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Overlegtafel Jeugdhulp Midden-Limburg 25-05-2021  
Afkortingen: 

- MLW = Midden-Limburg West.  

- MLO: Midden-Limburg Oost.  

Aanwezigen:  

1. Gonnie Poell, beleidsadviseur Jeugd regio MLW.  

2. Ans Stoks, zorggroep HD. 

3. Theo van Ekerschot, beleidsadviseur Jeugd regio MLO.  

4. Simone Tonnard, CJG.  

5. Marijke Schouten, gezinswerken CJG.  

6. Ingrid Voglar, hoofd CJG.  

7. Steef Pijls, Hoeve de Kaolder. 

8. Ingrid van Rens, Vincent van Gogh.  

9. Maud Cox, grijp het leven, vervanger van Rudy Leenders voor de komende tijd.  

10. Ingrid van Rens, face to face. Aanwezig samen met collega Esmee.  

11. Berry Rademacher, contractmanager MLO.  

12. Carla van Herten, zorgboeren. 

13. John Reijnders, PSW. 

14. Lonneke Heinders, Mutsaersstichting.  

15. Milou Derks, Anacare.  

16. Semra Toprak, Rubicon.  

17. Steef Pijls, hoeve de Koalder.  

18. Truus Gelissen, accountmanager Koraal.  

 

1. Opening en welkom.  

2. Notulen vorige keer.  

- Aanpassing: opvolging i.p.v. opvoering.  

3. Verlenging contracten Oost en sanctieprotocol. Wijzigingen uitvoeringsovereenkomst.  

➢ Theo van Ekerschot (gemeenten MLO) vertelt over de belangrijkste wijzigingen die we 

voor ogen hebben. Verlenging van de contracten is– mede gelet op de beperkte tijd – 

passender. 

- In Oost is het niet de bedoeling geweest om alles in aanbesteding te zetten. In 

West wel. Dit bleek echter niet haalbaar dus daarom gaan we verlengen.  

- Truus Gelissen: ten aanzien van artikel 14, boete en ordeprotocol. Hoe verhoudt 

zich dit tot hoge boetes? 

Theo van Ekerschot: dit is een stapsgewijze correctie, we willen meer 

mogelijkheden om te acteren. Een boete is niet wat we willen en is pas aan de 

orde als het extreem is. Er gaan heel wat stappen aan vooraf voordat er een 

boete volgt.  
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➢ Volgende vraag: artikel 8 intake-outtake team, gaat dit weg? Wat is de relatie 

met het expertteam? Graag een toelichting waarom het weggaat of hoe dit dan 

vervangen wordt? Theo komt hierop terug. Dit gaat specifiek over het 

verbijzonderd toegangsproces verblijf met behandeling. 

➢ Semra Toprak vult aan rondom boeteprotocol: dit is wel een erg hoge boete. 

Waar is dit bedrag op gebaseerd? Kan dit aangepast worden en het liefst 

geschrapt worden?  

- Theo van Ekerschot geeft namens de gemeenten aan dat er is gekeken naar 

voorbeelden uit Zuid-Limburg. 

- Reactie van Semra: het voelt nog steeds niet goed om beboet te worden, 25.000 

is erg veel geld. Dit hebben we niet zomaar.  

- Theo: we willen toch graag handhaven, maar nogmaals: we gaan ervan uit dat dit 

alleen in extreme gevallen aan de orde is. 

➢ 2e vraag van Semra Toprak: toevoegingen/wijzigingen in 

uitvoeringsovereenkomst, kunnen we de reacties hierop nog op de mail zetten? 

- Reactie: ja natuurlijk, graag reacties hierop.  

➢ Milou Derks: eens met Semra. Het is een erg hoge boete.  

➢ Carla van Herten vult aan dat de gelijkwaardigheid tussen gemeente en 

aanbieder belangrijk is, de gemeente laat soms ook steken vallen (bijvoorbeeld in 

Zuid-Limburg). Partnership is de basis, het gesprek aangaan. Wederkerigheid is 

belangrijk.  

