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Geachte zorgaanbieder, 

Hierbij nodigen wij u uit voor de ontwikkeltafel (OT) Jeugd op vrijdag 7 Juni a.s.  De OT vindt plaats 
in het oude stadhuis op de Markt in Maastricht – vergaderruimte Merretkamer.  
Betaalde parkeergelegenheid is er in de parkeergarage onder Mosae Forum.  
 
Tijdens deze OT staan de contractstukken (DVO en haar bijlagen) centraal en worden de resultaten 
van de werkgroepen Bekostiging Jeugd besproken i.v.m. de tarieven voor 2020. Het uitgangspunt 
voor de inkoop 2020 is dat dit een beleidsarm jaar zou zijn. Vanuit dit uitgangspunt is de inzet voor 
de contractaanpassingen voor 2020 (het doel van proces van de OT’s 2019) dan ook beleidsarm 
ingestoken en vooral gericht op verfijning van de afspraken waar nodig. De DVO Jeugd werd 
afgesloten voor de duur van 4 jaar (2019 – 2022) en de DVO Verblijf voor de duur van 2 jaar (2019-
2020). Hierop zullen dus geen aanpassingen plaatsvinden. Daarnaast is er een aantal algemene 
verbeteringen nodig naar aanleiding van de ervaringen die we afgelopen jaren hebben opgedaan. De 
bijlagen zijn verbeterd en geactualiseerd.  
 
Wilt u s.v.p. aangeven wie namens uw organisatie aanwezig zal zijn? Dit kunt u melden tot en met 
donderdag 6 juni 2019 - 12.00 uur via een mail naar inkoopteamSD@maastricht.nl. Er kan per 
organisatie slechts één afgevaardigde tot de OT worden toegelaten. 
 

Hieronder treft u de agenda en de indicatieve tijdsplanning aan. 

13.30 -14.00 uur 1.  Inloop 

14.00-14.25 uur 2.  Welkom en mededelingen  

- Memo inzake wetsvoorstel wijzing Jeugdwet en Wmo i.v.m 
verminderen van de uitvoeringslasten – Toelichting Lia Theodorou 

- Verblijf Jeugd. Memo Verblijf – Toelichting Suzan Rosenke 
- Nieuw gezinsplan. Procesbeschrijving en stand van zaken m.b.t. 

gezinsplan – Toelichting Vanessa de Rond  
- Doelgroep onderwijs jeugd; De voorbereiding met de scholen die een 

proeftuin willen gaan inrichten voor de DOJ is in volle gang – 
Toelichting Gerdie Haasen 

- Stand van zaken arrangement gezinshuizen. Declaratieprotocol is 
aangepast en er is een Addendum op de DVO verstuurd aan de 
aanbieders van Gezinshuizen – Toelichting Lia Theodorou. 

- Op verzoek van de zorgaanbieders is er een reserve OT Jeugd - 
gepland op 13 september 2019 van 09.00 – 12.30 uur – ter informatie 

 

14.25-15.25 uur             3.0 Bijlagen contractdocumenten van DVO Jeugd (Math Partouns) 

- 3.1 Tarieven Jeugd (presentatie Rob van Lieshout) inclusief nieuwe 
toevoeging bijlage 1: Tariefsonderbouwing 

- 3.2 Bijlage 1: Arrangementsbeschrijvingen (toelichting Math Partouns) 

 Bespreekpunt: Arrangement BOR (toelichting Vanessa de Rond)  
- 3.3 Bijlage 2: Kwaliteitseisen (toelichting Math Partouns)  
- 3.4 Bijlage 3: Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders 

ZIN (toelichting Lia Theodorou) 
- 3.5 Bijlage 4: Rapportages en Evaluatie (toelichting Lia Theodorou)  
- 3.6 Bijlage 5: Uitsluitings- en beëindigingsgronden) (toelichting Lia 

Theodorou) 
 

15.25- 15.40 uur Pauze 
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15.40-16.10 uur             4.0 Bijlagen contractdocumenten van DVO Begeleiding Jeugd 

   (toelichting Math Partouns) 

- 4.1 Tarieven Jeugd (presentatie Rob van Lieshout) inclusief nieuwe 
toevoeging bijlage 1: Tariefsonderbouwing 

- 4.2 Bijlage 1: Arrangementsbeschrijvingen (toelichting Math Partouns) 
- 4.3 Bijlage 2: Kwaliteitseisen (toelichting Math Partouns) 
- 4.4 Bijlage 3: Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders 

ZIN * 
- 4.5 Bijlage 4: Rapportages en Evaluatie * 
- 4.6 Bijlage 5: Uitsluitings- en beëindigingsgronden  
*    Deze bijlagen worden niet behandeld omdat deze gelijk zijn aan de   
       bijlagen  3.4. t/m 3.5.  

 
  
16.10 – 16.30 uur  5. Samenvatting en vervolgafspraken 

 

16.30 uur  Einde 

 

 

Behoudens tegenbericht rekenen wij op uw komst. 

 

Met vriendelijke groet, 
Namens het kernteam Zorginkoop, 
 
Ids Bierma 
Procesmanager Zorginkoop Sociaal Domein 
T 06 - 11 11 28 70 |  E inkoopteamSD@maastricht.nl      
Mosae Forum 10,  6211  DW  Maastricht  |   
Postbus 1992,  6201  BZ  Maastricht  | www.maastricht.nl  
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