescherming 
 
Om bovenstaande verder toe lichten wordt er op 7 januari 2021 een informatiesessie gepland. 
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Aanmelden digitale informatiesessie  
De sessie vindt plaats op donderdag 7 januari 2021 van 13.00 – 14.00 uur. Het 1e half uur geven de gemeenten een 
presentatie over de opdracht en de aanbesteding en in het 2e half uur is er ruimte voor het stellen van vragen.  
 
U kunt u via het e-mailadres info@sdln.nl aanmelden voor de informatiesessie. Vul in de e-mail a.u.b. als onderwerp 
‘Integrale Crisishulp Jeugd’ in en vermeldt de namen, functies en e-mailadressen van de deelnemers. Per organisatie 
kunnen maximaal 3 deelnemers worden aangemeld.  
Aanmelden kan t/m 31 december 2020.  
Begin januari 2021 ontvangt u de link naar MS Teams. 
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