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SROI

 Informatie door Ingrid Willems



Ontwikkeling productenboek

 Wijzigingen verwerkt zoals eerder besproken en 
conform reacties aan aanbieders

 Nog vragen/ aandachtspunten?

 Behandeling: nieuw voorstel zie apart bericht



Tarieven

 In totaal 46 unieke producten (JmB, JGGZ, J&O, 
dyslexie). ADHD nog in overleg. 

 21 in categorie 1: vaste prijs

 25 in categorie 2: voorgestelde prijs met offertetraject 



Tarieven 

Categorie 1 producten (vaste prijs):

 Weinig/ geen variatie in huidige tarieven

 Vaak weinig aanbieders

 Vast tarief hanteren geeft weinig risico 

Categorie 2 producten (voorgestelde prijs):

 Veel variatie in huidige tarieven 

 Onvoldoende onderbouwing om tot 1 vast tarief te 
komen en daarmee te hoog risico



Tarieven 

Proces:

1. Tarief per product bepalen en opnemen in 
tarievenlijst als bijlage bij inschrijving (publicatie UO 
en tarieven 3 okt)

2. Inschrijving aanbieders

3. Beoordelen inschrijvingen

4. Eventueel individueel gesprek

5. Wel/ geen overeenstemming over tarieven



Implementatie 

Proces t.a.v. berichtenverkeer:

1. 12 september oefenconversie met enkele aanbieders 
op cliëntniveau

2. Begin oktober: alle aanbieders ontvangen 
conversietabel op cliëntniveau

3. Evt aanpassen 

4. Streven: per 15-12 alle JW301 berichten van lopende 
cliënten bij aanbieders



 Werken met profielen en producten

 Referentiecasussen

 Praktijkproef

 Toegangsproces

 Score-instrument

 Passendheid van de profielen

 Vervolgstappen

Implementatie



 procestoetsing

 Oefenen met elkaar, zelfde taal leren

 Komen tot een juiste indeling in product of profiel

 Oefengroep per perceel (JGGZ, JmB, J&O)

 4 x bij elkaar:

 2 x voor product

 2x voor profiel

Start vanaf eind sept, bijeenkomsten bij CJG Roermond

Implementatie



 GGZ
 Product 25 sept 14.00-17.00  1e bijeenkomt extra uur uitleg
 Product 23 okt 15.00-17.00
 Profiel 6 nov 15.00-17.00
 Profiel 27 nov 15.00-17.00

 JmB
 Product 2 okt 14.00-17.00 1e bijeenkomst extra uur uitleg
 Product 23 okt 13.00-15.00
 Profiel 6 nov 13.00-15.00
 Profiel 27 nov 13.00-15.00

 J&O
 Product 9 okt 14.00-17.00 1e bijeenkomst extra uur uitleg
 Product 30 okt 15.00-17.00
 Profiel 13 nov 15.00-17.00
 Profiel 4 dec 15.00-17.00

Implementatie



Vervolg

Overlegtafel 5 22 augustus 2017 • Concept 
Uitvoeringsovereenkomst 

• Conclusies en adviezen 
• Vervolg proces contractering
• Evaluatie en vervolg overlegtafels



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

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

 www.leudal.nl

Vindplaats informatie aanbieders



Afsluiting


