
Nieuwsbrief 5 
Transformatie meervoudige behandeling segment 1 NML 

Aan:  alle geïnteresseerden in de regionale transformatie jeugdhulp segment 1 Noord- en 

 Midden Limburg

Van:  het projectteam segment 1 NML  

Aanbieders en gemeenten werken samen aan de transformatie van segment 1. Met plezier 
informeren we jullie over de missie van segment 1, de voortgang en de concrete aanpak.  

Onze missie: Jeugdigen zo thuis mogelijk laten opgroeien
We pakken gezamenlijk de handschoen op om jeugd zo thuis mogelijk te laten opgroeien.  Behandeling 

vindt zoveel als mogelijk plaats in de thuissituatie. Alleen als behandeling in de thuissituatie geen optie meer 

is komt een verblijf bij een aanbieder in beeld. Om deze missie te onderstrepen werken we toe naar een 

nieuwe benaming van segment 1. De nieuwe naam en kernboodschap gaan ons helpen ons om de missie 

en aanpak krachtig uit te dragen.

Een missie waar we trots op mogen zijn!

Samenwerkingsverbanden: een gezamenlijke aanpak 
Segment 1 kan haar missie realiseren door expertises van aanbieders te verbinden. Beide samenwerkingsver-

banden bestaan uit vertrouwde partners. Gemeenten en aanbieders ontwikkelen één gedeelde werkwijze 

en zorgexperts vullen meer dan voorheen de behandeling gezamenlijk in. 

Een samenhangend pakket aan interventies levert meer effect voor de jeugdigen en zijn gezin op. Er is 

aandacht voor het hele netwerk van de jeugdige, zoals het gezin, de wijk, school en vrije tijd. De aanbieders 

binnen de samenwerkingsverbanden bieden alle benodigde meervoudige behandelingen voor jeugdigen en 

hun gezinnen (ggz, jeugd- en opvoedingen en lvb).

 samenwerkingsverband of consortium 1 samenwerkingsverband of consortium 2
 

 Stichting Vincent van Gogh (penvoerder) Mutsaersstichting (penvoerder)

 Stichting Pactum Stichting Daelzicht

 Stichting Koraal Yes We Can Clinics B.V.

 Onderaannemers: Onderaannemers:

 Stichting Mondriaan Stichting MET ggz

 Stichting Karakter Zorgverlening PGZ B.V.



Heb je vragen of suggesties? 
Neem contact op met de projectleider:  claudia.wijnhoven@peelenmaas.nl

 

Een nieuwe toegang:  aanbieders, gemeenten en gecertificeerde 
    instellingen werken samen
We bouwen aan een helder toegangsproces van segment 1. Vooraf maken we een analyse van de situatie 

van de jeugdige. Er wordt beoordeeld of er sprake is van een casus die in dit segment hoort, vervolgens 

wordt de casus uitvoerig besproken. De betrokkenen zorgen ervoor dat het toeleiden en behandelen van 

casussen met ingang van 1-1-2023 goed is ingericht. Er is binnen de projectgroep intensief contact over 

deze ‘nieuwe’ toegang. We zijn ervan overtuigd dat het met goede samenwerking mogelijk is om elke 

jeugdige de juiste hulp en behandeling te bieden. Meer informatie over de verbijzonderde toegang volgt op 

korte termijn.  

Administratieve processen: borgen van data-analyse en gegevensuitwisseling
Op dit moment worden administratieve processen (zoals het berichtenverkeer) voor segment 1 ingericht. Er 

worden onder andere afspraken gemaakt over gegevensuitwisseling voor een bruikbare data-analyse, zodat 

we samen ook kunnen sturen op de doelen die we willen bereiken in het segment. Deze instructie wordt de 

komende weken rechtstreeks door de projectgroep aan de backoffices gegeven.

Overgangsfase:  een oplossing voor iedere 
 jeugdige en gezin
Er vallen geen jeugdigen tussen wal en schip. Er wordt op dit 

moment besproken voor welke jeugdigen er een (tijdelijke) op-

lossing moeten worden gezocht. Denk aan jeugdigen die nu zijn 

ondergebracht bij niet gecontracteerde partijen. Dit bespreken 

we zorgvuldig met alle gecontracteerde aanbieders. Uitgangs-

punt is dat het belang van de jeugdige en het gezin voorop 

staat: er wordt geen onnodige verhuisbeweging van de jeugdige 

naar een nieuwe aanbieder gemaakt. Soms zal het nodig zijn 

tijdelijk een administratieve oplossing te zoeken. Informatie over 

de overgangsfase wordt gedeeld met de backoffice van aanbie-

ders, gemeenten en toegangen.

Kennis delen en op de hoogte blijven  
Om alle betrokkenen zo goed mogelijk op de hoogte te houden, brengen we de 
komende tijd regelmatig een nieuwsbrief uit. Voel je vrij om deze nieuwsbrief 
door te sturen binnen jouw team. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan bij 
Aniek.Verhoeven@sdln.nl. 


