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Ontwikkeltafel Jeugd open house Noord-Limburg 2022: Opname vervangende behandeling en behandeling met 
verblijf 
 
Aanleiding 
De samenwerkende regio's Noord- en Midden-Limburg zijn van plan om het inhoudelijke gesprek met aanbieders 
weer op te starten voor het segment Jeugd ‘Opname vervangende behandeling en behandeling met verblijf’. Op 
woensdag 21 juli jl. zijn aanbieders hierover geïnformeerd. Het doel is om per 1-1-2023 nieuwe overeenkomsten te 
sluiten. Daarom is verlenging/ vernieuwing van de lopende overeenkomsten nodig.  
 
Verlenging/vernieuwing 
Het gaat om de producten en diensten van de regio Limburg-Noord (uitgezonderd de gemeente Venlo) die vanaf 
2023 in het nieuwe segment zullen vallen. Die producten en diensten zijn nu onderdeel van de overeenkomsten 
"Maatwerkdiensten Jeugd". Dit is zijn open house overeenkomsten die in 2017 na een ontwikkeltafelproces zijn 
gesloten en die in principe van rechtswege eindigen op 31-12-2021. Daarmee zouden wij in theorie een nieuw open 
house moeten publiceren. Dit zou betekenen dat elke huidige aanbieder opnieuw moet inschrijven en dat we alle 
aanbieders opnieuw moeten verifiëren en contracteren zoals aan het begin van het huidige overeenkomsten. 
Omdat dit administratief voor zowel de huidige aanbieders als de regio een enorme belasting is heeft de regio 
gekeken naar de opties die de huidige overeenkomst biedt. Conform artikel 10 mogen wij wijzigingen aanbrengen in 
de overeenkomst door een nieuw ontwikkeltafelproces. Daar mogen wij als wijziging ook inbrengen om de huidige 
overeenkomst open te breken, inhoudelijk aan te passen en te verlengen. Daarmee hoeft de huidige 
gecontracteerde aanbieder 'slechts' een addendum te ondertekenen. In het addendum staan de wijzigingen ten 
opzichte van de huidige overeenkomst. 
Wij moeten dan wel eenmalig het open house openstellen, zodat ook nieuwe toetreders een overeenkomst kunnen 
krijgen voor de producten die onder het nieuwe segment thuishoren. 
 
Aanpassingen en scope 
De belangrijkste aanpassingen zijn het verminderen van het aantal producten tot die producten die moeten opgaan 
in het genoemde segment en het verlengen van de duur van de overeenkomst. 
Omdat de scope van de huidige overeenkomsten de totale Jeugdhulp omvat, moeten wij deze dus gaan 'uitkleden' 
tot alleen de producten die onder het genoemde segment vallen. In grote lijnen komt dit neer op het huidige perceel 
6 en perceel 7. 
 
Planning ontwikkeltafelproces 
• 29 juli: fysieke ontwikkeltafel open house Noord-Limburg 2022 (hiervoor zijn uitgenodigd de aanbieders die 

gecontracteerd zijn voor de betreffende producten) 
• 30 juli: start virtuele ontwikkeltafel 
• 06 augustus: uiterlijk tot 12.00 uur reactietermijn via fysieke ontwikkeltafel 
• 13 augustus: terugkoppeling op de reacties via de virtuele ontwikkeltafel door de gemeenten / MGR 
• 20 augustus: overeenstemming over de inhoud c.q. een nieuwe afspraak inplannen voor de fysieke 

ontwikkeltafel (afhankelijk van de zwaarte van de wijzigingen) 
• optioneel: interne besluitvorming gemeenten 
• medio september: publicatie open house tender op Negometrix, TED en TenderNed (aanmeldtermijn 4 weken) 
• eind oktober: overeenkomsten tekenen met nieuwe aanbieders en addendum huidige aanbieders 
 
Link naar ontwikkeltafel 
Via deze link komt u uit bij de ontwikkeltafel Jeugd open house Noord-Limburg 2022: 

https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/ontwikkeltafels/ontwikkeltafels


De fysieke ontwikkeltafel voor de verlenging van de overeenkomsten is gestart op 29 juli. De aanbieders die op dit 
moment in Noord-Limburg een overeenkomst hebben voor producten en diensten van het nieuwe segment, zijn 
daarvoor uitgenodigd. De virtuele ontwikkeltafel start met ingang van vandaag. 
 
Bereikbaarheid MGR 
 
Wilt u contact met ons opnemen? Wij zijn bereikbaar via: 
• E-mail: info@sdln.nl  
• Telefoon:    088 – 678 15 00 (ma-vr. van 9.00 tot 16.00 uur). 
 
 
Uitschrijven/aanmelden 
 
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich aan- of 
afmelden, pas dit dan aan via uw account in de Kernregistratie Inkoop. Heeft u geen account? Meld u zich dan aan 
via de homepage, beneden in het scherm. U kunt uzelf hier ook weer afmelden. 
 
 
MGR sociaal domein Limburg-Noord 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 
info@sdln.nl 
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl  
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