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Aan: alle door de Jeugdhulp Regio Haaglanden
gecontracteerde aanbieders Jeugdhulp

Den Haag, 21 maart 2020

Betref t: Gezamenlijke inzet Coronacrisis

Geachte mevrouw, meneer,

Deze brief sturen wij aan alle gecontracteerde aanbieders jeugdhulp binnen de H10, als
waardevolle partners in de zorg voor onze jeugd.
Als partners staan we voor tal van uitdagingen als gevolg van de Coronacrisis. Voordat we
daarop in gaan, willen wij namens de Jeugdhulpregio Haaglanden grote waardering uitspreken
voor ieders inzet om ondanks die uitdagingen toch zo goed mogelijk zorgcontinuïteit te bieden
en vooral om het gezond en veilig opgroeien van onze kinderen en jeugdigen optimaal te
waarborgen.
Laten wij allereerst benadrukken dat het onze intentie is om met u en uw collega’s de
zorgcontinuïteit te waarborgen vanuit het besef dat dit enkel te realiseren is als we ons ook
inzetten om onze gecontracteerde aanbieders (groot, middelgroot en klein, inclusief de
zelf standigen) in staat te stellen deze periode te overbruggen.
Ons vertrekpunt is daarbij, dat de ongekende situatie om ongekende maatregelen vraagt. Als
stelselverantwoordelijke neemt het ministerie van VWS, in samenspraak met BZK en VNG,
maatregelen om genoemde continuïteit te borgen. VWS lijkt bereid het gemeentef onds hiertoe
aan te vullen. ‘Het Kabinet trekt alles uit de kast wat nodig is’. Onze regio zal die maatregelen
ook uitvoeren. Zodra er meer zicht is op de uitwerking en randvoorwaarden van die
maatregelen, kunnen we ook ingaan op de vraag hoe we dat dan precies zullen doen.
Onze inzet is gericht op eenvoud en bedoeld om jeugdhulpaanbieders de ruimte te bieden om
daar waar nodig op een administratief eenvoudige wijze af te wijken van de met betrekking tot
een specif ieke casus overeengekomen werkwijze of inzet - mits dit noodzakelijk is om de
kwaliteit en de continuïteit van de Jeugdhulp te waarborgen.
Begin volgende week openen we via www.h10inkoop.nl een speciale Corona-pagina om alle
betrokkenen nader te inf ormeren over de ontwikkelingen van ieders inzet in relatie tot de
Coronacrisis.
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Daar brengen we onder meer (actuele) inf ormatie vanuit de regio, vanuit aanbieders (onder
meer via verwijzingen naar de inf ormatie op uw websites) en vanuit het Rijk bij elkaar. Ook
bieden we langs die weg de gelegenheid om vragen richting de H10 te stellen.
Vanuit gezamenlijke inzet en onderling vertrouwen en partnerschap borgen we samen de
continuïteit van zorg zodat kinderen en jeugdigen in onze regio gezond en veilig kunnen
opgroeien!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Piet Vreugdenhil
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