Verslag overlegtafel 11 - Gespecialiseerde Jeugdhulp
Dinsdag 7 mei 2019 | 11.30 – 13.30 uur
Locatie: Het Forum | Elmpterweg 50 | Roermond | zaal Petit Foyer

1.

Ontvangst en welkom
Welkom door Lodewijk Brüll.
Er volgt een korte voorstelronde – zie voor de aanwezigen de bijgesloten presentielijst.
De agenda wordt vastgesteld; er zijn geen wijzigingen.

2.

Verslag overlegtafel 30 oktober 2018
Het verslag was i.v.m. een functiewisseling nog niet gedeeld met de deelnemers van de
overlegtafel. Dit gaan we alsnog doen [dd. 8-5-2019 aan de aanwezigen toegezonden].

3.

MLO (Inkoop)strategie 2019/2020:

Vanuit MLO zijn er de volgende aandachtspunten [door Lodewijk Brüll]
 Intake/Outtake team
Er komt een intake/outtake team. Dit wordt opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst.
MLO wil de cliënten die mogelijk een verblijfsfunctie eerst bespreken in het nieuwe team.
 Perceelindeling
De perceelindeling wil MLO vereenvoudigen, in het productenboek komen aanpassingen.
ca. 27 producten gaan vervallen. De bekostiging / financiering gaat niet wijzigen.
Wel komt er een apart perceel verblijf waar ook ambulante alternatieven in worden
opgenomen, zoals b.v. JIM. Het is de bedoeling straks de aanbieders binnen dat perceel naar
een alternatief kunnen verwijzen.
 Nieuwe percelen
Ambulant
Dagbesteding
Wonen [logeren LOG en verblijf met begeleiding VBG]
Verblijf met behandeling [VBH] + alternatieven ambulant
Dyslexie
ADHD
Er komen geen nieuwe basisovereenkomsten. Er is geen sprake van een compleet nieuwe
aanbesteding. Het gaat om een perceelswijziging, de vertaling daarvan komt in het productenboek en
mogelijk de uitvoeringsovereenkomsten.
De aanbieders geven aan geen bezwaar te hebben tegen de wijziging van de percelen en zijn
akkoord. Wel is er een vraag of zij het verschil met de oude perceelsindeling kunnen zien op de
volgende overlegtafel.
Vraag: moet een verblijf vraag altijd via het intake/outtake team gaan?
Inderdaad, echter het CJG en de GI’s zitten ook in het intake/outtake team. De complete definitie van
het intake/outtake team moeten nog nader uitgewerkt worden. Hierover wordt later nog
gecommuniceerd naar de aanbieders.
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Het doel is om per casus te kijken of er passende ambulante alternatieven zijn en zo de doorstroom te
bevorderen.
Binnen het intake/outtake team worden al deze casussen besproken. Het intake en outtake team moet
ook groeien. Er zit mogelijk ook overlap tussen het Expertteam [Midden-Limburg] en het intake/outtake
team van MLO; hier wordt naar gekeken bij de uitvoering.
Tijdspad;
De uitvoeringsovereenkomsten zullen naar verwachting begin oktober gepubliceerd worden.
Vraag vanuit de Mutsaersstichting; komt er nog een reactieperiode?
Bas Bonten; er wordt bekeken of het mogelijk is om aan de voorkant documenten aan de voorkant te
delen. Het streven is om, onder voorbehoud, tijdens de overlegtafel van 18 juni een update te geven
over de voortgang.
Vraag vanuit PSW: Als je percelen gaat samenvoegen welke invloed heeft dit op de tarieven?
Mocht je binnen 1 product straks meerdere disciplines laten werken dan praat men nu over
verschillende tarieven. Hoe gaat dit er uitzien binnen de nieuwe perceelindeling?
MLO geeft aan dit als aandachtspunt mee te nemen. In principe verandert alleen de perceelsindeling;
er wordt verder gewerkt met voorgestelde en vaste tarieven.
De regio’s MLO en MLW kennen verschillen maar anderzijds wordt er op vele fronten samengewerkt
en informatie gedeeld.
4.

