
Ontwikkeltafel open house 2022 segment 1 jeugd

Opname vervangende behandeling en behandeling met verblijf

Noord-Limburg 29 juli 2021



Agenda

1) Procedurele toelichting

2) Producten en tarieven

3) Proces en planning

4) Vragen?
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Procedurele toelichting



Aanleiding

- Regionale bijeenkomst 21 juli 2021

- Inhoudelijke dialoog

- Meer doorlooptijd noodzakelijk

- Overbrugging 2022 

- Iedere subregio onderneemt zelf actie

- Deze ontwikkeltafel: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de 

Maas, Peel en Maas en Venray

- Bestaand open house eindigt van rechtswege op 31-12-2021

- 2 opties:

- Nieuw open house publiceren

- Bestaand open house wijzigen 4



Aanpassingen open house

- Duur overeenkomst

- Scope beperkt tot segment 1

- Pilots
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Bekostiging

- Geen wijziging

- Huidige afspraken met indexering
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Producten en tarieven



Bijlage 2

- Overzicht van de producten voor 2022 met de huidige tarieven 

voor 2021

- Indexering vindt voor 2022 nog plaats

- Alles wat hier niet staat, is reeds gecontracteerd middels 

aanbestedingen of heeft de regio geen behoefte meer aan, 

mede gezien hierop in 2020 en 2021 geen productie is geweest
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Perceel 7

- Aantal producten niet in overzicht producten en tarieven

- Wel opname vervangende behandeling

Pilots:

- Back on Track

- In verbindingsteam i.c.m. JIM

- Multifocus

- Stay on Track

Jeugdhulp-behandeling individueel: 

- Intensieve ambulante gezinsbegeleiding (IAG) 9



Proces en planning



2 sporen

1. Gecontracteerde aanbieders

- Aangepaste open house documenten, met wijzigingen bijhouden

- Bijlage 2 zonder “vink” mogelijkheid

- Overzicht gecontracteerde jeugdhulp + addendum

- Perceel 7 Opname vervangende behandelingen

2. Nieuwe aanbieders

- Opgeschoonde documenten voor de publicatie

- Bijlage 2 met “vink” mogelijkheid

- Inschrijving en beoordeling zoals gebruikelijk
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Planning

21 jul Regionale bijeenkomst toekomst segment 1

29 jul Ontwikkeltafel open house Noord-Limburg

30 jul Start virtuele ontwikkeltafel

06 aug Uiterlijk om 12.00 uur feedback via ontwikkeltafel

13 aug Uiterlijk terugkoppeling van de reacties vanuit de MGR

20 aug Uiterlijk overeenstemming over de inhoud

Medio sept Publicatie open house (4 weken)

Eind okt overeenkomsten met nieuwe aanbieders en addendum 

huidige aanbieders (incl. ‘nieuwe aanbiedingen’ perceel 7)

Optioneel: 2e ontwikkeltafel en interne besluitvorming 12



Vragen?


