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Tweede openstelling aanbesteding lichte jeugdhulp

Voor inkoop van lichte jeugdhulp vanaf 2022 loopt sinds 29 oktober 2021 een open
house procedure via TenderNed. Voor deze procedure geldt dat de eerste
aanmeldingsronde is verstreken. Heeft u zich nog niet aangemeld en wilt u toch in
aanmerking komen voor een overeenkomst lichte jeugdhulp met als startdatum 1
januari 2022? Dan kunt u nu deelnemen aan de tweede openstelling van de open
house procedure.

Toegang dyslexie verloopt altijd via dyslexieteam

Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NDK) heeft de handreiking ‘Tijdelijke
Aanpassing Toelatingscriteria Diagnostiek Dyslexie tijdens COVID-19’ opgesteld. In
deze handreiking staat onder andere opgenomen dat ouders bij bepaalde scores
rechtstreeks contact op kunnen nemen met de zorgaanbieder. Dit komt niet overeen
met het beleid in de regio Noordoost Brabant en het feit dat in onze regio de toegang
tot dyslexiezorg geregeld is via de dyslexieteams.
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Samenwerking tussen gemeenten en VGZ

De toenemende vergrijzing, oplopende arbeidstekorten en stijgende kosten in de
zorg zetten de beschikbaarheid en kwaliteit van zorg onder druk. Achttien
gemeenten in Noordoost-Brabant en zorgverzekeraar VGZ gaan de komende jaren
nauw samenwerken om deze grote uitdagingen op het gebied van zorg en
ondersteuning het hoofd te bieden.

Declareren meerkosten
corona 
Omdat de coronacrisis nog voortduurt,
is de meerkosten regeling van vorig
jaar verlengd voor heel 2021. Klik op
de button voor meer informatie

Belangrijke data 
Klik op de onderstaande link voor
een overzicht van belangrijke
deadlines voor gecontracteerde
jeugdhulpaanbieders. 
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