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ONDERWERP  DATUM  BIJLAGEN  

pilot integrale ambulante jeugdhulp   20 juli 2015     Concept omschrijving pilot  

BEHANDELD DOOR  DOORKIESNUMMER  ONZE REFERENTIE  

B. (Bianca) Vaessen   043 350 41 04   -    

E-MAILADRES  FAXNUMMER   UW REFERENTIE  

bianca.vaessen@maastricht.nl   043 350 -- --     

Geachte meneer/mevrouw, 

 
 
 
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. In Zuid-
Limburg heeft dat er toe geleid dat de 18 gemeenten gezamenlijk een bestuurlijk 
aanbestedingsproces gestart zijn. Dat heeft er toe geleid dat u een overeenkomst heeft met Zuid-
Limburg. 
 
En hoewel we als jeugdregio vrij uniek zijn met onze arrangementensysteem, willen we als 
gemeenten de systematiek van arrangementen doorontwikkelen. Vandaar dat we als Zuid-Limburg 
vanaf 1 januari 2016 een pilot willen gaan starten met een arrangement integraal ambulante 
jeugdhulp. 
 
Zoals u leest, gaat het om een pilot. Dat betekent dan ook dat deze pilot op een zeer beperkte schaal 
zal plaatsvinden, nl Brunssum, twee wijken in Maastricht en een klein deel van Sittard-Geleen. 
Net als bij de bestuurlijke aanbesteding wordt u uitgenodigd om met ons mee te denken. Vanwege 
de vakantie periode realiseren we ons, dat een bijeenkomst met alle partijen niet zal lukken. 
Vandaar dat we u in ieder geval uitnodigen om via de virtuele ontwikkeltafel uw reactie, tips etc. 
kenbaar te maken. Dit kan tot 7 augustus 2015. 
 
Ook zouden we graag met een aantal partijen van gedachten willen wisselen via een 
marktconsultatie. Wij hebben 27 juli 2015 (eventuele uitwijk is 29 juli) hiervoor gereserveerd. Mocht u 
ideeën of u wilt met ons van gedachten wisselen over de pilot, dan dient u zich uiterlijk donderdag 23 
juli 2015 aangemeld te hebben via bovenstaand mailadres. U ontvangt dan vrijdag 24 juli 2015 de 
bevestiging. Mochten we veel aanmeldingen krijgen voor de marktconsultatie dan zullen we zorg 
dragen dat alle disciplines van jeugd en grote en kleine aanbieders gehoord worden.  
 
Het programma van eisen zal medio september 2015 verstuurd worden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep pilot 

  


