December 2020

Vol vertrouwen naar 2021, inkooptraject jeugdhulp (bijna) afgerond
Dat 2020 een uitdagend jaar zou worden, konden wij in jeugdhulpregio
Haaglanden natuurlijk zien aankomen. Als samenwerkende gemeenten
stonden we immers voor de opgave om samen met jeugdhulpaanbieders, het
Programmateam Inkoop, het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en alle
andere betrokkenen het traject voor de resultaatgerichte inkoop van jeugdhulp
per 1 januari 2021 succesvol af te ronden. Dankzij de inzet van jullie allen zijn
we bijna klaar. Vervolmaking kost nu eenmaal tijd. Ondanks deze uitdaging zijn,
en worden, kinderen en jongeren dit jaar ook weer zo goed mogelijk geholpen.
Vanaf maart kwam er een andere uitdaging bij,
van een ongekende omvang. De coronacrisis zette
alles op z’n kop en raakt ons allemaal. Het doet
ons verdriet dat ook onze regio zoveel doden heeft
te betreuren. Tegen al die mensen die dierbaren
hebben verloren, zelf ziek zijn, of nog herstellende
– zeggen wij: sterkte. Heel veel sterkte.
Als gemeentebesturen doen wij er alles aan wat
in ons vermogen ligt om de gevolgen van deze
coronacrisis het hoofd te bieden. Op alle mogelijke
fronten treffen wij maatregelen en bieden wij
hulp. Gelukkig kunnen we ook getuige zijn van een
enorme veerkracht; van mensen die andere mensen
helpen. Deze moeilijke tijd brengt ook veel moois en
goeds in mensen naar boven. Daar zijn wij dankbaar
voor.

P1 - Nieuwsbrief Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden december 2020

Dat hebben wij in dit bewogen jaar ook zelf mogen
ervaren in de jeugdhulp, en in het bijzonder bij de
discussies over de inkoop. Hoe complex de uitdaging
ook is, en hoe verschillend de inzichten soms ook
zijn, de gedrevenheid van mensen die zich inzetten
voor de jeugd en gezinnen is hartverwarmend. Met
flexibiliteit, inventiviteit en doorzettingsvermogen
maken al die mensen die actief zijn in het brede
domein van de jeugdhulp het verschil. Dank jullie
wel, dank voor jullie passie en tomeloze inzet.
Het jaar 2021 zal opnieuw uitdagend worden.
Samen kunnen we dat aan. In die gedachten
wensen wij jullie allen fijne feestdagen, een veilige
jaarwisseling en een gezond nieuwjaar.

Kavita Parbhudayal
Wethouder Den Haag en voorzitter van
het Bestuurlijk Overleg Jeugd regio Haaglanden

Piet Vreugdenhil
Wethouder Westland en voorzitter van
de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau
Jeugdhulp Haaglanden

In januari 2021 verschijnt een extra nieuwsbrief over:
1. de start van de nieuwe inkoopperiode;
2.	de eerste ervaringen met de nieuwe e-learning voor het kunnen werken met het Richtinggevend
Kader en het voeren van de dialoog over het inzetten van jeugdhulp;
3. inzichten over de gevolgen van corona en
4. de Q-analyse.

Deze nieuwsbrief gaat naar professionals gemeenten en
jeugdhulpaanbieders in Jeugdhulpregio Haaglanden: Delft,
Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland,
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar,
Westland, Zoetermeer
Heb je nieuws of wil je reageren?
Stuur een bericht naar: info@h10inkoop.nl
Je kunt je → hier afmelden voor deze nieuwsbrief
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Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag
T: (085) 4855417
Bezoekadres:
Spui 70, 2511 BT Den Haag (Stadhuis)
Wil je de manier wijzigen waarop je deze e-mails ontvangt?
Je kunt je gegevens bijwerken of je afmelden voor deze lijst.