- Theo van Ekerschot: de hoogte van de boete moeten we wat mee. 

Gelijkwaardigheid vinden wij ook belangrijk. Het is een overeenkomst, elkaar 

aanspreken hierop kan altijd. Theo komt hierop terug.  

Verdere opmerkingen? 

➢ Milou Derks: aanpassing ten aanzien van artikel 3 – het ondertekenen van het 

ondersteuningsplan hoeft al een tijdje niet meer.  

➢ Marijke Schouten: inzake artikel 4, bijlage blz. 15. Rondom dyslexie. Er is een 

addendum hieromtrent gemaakt, in april 2021. Dat moet ook meegenomen 

worden.  

➢ Hier per mail nog op reageren is altijd mogelijk en gewenst.  

Verlengingen contracten West.  

➢ We willen de basisovereenkomst verlengen. Er volgt ook een voorstel t.a.v. de 

uitvoeringsovereenkomst later in het jaar. Er worden daarnaast ook bepaalde 

percelen aanbesteed, bijvoorbeeld ten aanzien van het segment wonen. Jullie 

worden meegenomen hierin via Negometrix.  

➢ Gemeenten Midden-Limburg West: planning omtrent wijzigingen in 

overeenkomst etc. moeten we nog maken, hier komen we op terug. We hebben 

tevens een extra overlegtafel in het kader van de verleningen van de contracten 

op de planning staan in juli, hierover worden jullie nog nader geïnformeerd. 
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4. Pilot CJG en opvolging.  

➢ Aangaande deze pilot is er met de aangemelde aanbieders een vervolg gekomen 

n.a.v. vorige overlegtafel.  

➢ Het gaat over aanscherping rol GI en rol CJG. Met de nadrukkelijke kanttekening: 

er is altijd overleg bij een toegangsbepaling, de aanscherping geeft de ruimte om 

de toegang beter te laten sturen. Dit combineren we met een pilot rondom 

administratieve lastenverlichting.  

- Aanbieders Anacare, Grijp het Leven, Cooperatie Limburgse Zorgboeren, 

Mutsaersstichting, Praktijk de Roos en Rubicon zijn betrokken.  

- Concreet betekent dit dat de jeugd en gezinswerker de beschikking verder gaat 

aanvullen.  

- Er wordt afgestemd over aantal uren, of productcode, profielcode. Er is altijd 

afstemming met het ondersteuningsteam.  

- Truus Gelissen vraagt aandacht voor de kant van de aanbieder.  

- Maud Cox: in Midden-Limburg 1 contactpersoon over intakes en aanmeldingen.  

- Milou Derks: bij de aanbieder moet er iets anders georganiseerd worden als je dit 

wil laten werken. Een vast contactpersoon t.a.v. aanmeldingen bijvoorbeeld. 

Gemeenten: het is de uitdaging aan de 6 aanbieders om daar input voor te 

leveren.  

- Procesvraag Ingrid van Rens: wanneer vindt er een evaluatie plaats? Reactie van 

gemeenten: eerste evaluatie vindt plaats in juli. Dit betreffen de eerste 

bevindingen, maar het geeft input voor keuzes in 2022.  

5. Aanbesteding wonen en crisis.  

➢ Er lopen 2 aanbestedingen. 1 voor wonen Midden-Limburg, 1 voor crisis Midden-

Limburg en Noord-Limburg. Producten voor die aanbestedingen vormen 

vanzelfsprekend geen onderdeel van de te verlengen uitvoeringsovereenkomst.  

➢ Voor Midden-Limburg Oost volgt er binnenkort waarschijnlijk een aanbesteding 

vaktherapie. Er komt een apart product vaktherapie, PGB en ZIN. Dit komt 

vandaag in de colleges in Midden-Limburg Oost, binnenkort volgt de publicatie in 

Negometrix. Midden-Limburg West heeft het product vaktherapie nog in beraad.  

- MLW gaat zich beraden over vragen als: hoe gaat die uitvoering en 

kwaliteitsborging eruit zien? Hoe gaat de dienstverlening eruit zien?  

