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Concept-verslag ML Overlegtafel gespecialiseerde Jeugdhulp 
Dinsdag 14 juni 2022 |  11.00 – 12.30  uur  
Via MS Teams 

 

1. Rachel Paulissen | H&G Onderwijs 

2. Truus Gelissen - Koraal 

3. Luuk Venner – Hoeve de Koalder 

4. Carla van Herten – Limburgse Zorgboeren 

5. Martijn Koopmans – Met GGZ 
6. Erwin Kreugel - PSW 
7. Roel de Vogel – Zorggroep HD 
8. Ingrid van der Heijden – Face to face thuisbegeleiding 

9. Janneke van Happen – Pactum 

10. Marion van den Broek  

11. Maud Cox - Passe Partout 

12. Milou Derks Ana Care 
13. Simone Tonnard – CJG 
14. Karin Hendriks – beleidsondersteuner Regio MLO 

15. Oscar Ramos – ondersteuner inkoop Jeudg MLW 

16. Chantal Timmermans – Beleidsmedewerker Leudal 

17. Theo van Ekerschot – projectleider Jeugd MLO 

18. Jacqueline Brouwers – projectleider MLW  

 

Afmelding: Mariëlle Peters-Willems - PGZ  

 ` Ingrid Vogler CJG 
 
1. Welkom  
 
2. Verslag van de overlegtafel van 8 maart 2022 

Ter aanvulling van het verslag; Isa Engelen zat er namens factum. 
 

3.  Bespreekpunten vanuit de gemeenten MLW en ML 

• Krapte op de arbeidsmarkt;  
Tijdens de vorige bijeenkomst is met elkaar van gedachte gewisseld over de ontwikkelingen 
personeel / arbeidsmarkt. Vanuit de aanbieders er geen verdere nieuwe ontwikkeling te 
melden.  

Aandacht wordt gevraagd voor de kamerbrief van de Staatsecretaris aan de 2e kamer waarin 
ook de toekomst verbetering van de arbeidsmarkt jeugd op de agenda gezet wordt. Er komt 
een werkgroep arbeidsmarkt jeugd. Verzoek ook aan de aanbieders om via hun 
vertegenwoordigers actief op te anticiperen (als professionals en als werkgevers). Er is nog 
geen helderheid over de landelijke aanpak. 

Ook in het overleg arbeidsmarkt Midden Limburg staat het onderwerp op de agenda. 
Bijzonder ontwikkelingen zullen gedeeld worden.  

Daarnaast wordt gewezen op de website Alle kansen benut, waarin specifieke aandacht is 
gegeven aan de mogelijkheden voor zij-instromers. Geeft inzicht in wat wel en niet mogelijk is.  
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• Kennisnemen van het voorstel inzake de contractverlenging gespecialiseerde jeugdhulp 
2023 

Verwezen wordt naar de vorige bijeenkomst waarin Eef Lommen een presentatie heeft 

gegeven m.b.t. de aanpassingen die Oost in de verlenging wil meenemen. De tarieven worden 

met 2,63% geïndexeerd. Tevens blijven de producten “verblijf met behandeling” nog een 

onderdeel van de overeenkomsten in afwachting van een succesvolle verwerving Segment 1. 

In de aanpassing van de tarieven is uitgegaan van de afspraak CBS indexering T-1 en dus 

met de daarin opgenomen CAO aanpassingen. 

Op de vraag van Rachel Paulissen m.b.t. van de aanscherpingen voorwaarden, worden als 
voorbeelden genoemd; de inschrijving KvK, voorwaarde beveiligd e-mail verkeer, ontneming 
gelden uit onderneming. enz . 

De Regio Midden Limburg West zet ook in op verlengen van de overeenkomsten. Een aantal 
producten verblijf zullen geschrapt worden, onder voorbehoud dat aanbesteding lukt. 
Aanbieders ontvangen verlengingsbrief voor de basisovereenkomst plus verleningsbrief voor 
uitvoeringsovereenkomst die ondertekend moet worden. 

Doorkijk naar 2024; het is de wens van de Regio MLO om een nieuw verwervingstraject per 1-
1-2024. Er dienen echter op bestuurlijke niveau nog een aantal zaken besloten te worden. 
Een andere wens is om dat eventueel met Regio Midden Limburg West te doen. Inhoudelijk 
borduurt het voort op de inhoudelijke ontwikkelingen zoals in de Regio visie benoemd zijn. 
Indien we samen optrekken zullen we ook gezamenlijk beoordelen hoe visies passen en wat 
dat betekent voor de verwerving.  

