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Middels deze brief willen wij u informeren over de nieuwe overeenkomst Gesloten en
Intensief Klinische Jeugdhulp Zuid-Limburg.
Medio januari is aan het samenwerkingsverband Koraal, Via Jeugd, XONAR en
Mondriaan de aanbesteding gegund voor Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp
Zuid-Limburg (GIK-J). Dit samenwerkingsverband gaat vanaf 1 juli 2022 het totaal aan
gesloten en intensief klinische jeugdhulp uitvoeren voor Zuid-Limburg. Door de bundeling
van krachten en expertise kunnen we de zorg aan een zeer kwetsbare doelgroep
jeugdigen verbeteren, de instroom verminderen en de opnameduur verkorten.
Aanleiding
De 16 samenwerkende gemeentes in Zuid-Limburg hebben al langer de ambitie om de
jeugdhulp duurzaam te transformeren in een sluitend aanbod gefundeerd op expertise,

ervaring en maatwerk. Hoofddoel van de aanbesteding GIK-J is het contracteren van één
opdrachtnemer die verantwoordellijk is voor het geheel aan gesloten en intensief klinische
jeugdhulp in Zuid-Limburg.
Een unieke samenwerking
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In dit kader is Koraal een samenwerking aangegaan met Mondriaan, Via Jeugd en
XONAR. Koraal is penvoerder en voorzitter van dit samenwerkingsverband. De
gezamenlijke hulpverlening van deze aanbieders maakt het mogelijk om de gesloten en
klinische jeugdhulp zo optimaal mogelijk vorm te geven. De opdracht GIK-J is
inhoudelijk, juridisch en financieel samen met de gemeentes uitgewerkt. Vanuit de
gemeente Eijsden-Margraten waren we hierbij nauw betrokken. Er is een stevige basis
gelegd voor een langdurig partnerschap.
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Integrale aanpak

De partners dragen allen zorg voor een integrale aanpak binnen het
samenwerkingsverband; een doorgaande behandellijn waarbij cliënt en gezin/systeem
centraal staan, zo lang en intensief
als nodig en zo licht en kort als mogelijk. Daarnaast
verstevigen we de samenwerking met jeugdigen, ouders, verwijzers, procesregisseurs en
andere jeugdhulpaanbieders, zodat we ruimte creëren om het anders te doen waar nodig,
op weg naar beter.
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Koraal, Mondriaan, Via Jeugd en XONAR zijn trots op het vertrouwen van de gemeentes
in het samenwerkingsverband dat blijkt uit de gunning van deze aanbesteding. Zij kijken
uit naar een langdurig partnerschap waarbinnen we samen de zorg aan kwetsbare
jeugdigen duurzaam gaan innoveren en transformeren.
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Deze week wordt er vanuit de regio Jeugdhulp Zuid-Limburg een persbericht verstuurd
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waarin deze unieke samenwerking aan de media wordt gepresenteerd. De komende
periode gaat het samenwerkingsverband samen met de gemeentes aan de slag met de
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verdere uitwerking en voorbereiding van de uitvoering van GIK-J.
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Vanuit de centrumgemeente Maastricht s er ook een implementatieleider GIK-J
aangesteld, welke ons op de hoogte houdt over de ontwikkelingen. Uiteraard houden we
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jullie ook op de hoogte van deze ontwikkelingen.

rijckholt
scheulder

Met vriendelijke groet,

st geertruid

BLOESEM

VAN

HET

ZUIDEN

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
_ De burgemeester,

(geanonimiseerd)
Drs.

M.A.G.

Gerits

(geano im se rd)
Drs. G.J.M.

Cox

Geleidebrief scanning

:

Invullen door registrator

Invullen door
scanner

Zaaknummer | Documentnr.

| Aantal

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

pagina's
2

Fysieknaar

afdeling

| Indien fysiek,

routing

| Akkoord voor

scannin

(geanonimise rd)