- Aparte aanbesteding vaktherapie kan dus het gevolg zijn hiervan. 

➢ Wordt vervolgd.  

6. Uitwisseling corona-ervaringen (vast agendapunt).  

➢ Vervolg op vorige overlegtafels.  

➢ Wat is de impact van corona op gezinnen en jeugdigen? Ze hebben het zwaar, 

horen we in de praktijk, maar dit vertaalt zich niet in stijgende aanmeldingen. 

Hebben jullie daar een beeld bij?  

- Berry Rademacher: ik hoor verschillende signalen. Stijging van stoornissen en 

suïcidaliteit. Ik hoor diverse geluiden: bij sommigen verzwaring en bij sommige 

niet. Het heeft ermee te maken of het ambulant is of verblijf bijvoorbeeld.  
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- Lonneke Heijnders: we zien een verzwaring bij onze populatie. De cijfers vanuit 

Mutsaersstichting laten een toename zien. Kanttekening: kan ook samenhangen 

met gebeurtenissen specifiek in MLW. Beide een factor van invloed. We zijn nu 

bezig met de cijfers inzichtelijk te maken.  

Er zijn nog steeds zorgwekkende signalen ten gevolge van corona(maatregelen), 

als dat zo blijft of erger wordt, laten we het weten. Concreet: aantal 

suïcidepogingen lopen op. Er is nu nog geen afvlakking te zien in de cijfers.  

- Truus Gelissen: bij Koraal is het niet per se herkenbaar wat de voorgaande 

sprekers vertellen (niet zo heftig). Coronamaatregelen hebben een flinke impact 

op jongeren die in verblijf zitten. Daarnaast speelt de besmettingsproblematiek 

bij jongeren nog door.  

- Ingrid Voglar: bij het CJG is er vergeleken met vorig jaar geen stijging. Maar het is 

de vraag welke route mensen kiezen om hulp te vragen, bijvoorbeeld via de 

huisarts. Dit willen we uitzoeken via cijfers. Hoe gaan de verwijzingen? Er zijn 4 

verschillende toegangspoorten bij jeugd, we gaan goed kijken waar het stijgt. 

Maud Cox vult aan: dit is herkenbaar, wij hebben veel telefoontjes waar de 

huisarts heeft doorverwezen en die hen dan bellen voor hulp.  

- Milou Derks: we zien steeds meer aanvragen gedwongen kader.  

Als er meer richting gedwongen kader gaat, is dat ook een signaal. Maar dat is nu 

nog niet zo, de cijfers van gedwongen kader zijn redelijk neutraal. 

➢ We gaan de cijfers zorgvuldig in de gaten houden. In praktijk is er veel aan de 

hand, we moeten dit goed in kaart brengen.  

7. Coördinatie en opvolging CJG.  

➢ Ten aanzien van de zwaardere vormen doet CJG sowieso de opvolging (jeugdzorg 

plus, verblijf met behandeling).   

➢ Er is een brief ontwikkeld voor cliënten. Communicatie naar zorgaanbieders is in 

Midden-Limburg Oost geweest, in Midden-Limburg West volgt dit nog.  

➢ Dit was het voor nu. Dit agendapunt komt volgende keer terug op de agenda.  

8. Rondvraag.  

➢ John Reijnders: is er nieuwe informatie rondom inkoop jeugd 2023?  

- Voor 2022 worden de contracten verlengd; ambulant en dagbesteding.  

- Voor 2023 is de verwachting dat we ook deze 2 segmenten gaan aanbesteden.  

- Nu zijn de segmenten crisis en wonen in de markt.  

- Verder geen nieuwe informatie. Zodra deze er is worden de aanbieders 

vanzelfsprekend meegenomen.  

➢ Truus Gelissen: vraag rondom de verlengingen in Oost.  

- Reactie gemeenten: hier komen we op terug, dit gaat specifiek over de bijlage 

memo Oost, inzake verlengingen.  

➢ Volgende overlegtafel is op 21 september.  

➢ Voor West moet er eerder een extra overlegtafel gepland worden in verband met 

de verlengingen van de contracten.  


