
 

 

 

Agenda Fysieke Adviestafel Inkoop Jeugdhulp 
Jeugdhulpregio FoodValley 
 

Donderdag 30 juni 2022 van 14.00 tot 16.30 uur, via MS-Teams  
Link overleg: Fysieke Adviestafel Jeugdhulpregio FoodValley 30 juni 2022 

 

1. Opening en welkom door mevrouw Roodzant    14.00 - 14.05 uur 

 

2. Mededelingen        14.05 - 14.10 uur 

- Terugkoppeling besluit BO inzake wijziging deelovereenkomst Ambulant Dyslexie 

- Dag van het Regionaal Expertteam 

 
Voorlopig voorstel tot wijziging van de proces- en deelovereenkomsten  

3. Update proces- en deelovereenkomsten Ambulant Bijlagen 1, 1A 14.10 - 14.20 uur 

en Verblijf       1B, 1C en 1D 

Wijziging van proces- en deelovereenkomst om deze weer op orde te brengen (actuele wet- en 

regelgeving). 

 

Ter bespreking 

4. Hervormingsagenda       14.20 - 14.35 uur 

De heer Stolte geeft een mondelinge toelichting op de landelijke thema’s van de hervormingsagenda. 

 

5. Trends en ontwikkelingen jeugdhulpgebruik  Bijlage 2 14.35 - 15.05 uur 

Jeugdhulpregio FoodValley    wordt nagezonden 

De heer Smeets geeft een mondelinge toelichting over de trends en ontwikkelingen van de 

jeugdhulp in de Jeugdhulpregio FoodValley. 

 

6. Crisis in de sGGZ en oplossingen vanuit de  Bijlage 3 15.05 - 15.15 uur 

transformatie  

De heer Stolte geeft een mondelinge toelichting. 

 

7. Formatie werkgroep Gezamenlijke voordeur Verblijf Bijlage 4 15.15 - 15.25 uur 

De heer Essousi geeft een mondelinge toelichting op de  wordt nagezonden 

stand van zaken omtrent de formatie van de werkgroep voor de Gezamenlijke voordeur Verblijf. 

 

8. Plan van aanpak beschikbaarheidsfinanciering verblijf Bijlage 5 15.25 - 15.35 uur 

De heer Essousi geeft een mondelinge toelichting op het plan van aanpak inzake de 

beschikbaarheidsfinanciering.  

 

9. Programma Ambulant: Groepsbegeleiding versus Bijlage 6 15.35 - 15.50 uur 

Groepsbehandeling    

Mevrouw Simonse geeft een mondelinge toelichting op de memo inzake het projectplan 

Groepsbehandeling versus Groepsbehandeling   

 

10. Verbeteragenda Jeugdbescherming en Proeftuin   16.15 - 16.25 uur 

De heer Stolte geeft een mondelinge toelichting op de stand van zaken omtrent de Verbeteragenda 

Jeugdbescherming en de Proeftuin. 

 

11. Rondvraag en sluiting       16.25 - 16.30 uur 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac87cce2e81dd457ca568ef8dc447b41e%40thread.tacv2/1604650425370?context=%7b%22Tid%22%3a%22c181afe5-4781-4905-871a-fa61aa3c3cd2%22%2c%22Oid%22%3a%22710a2d12-30bc-454e-aee0-d762ac3d415b%22%7d


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deel B   
Om voldoende tijd te hebben voor strategische onderwerpen tijdens de fysieke adviestafel wordt 
voorgesteld om onderscheid te maken tussen te bespreken stukken, deel A op de agenda, en deel B 
waarin stukken worden geagendeerd die niet op voorhand bespreking behoeven, tenzij een van de 
leden van de fysieke adviestafel aangeeft dit stuk wel te willen bespreken. Per agendapunt zal 
worden aangegeven of dit ter vaststelling of ter informatie wordt aangeboden.   
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