
Fysieke ontwikkeltafel Praktische knelpunten - 22 februari 2019 

 
Besproken onderwerpen: 
 

 Hoe is het proces verlopen? (wat ging goed en wat kan beter) 
Het proces is goed verlopen, in korte tijd veel bereikt. Betrokkenheid van aanbieders werd zeer 
gewaardeerd en aanbieders voelden zich gehoord. 
2 aandachtspunten: opletten met vakantieperiode en samenvoegen van onderwerpen voor jeugd 
en wmo, omdat het veel over jeugd ging. 

  

 Welke ontwikkelingen spelen er nu in de regio?  
o Bijlage verbinding leertraject transformatie en zorglandschap (dit zullen we verder toelichten, 

jullie krijgen geen overhoring) 
o Ervaringen in verschillen tussen Noord- en Midden-Limburg (vooral van toepassing op jeugd) 
Zie bijlage en verder toegelicht. Aanbieders worden hier binnenkort ook verder in meegenomen. 
Uitkomsten van het onderzoek zorglandschap zijn te vinden op: 
https://www.venray.nl/jeugdhulpverlening-noord-limburg 

  

 Welke punten staan nog open vanuit de ontwikkeltafel?  
o No show wmo en jeugd 
Wordt opgepakt als praktisch knelpunt op het vervolg van een doorlopende ontwikkeltafel (zie 
hieronder). 

  
o Indeling jeugd licht, midden, zwaar  
Wordt opgepakt in het project sturing en inkoop. Handvatten die al zijn opgehaald, worden 
gedeeld met de lokale toegangen. 

  
o De minimale inzet van aanbieders op jaarbasis  
Wordt opgepakt in het project sturing en inkoop. 

  
o Dagbestedingsmatrix Wmo 
Hier vindt nog één bijeenkomst over plaats, die al gepland is en dan wordt gekeken waar dit een 
plek of een vervolg krijgt. 

  

 Zijn er nog andere knelpunten? 
Wmo/Wlz. Dit thema is met Ingrid gedeeld en krijgt mogelijk ook een plek op de doorlopende 
ontwikkeltafel. 

  

 Willen we de openstaande punten, met de kennis van de ontwikkelingen, nog oppakken in 2019 of 
laten we dit op andere plekken in processen landen? 
Zie bovenstaand. 

  
Deze ontwikkeltafel praktische knelpunten is met deze evaluatie afgerond. De MGR gaat een 
doorlopende ontwikkeltafel inrichten. De aanbieders van de ontwikkeltafel Praktische knelpunten 
willen hier graag weer bij betrokken worden. 
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