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Concept-verslag ML Overlegtafel gespecialiseerde Jeugdhulp 
Dinsdag 20 september 2022 |  11.00 – 12.30  uur  
Via MS Teams 

 

1. Rachel Paulissen | H&G Onderwijs 

2. Truus Gelissen - Koraal 

3. Carla van Herten – Limburgse Zorgboeren 

4. Martijn Koopmans – Met GGZ 
5. Erwin Kreugel - PSW 
6. Roel de Vogel – Zorggroep HD 
7. Ingrid van der Heijden 

8. Wilma Graus Anacare  

9. Diana Fermont 

10. Kevin Verstappen Mutsaersstichting 

11. Milou Derks 

12. Marcel Reintjens  PSW 

13. Maarten  

14. Jos Verheesen - Regio MLW 

15. Theo van Ekerschot - Regio MLO 

16. Erwin Heijnen Regio – Regio MLO 
 

Afmelding: Mariëlle Peters-Willems - PGZ  
 ` John Reijnders PSW 
  Jack Kerkhofs Grijp het leven  
 

1. Welkom  
 

2. Verslag van de overlegtafel van 8 maart 2022 
 
Verslag wordt vastgesteld 
Naar aanleiding van het verslag wordt gewezen op het initiatief Zorgstart, waarbij de 
arbeidsmarktregio’s Midden- en Noord Limburg samen met 10 aanbieders een project 
opstarten om mensen met en achterstand tot de arbeidsmarkt enthousiast maken voor werk in 
de zorg. Het programma start rond 1 oktober. 
 

3.  Voortgang segment 1 

De vorige week zijn de inschrijvingen ontvangen en beoordeeld en gisteren zijn de inschrijvers 
geïnformeerd. De stand still periode van 10 dagen is ingegaan en daarna vindt definitieve 
gunning plaats. We hadden in de voorlopige uitvoeringsovereenkomst Verblijf met 
behandeling nog opgenomen in afwachting van de definitieve gunning. Dat onderdeel zal nu 
uit de uitvoeringsovereenkomst gehaald worden. 

4. Contractverlenging gespecialiseerde jeugdhulp 2023 

Na een vertraging door technische problemen is een en ander nu gepubliceerd en is het 
mogelijk tot 30 september 12:00 uur te reageren. Daarna zullen de 
uitvoeringsovereenkomsten aan een ieder toegezonden worden met daarbij de tariefbladen.  
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Reacties op de tarieven kunnen dan gegeven worden. Op vraag wordt aangegeven dat de 
regio voor de vaststellen van de tarieven de CBS methodiek handhaafd en dat is in eerste 
instantie een indexering op basis van de index van mei 2022. Bij de tariefvaststelling van 2024 
vindt dan een correctie plaats op basis van de index over geheel 2022. Methodiek is CBS t-1. 
De regio heeft er niet voor gekozen om nu qua systematiek af te wijken van de voorafgaande 
jaren. 

Er wordt gevraagd of een systeemwijziging qua indexering bijvoorbeeld naar OVA wordt 
overwogen. Voor 2023 kiezen we daar niet voor. Voor de jaren daarna zal het verzoek 
meegenomen worden in de afwegingen. 

5.  Pilot PAT + planning 

 Vandaag is een memo nagezonden (met excuses voor de late verzending), waarin de 
aanpassingen en het addendum voor het structureel instellen van deze aangepaste toegang is 
opgenomen. In maart is al gesproken over deze pilot en het positieve resultaat bij de 
deelnemende aanbieders. Nu voeren we het in voor alle aanbieders. Gezien het proces voor 
de verlengingen van ’23 al in gang is gezet kan het niet in één keer met de overeenkomst mee 
worden genomen. In oktober en november zal dit middels een addendum bij de basis- en 
uitvoeringsovereenkomst gevoegd worden die door de aanbieders geaccordeerd moet 
worden.   

 Er worden enkele toelichtende vragen gesteld en CJG doet enkele kleine tekstvoorstellen die 
meegenomen zullen gaan worden. De overlegtafel is positief over het voorstel mede gezien 
de administratieve verlichting voor de aanbieder zelf. 

6.  Hervormingsagenda 

 De aanbieders worden geïnformeerd over de ontwikkeling met betrekking tot de 
hervormingsagenda. Het is de verwachting dat eind 2022 deze hervormingsagenda door Rijk 
en VNG vastgesteld gaan worden en dat de uitwerking consequenties kan hebben voor de 
contracten die afgesloten zijn met de aanbieders. Er worden voorstellen uitgewerkt om de 
reikwijdte van de jeugdzorg te beperken, en de wijkgerichte toegang te versterken. Daarnaast 
zullen er afspraken gemaakt worden over een andere regio indeling, waarbij men streeft naar 
robuuste regio’s. Dit overleg zal op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. 
  

7.          Wat verder ter tafel komt 

Gevraagd wordt wat de ontwikkelingen zijn met betrekking tot de aanbesteding segment  
ambulant (begeleiding behandeling, adhd, dyslexie enz). In MLO is bestuurlijk besloten om 
mede in het kader van zorgvuldigheid de aanbesteding uit te stellen en te gaan voor een 
nieuwe contractering per 1-1-2025. Gezien alle ontwikkelingen die op ons af komen en de 
ontwikkelingen binnen het jeugdveld is het niet de verwachting dat voor 1-1-23 de visie en de 
koers helder is voor dit segment en is streven naar contracteren per 1-1-24 niet realistisch. 
Met name in het voorliggende veld en de toegang (zie ook hervormingsagenda speelt te veel 
en zijn ambities groot. Zorgvuldigheid is op zijn plaats, mede ook gezien de krapte in formatie 
om hier inhoudelijk genoeg ruimte voor te maken. 
Ook in de regio MLW onderzoekt men momenteel de procedure en maakt men nog dit jaar 
een afspraak met ingang van welke datum de nieuwe contracten ingaan. 
Het is het streven om dit inkooptraject samen met West uit te voeren (mits overeenstemming 
over de uitgangspunten bereikt wordt).  
 
 

8. Afsluiting  
 
   Volgende Overlegtafel – er zijn geen nieuwe data gepland.  

Er komt een voorstel voor nieuwe afspraken in 2023  
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