• Kennis te nemen van de concept Regionale visie jeugd en gezin MLO; Karin Hendriks 
geeft een korte presentatie van de visie. (zie ook presentatie als bijlage)  

 

Aanleiding voor het opzetten van een nieuwe visie was aan de ene kant de wens om het 
beleid te actualiseren en te concretiseren en aan de andere kant de afspraken die er gemaakt 
zijn / worden in het kader van de Norm voor Opdrachtgeverschap en b.v. landelijk de  
hervormingsagenda en wettelijke ontwikkelingen. In de regionale visie zijn niet alleen de lokale 
ontwikkelingen meegenomen maar ook de bovenregionale functies. De beweging die we 
willen gaan realiseren is, kort gezegd, integraal, meer lokaal / nabij organiseren, en de meer 
gespecialiseerde. zorg robuuster op regionaal niveau organiseren. Bij de instrumenten zijn bij 
het onderdeel toegang de vereiste 5 basisfuncties geborgd zoals deze momenteel van 
toepassing zijn. Nieuwe verwerving ambulante zorgaanbod. Ontwikkelingen ten aanzien van 
het Ambulante zorgaanbod zijn dat we meer maatwerk nastreven, met minder aanbieders, 
mogelijk andere segmentindeling, betere samenwerkingsovereenkomsten, meerjarige 
contracten en continuïteit borgen op een grotere schaalgrootte. Ook de bekostigingsvormen 
en verwervingsprocedures worden nader bekeken. Ook de governance wordt opnieuw 
beoordeeld naar een robuuste regio op schaal Midden en mogelijk Noord & Midden Limburg. 
Hiervoor is een verkenning gestart. Bij het opstellen is zo veel als mogelijk ook de landelijke 
ontwikkelingen gevolgd. Het document gaat nu de interne route in om nog voor de 
vakantieperiode een go no go moment te hebben van de colleges. Na de vakantie zal het 
aangeboden en vastgesteld worden door de gemeenteraden. 

Ten aanzien van het opstarten verwerving Ambulant 2024 willen we ook voor de vakantie een 
duidelijke bestuursopdracht hebben met name ook ten aanzien voor de eventuele 
samenwerking met MLW voor dit deel. Rond 31-12-22 dient er een strategisch 
verwervingsdocument gereed te zijn. De haalbaarheid van dat document is ambitieus. Als het 
gezamenlijk niet lukt zal iedere regio afzonderlijk een traject starten.  

De presentatie zal met het verslag mee gezonden worden 

Martijn Koopmans geeft aan dat het verhaal herkenbaar is. Hij vraagt aandacht voor de 
opgedane ervaringen met lopende pilots. Tijdens de uitwerking zal alle ervaring naast elkaar 
gelegd worden en zullen we als regio’s naar de verschillen en overeenkomsten kijken en 
samen beoordelen hoe de transformatie opgave in het inrichtingsvraagstukken vorm geven 
wordt. 

mailto:contractmanagement@sociaaldomeinmlo.nl


 

Vragen? contractmanagement@sociaaldomeinmlo.nl  

 

4.  Bespreekpunten vanuit de aanbieders 
De vraag met betrekking tot de aankomende verlenging (ingebracht door Face to Face 
thuisbegeleiding Ingrid van der Heijde), is al beantwoord in de voorliggende agendapunten  

Ten aanzien van de onderzoek naar verdere samenwerking wordt ook de goverance onderzocht, 
waarbij de ook naar de MGR NML kijken. Deze is modulair opgebouwd waardoor een module Midden 
Limburg mogelijk is. Contracten zullen in eerste instantie niet overgenomen worden. Is juridisch niet 
mogelijk en Ambulant afzonderlijk ligt dichter tegen de lokale behoeftes en inrichting aan en vraagt 
specifieke aandacht in de afweging wat de beste schaal is. We erkennen dat er kansen zijn om van 
elkaars regio te leren. 

5.  Wat verder ter tafel komt 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt 
 
 
6.  Afsluiting  
 
 
 
 

Volgende Overlegtafel - dinsdag 20 september 2022  
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