MLW inkoop 2020 en beleid 2020 en verder

Vanuit MLW zijn er de volgende aandachtspunten [door Gonnie Poell]:
MLW wil de huidige overeenkomsten gaan verlengen, in principe 1 op 1 d.w.z. tarieven met
indexering.. Gemeenten zijn bezig met de voorbereiding en de interne besluitvorming. Het streven is
om voor de zomervakantie de voorgestelde verlenging te publiceren. Eventuele gesprekken over de
inkoop van 2020 wil men samen met MLO voeren om de zorgaanbieders niet verder te belasten.
Daarnaast komt er in MLW in de komende tijd een bezinning over de inkoopsystematiek, ook zeker
gezien de enorme tekorten.
Het werken met resultaat gerichte profielen wordt voortgezet. In de komende maand zal er intern
binnen de MLW . Mocht er vanuit de zorgaanbieders feedback zijn; laat het graag weten. Dit kan aan
Gonnie Poell toegezonden worden.
Beleidsplan sociaal domein
MLW is druk doende met een nieuw beleidsplan sociaal domein 2020 en verder. De visie van de
transformatie gedachte gaat niet wijzigen; het voorstel is doorgaan op de ingeslagen weg.
Dit beleidsplan komt op de agenda van de volgende overlegtafel, dan wordt het nader besproken.
Ook MLO werkt aan het beleidsplan. Waarbij wordt uitgegaan van een aantal basis zaken,
veelal herkenbaar. Het beleidskader is op MLO niveau maar het moet getoetst worden aan de
waarden van de lokale gemeenten.
Zowel Oost als West willen het productenboek nog iets aanscherpen.
Ook dit komt op 18 juni als bespreekpunt op de agenda.
Verzoek vanuit de zorgaanbieders: graag de verschillen aangeven zodat men snel de wijzigingen kan
zien.
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5.

Werkgroepen Midden-Limburg

Op dit moment zijn er een aantal werkgroepen waarover de zorgaanbieders worden bijgepraat.
Werkgroep toegangsproces
Tijdens de overlegtafel van oktober is dit ook besproken. Inmiddels is input bij de zorgaanbieders
opgehaald en is de werkgroep met vertegenwoordigers namen de gemeente, CJG en GI’s gestart.
Er zijn binnen de werkgroep een aantal vraagstukken:
- hoe kunnen we het toegangsproces vereenvoudigen met behoud van de rechten voor de klant?
- voortgang van de lus met de huisartsen pilot van MLO.
Er is nu nog geen opbrengst om te delen, maar zodra deze er is wordt dit gedeeld met de aanbieders.
Suggesties? Graag delen met Bas Bonten en Gonnie Poell [mag via het onderstaande mailadres].
Werkgroep kwaliteit en controle
Deze werkgroep is gestart nadat is vastgesteld dat niet altijd de juiste producten bij de juiste
aanbieders zijn gecontracteerd. Er is tot op heden niet op gecontroleerd, maar dit gaat wel
gebeuren.
In de toekomst plannen we een kennismakingsgesprek met een potentieel nieuwe aanbieder om
toelichting te geven op onze visie, werkwijze en dergelijke. Hiermee willen we voorkomen dat een
aanbieder op de verkeerde percelen of producten inschrijft.
Door het beleid van Zuid zien meer aanbieders zich verplaatsten naar Midden-Limburg. Dit effect is
voor ML in basis ongewenst [teveel van hetzelfde]. Uiteindelijk willen we niet naar meer aanbieders.
Alleen in die gevallen dat het echt een aanvulling is en het veld completer maakt.
Werkgroep ondersteuning op school [OSK]
Hier is veel vraag naar inzet van jeugdhulp in de kinderopvang en het onderwijs. Het kader ontbreekt,
wanneer mag je wel of wanneer mag je geen jeugdhulp binnen school inzetten. En als het nodig is om
jeugdhulp in te zetten is de vraag op welke manier. OSK is individuele ondersteuning terwijl het
onderwijs groepsgericht werkt. Er is samen met een 3-tal scholen aan een pilot-plan gewerkt, dit onder
leiding van een ingehuurde pilot-leider. De pilotleider, zorgaanbieders, CJG en scholen gaan samen
aan de slag. De volgende vraagstukken komen hierbij aan de order:
Wat is de visie?
Welke kaders?
Wanneer is het terecht dat er jeugdhulp binnen school wordt ingezet.
Individueel in de klas of groepsgericht? Ofwel hoe organiseer je het.
Werkgroep 1 gezin 1 plan
In ML heeft men de afgelopen jaren veel inspanningen gedaan om dit gedachtengoed goed uit te
dragen en overal te implementeren.
Mede samen met het CJG door gezamenlijke intervisiegroepen te organiseren. Inmiddels heeft een
evaluatie plaatsgevonden met aansluitend een kleine denktank.
Vragen: Hoe gaan we hiermee verder in de toekomst? Wat verstaan we onder 1 gezin 1 plan? In de
praktijk horen we veel verschillende beelden zoals regie, format, samenwerking, visie op
hulpverlening). Het gaat ook over legitimatie en commitment vanuit de organisatie om met dit
gedachtengoed te werken.
Dit krijgt [in ieder geval voor West] een vervolg onder de hoede van dezelfde projectleider als van de
pilot OSK.
6. Wvttk
Mutsaersstichting vraagt naar de opbrengst van de schrapsessie van Rita Verdonk.
Er zijn wel uitkomsten maar deze zijn nog niet heel concreet.
Op 23 mei wordt de opbrengst gepresenteerd aan de bestuurders.
Het gaat om 15 actielijnen; sommigen laaghangend fruit maar dit was ook de bedoeling; kijk naar
zaken welke op korte termijn te organiseren zijn.
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