
Overlegtafel 1
Gespecialiseerde jeugdhulp

Inkoop Midden-Limburg 2019

27 februari 2018



Agenda

 Korte toelichting inkoopproces richting 2019 

 Vanuit gemeenten:
 Regiebehandelaar

 Begeleiding/ behandeling

 Vervoer

 Subregionale onderwerpen

 Inventariseren onderwerpen vanuit aanbieders

 Monitoring

 Vervolg

 Afsluiting



 Beperkt aantal overlegtafels

 Uitwerking beleggen in werkgroepen

 Streven: voor zomer concept uitvoeringsovereenkomsten 2019 gereed

Proces richting inkoop 2019



 Opdrachten, samenstellen & plannen werkgroepen (zie doc)

 Regiebehandelaar

 Behandeling/ begeleiding

 Vervoer 

 Ervaringen 18-23?

Onderwerpen vanuit gemeenten



 Tijdschrijven GGZ (oost)

 Route vanuit medisch domein (oost)

 Beoordelingsinstrument profielen (west)

Subregionale onderwerpen



?

Inventarisatie onderwerpen aanbieders



Monitoring



Beperkte set indicatoren

 Clienttevredenheid: vanaf 2018 uitvraag CBS

 Doelrealisatie: via CBS

 Uitval: berichtenverkeer

 Klachten: jaarverantwoording

 Tijdige hulp: momenteel uitvraag



Via het CBS worden uitgevraagd:

Cliënttevredenheid

Doelrealisatie (bevat 4 elementen)

Cliënttevredenheid:  Tevredenheid van de cliënt over het 
nut/effect/resultaat van de jeugdhulp. Score zoals gegeven door de cliënt 
en door ouder. Rapportcijfer 1 t/m 10, waarbij 1 = volkomen nutteloos en 10 
= uitstekend, veel aan gehad

Indicatoren via CBS



Indicatoren via CBS

Doelrealisatie via CBS:

 De mate waarin cliënten zonder hulp verder kunnen (=1 van de 4)

Ik heb voldoende aan de hulp gehad om na de hulp zelf verder te gaan: 

01 Helemaal niet mee eens (1) – ik heb juist een zelfde soort of 
zwaardere hulp nodig. 

02 Niet mee eens (2) – maar met een lichtere vorm van hulp red 
ik het goed. 

03 Wel mee eens (3) – voor nu heb ik geen verdere hulp nodig, 
maar ik verwacht dat ik later nog wel eens om hulp zal 
aankloppen.

04 Helemaal mee eens (4) – ik heb geen verdere hulp meer nodig.



Indicatoren: wat 

Doelrealisatie in ontwikkeling: (3 van de 4) 

 De mate waarin er na beëindiging geen nieuwe start 
jeugdhulp plaatsvindt

 De mate waarin problemen verminderd zijn en/of 
zelfredzaamheid/participatie is verhoogd; 

 De mate waarin overeengekomen doelen gerealiseerd 
zijn.



 Geplande data Overlegtafel Gespecialiseerde Jeugdhulp 12-14u :

 3 april: kan deze komen te vervallen om plaats te maken voor werkgroepen?

 15 mei: evt uitbreiden qua tijd?

 Geplande data na de zomer (tzt kijken of dit nog nodig is):

 28 augustus

 30 oktober

 18 december 

Vervolg



Informatie, vragen en reacties over inkoopprocedure en 
overlegtafels, ga naar:

 www.leudal.nl, onderdeel: info voor aanbieders Wmo en 
jeugdhulp M-Limburg,

 www.leudal.nl

Vindplaats informatie aanbieders

https://www.leudal.nl/inwoner/informatie-voor-aanbieders-jeugdhulp-wmo-midden-limburg


Afsluiting


