
Presentatie MLO Overlegtafel 
Gespecialiseerde Jeugdhulp 

dinsdag 3 september 2019 

  
 

 

 



1. Ontvangst en welkom in Roermond  

 

2. Vaststellen agenda  

 

3. Aanpassingen inkoop 2020 – ter informatie 

                          Overzicht MLO perceel wijziging basisovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp [bijlage 1] 

   Overzicht van de wijzigingen in uitvoeringsovereenkomst [bijlage 2] 
                                 *gehele uitvoeringsovereenkomst is verstrekt via Negometrix. 
 

4. Een tarief producten logeren – ter bespreking 

 

5. Werkgroepen / deelname – in te stellen voor inkoop 2021 – ter bespreking 

  - werkgroep begeleiding groep producten (Dagbesteding) 
  - werkgroep behandeling individueel zwaar JGGZ (Ambulant) 
  - deelname instroom- en uitstroomteam (Verblijf met behandeling+) 

  

6.   Publicatie inkoop op 27 september a.s. 

              Vanaf ca. 28 augustus is het al mogelijk de percelen binnen Negometrix te muteren. 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

 

   De volgende MLO-MLW overlegtafel jeugd is op dinsdag 17 september 
  van 11.00 – 12.30 uur in Roermond 

 

1. Programma 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. MLO – aanpassingen inkoop 2020 
Overzicht MLO perceel wijziging basisovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp  

Perceel vanaf 2018 Opmerking 

ADHD Blijft ongewijzigd 

Beperking Vervalt per 1-1-2020  

Dyslexiezorg Blijft ongewijzigd 

GGZ Vervalt per 1-1-2020 

Jeugd- en opvoedhulp Vervalt per 1-1-2020 

MLO - Perceel wijziging basisovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp  
Het betreft een vereenvoudiging, waarbij er producten zijn die momenteel onder meerdere percelen vallen straks nog maar onder één perceel 
zullen vallen; het betreft dus een administratieve vereenvoudiging. Deze opzet beperkt de administratieve lasten, is inhoudelijk logischer en er is 
beter op te sturen. 
 
 

Huidige perceelindeling 
 



Nieuwe perceelindeling 

Perceel vanaf 2020 Nadere duiding Opmerkingen 

ADHD ongewijzigd 

Ambulant Behandeling individueel, 

Begeleiding individueel, 

Behandeling groep 

Dagbehandeling maakt hier voorlopig onderdeel 

vanuit, maar moet nader worden verkend 

Dagbesteding Begeleiding groep Apart perceel om specifieke kwaliteitseisen te 

stellen en in de toekomst te selecteren. 

Dyslexiezorg ongewijzigd 

Verblijf met behandeling +  Verblijf met behandeling + 

ambulante alternatieven 

In 2019 wordt uitgewerkt of hiervoor in 2021 een 

aparte financieringsstructuur aan gekoppeld kan 

worden aan dit perceel 

Wonen Verblijf met begeleiding + 

logeren 

  



Wijzigingen uitvoeringsovereenkomst 

Wijzigingen in de artikelen van de uitvoeringsovereenkomst op hoofdlijnen 
* voor meer detail zie wijzigingsoverzicht 

  
Artikel 13: Contractmanagement  
Aangevuld 
  
Artikel 19: Verboden en sanctiebeleid 
Nieuw 
  
Bijlage 1: 
Artikel 5: Wijziging van de Dienstverlening vanuit InVerbinding/JIM-aanpak (Jouw Ingebrachte Mentor) 
Nieuw 
  
Artikel 7: Instroom- en uitstroomteam en expertteam 
Nieuw 
  
Artikel 12: Kwaliteit 
Gewijzigd en aangevuld. 
  
Artikel 19: Facturatie 
Aangevuld 
  
Bijlage 3: Productenboek 
Geheel qua opzet gewijzigd vanwege perceelwijziging en verder toegevoegd aangepaste/nieuwe uitvoeringseisen. Productenstructuur is ongewijzigd 
met uitzondering van de logeerproducten. 

  



 
4. MLO – één tarief producten logeren 
 

Ter bespreking 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjK2pfNjrLkAhVrMewKHSiJCjgQjRx6BAgBEAQ&url=https://cabinmax.com/en/bear/55-bear-blue-children-s-trolley-bag-0616983191835.html&psig=AOvVaw3zAZGfalZotxPnVZ_I71Bz&ust=1567512801245083


- werkgroep begeleiding groep producten (Dagbesteding) 
- werkgroep behandeling individueel zwaar JGGZ (Ambulant) 
- deelname instroom- en uitstroomteam (Verblijf met behandeling+) 

5. MLO – Werkgroepen / deelname 
     in te stellen voor inkoop 2021 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwimsPD9irLkAhXS-6QKHTuZAdQQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.gemeentennl.nl/werkgroepen/&psig=AOvVaw0MvSrSKSsPgduQq_ekevOn&ust=1567511816993438


 

Vanaf 28 augustus is het al mogelijk de percelen binnen 
Negometrix te muteren. 

 
 

6. MLO – publicatie inkoop 27 september 



 
 

8. Wat verder ter tafel komt  
 
Planning volgende overlegtafels 
17 september 2019 | 11.00 – 12.30 uur in Roermond 
19 november 2019 | 11.00 – 12.30 uur in Weert 
 

 
 
 
 
 

7. Wvttk en planning 


