
 

 
 
 
 
 

 
 
MEMO          Bijlage 1A 
          

Aan:   Leden van de Fysieke Adviestafel 

Van: Marije Schotpoort en Femke van Spaendonck 

Datum: 30 maart 2021 

Betreft: Aanpassingen Productdefinities nav Dialoogsessies 

Bijlage: Notulen Dialoogsessies 2 & 4 maart 2021 

Gevraagd:  Kennisnemen van het verslag van de dialoogsessies en van de aanpassingen 
van de productdefinities.  

 
 
Inleiding:  
 
Begin maart heeft een tweetal dialoogsessies plaatsgevonden met de Jeugdhulpregio FoodValley en 
Jeugdhulpaanbieders uit het Inkoopnetwerk. Doel van deze dialoogsessies was om met elkaar in gesprek te 
gaan om zo vragen die er leven te beantwoorden en eventuele onduidelijkheden weg te nemen, alsmede om 
bepaalde definities of inhoudelijke keuzes toe te lichten. Alle deelnemers uit het Inkoopnetwerk zijn hiervoor 
uitgenodigd.  
 
Het was goed om te kunnen constateren dat de deelnemers aan de dialoogsessies uiteindelijk een mooie 
dwarsdoorsnede van het Inkoopnetwerk vormden. Circa 40 aanbieders hebben, verdeeld over de beide 
data, deelgenomen aan de dialoogsessies.  
 
Tijdens de Fysieke Adviestafel van 19 november jl. waar de productdefinities waren behandeld, was een 
aantal onderwerpen naar voren gekomen dat nog om een specifieke toelichting vroeg. Dit betrof no show, 
reiskosten en maximale groepsgrootte verblijf. Naast deze onderwerpen hebben de deelnemers aan de 
dialoogsessies op voorhand ook een aantal aandachtspunten en vragen ingdiend die tijdens de 
dialoogsessies besproken zijn.  
 
Uitteindelijk hebben de twee dialoogsessies geleid een aantal aanpassingen in de productdefinities. Het 
betreffen uitsluitend toevoegingen en verduidelijkingen en geen inhoudelijke wijzigingen. 
 
1.  Producten Verblijf licht t/m extra zwaar (43A35 t/m 43A39) en Verblijf met begeleiding zonder 
behandeling (44A06) 
Aan de voorwaarden bij deze producten wordt de volgende tekstpassage (schuingedrukt) toegevoegd: 
 
Voor dit Product geldt de maximale groepsomvang van xx Jeugdigen tenzij de Gemeente in individuele 
casus akkoord gaat met afwijking van deze norm. Bij de maximale groepsomvang tellen alle Jeugdigen 
onder de 18 jaar (ook eigen kinderen) mee,  
 
2.  Aan de algemene uitgangspunten  (Ambulant en Verblijf) onder punt 4 wordt de volgende 
tekstpassage toegevoegd (schuingedrukt): 
 
 De inzet van jeugdhulp door de Jeugdhulpaanbieder wordt door een regisseur van het lokaal team in 
overleg met de Jeugdhulpaanbieder bepaald op basis van de hulpbehoefte van de Jeugdige. Hiertoe wordt 
in generieke bewoordingen tussen deze partijen gedeeld hoe een Jeugdige ten opzichte van de gestelde 
doelen staat om zo de voortgang van het jeugdhulptraject en de te verwachten tijdsduur van de voortgang te 
bepalen. Zonder toestemming van Jeugdige en/of ouders mogen er geen medische gegevens van de 



Jeugdige gedeeld worden. Indien er sprake is van onveiligheid wordt conform de Meldcode alle benodigde 
informatie verschaft om een veilige situatie te creëren.  
 
3. Aan de algemene uitgangspunten (Ambulant en Verblijf) onder de begripsbepaling “Evalueren” wordt 
de volgende zinsnede toegevoegd (schuingedrukt):  
 
Evaluren: tussentijds en aan het eind van een traject evalueren door gemeente / lokaal team en 
Jeugdhulpaanbieder gezamenlijk is noodzakelijk voor een goede overdracht aan het einde van het traject en 
voor het eventueel bijstellen van de voorziening. Uitsluitend in overleg met de gemeente / lokaal team kan 
hiervan worden afgeweken. De Jeugdhulpaanbieder stemt met het lokale team af op welke wijze en in welke 
frequentie het lokale team betrokken wordt bij de evaluatie. Bij de evaluatie wordt in generieke 
bewoordingen tussen deze partijen gedeeld hoe een Jeugdige ten opzichte van de gestelde doelen staat om 
zo de voortgang van het jeugdhulptraject en de te verwachten tijdsduur van de voortgang te bepalen. Zonder 
toestemming van Jeugdige en/of ouders mogen er geen medische gegevens van de Jeugdige gedeeld 
worden. Indien er sprake is van onveiligheid wordt conform de Meldcode alle benodigde informatie verschaft 
om een veilige situatie te creëren.  
 
4. Aan de algemene uitgangspunten (Ambulant en Verblijf) wordt de volgende begripsbepaling 
toegevoegd:  
 
Medische gegevens: informatie die, direct of indirect, betrekking heeft op de gezondheid of lichamelijke en/of 
geestelijke gesteldheid van een herleidbare persoon. 
 
5 Aan algemene uitgangspunten onder punt 8 (Ambulant) en punt 9 (Verblijf) wordt de volgende  
tekstpassage toegevoegd (schuingedrukt):  
 
Inzet van jeugdhulp naast een verblijfsproduct is na afstemming en goedkeuring met de regisseur van het 
lokale team altijd tijdelijk met een vooraf gestelde beschikkingsperiode/toegewezen periode en gekoppeld 
aan te behalen doelen. Tussen regisseur en jeugdhulpaanbieder wordt in generieke bewoordingen gedeeld 
hoe een Jeugdige ten opzichte van de gestelde doelen staat om zo de voortgang van het jeugdhulptraject en 
de te verwachten tijdsduur van de voortgang te bepalen. Zonder toestemming van Jeugdige en/of ouders 
mogen er geen medische gegevens gedeeld worden. Indien er sprake is van onveiligheid wordt conform de 
Meldcode alle benodigde informatie verschaft om een veilige situatie te creëren. Als een daarvoor 
gecontracteerde organisatie spoedzorg heeft ingezet, dan dient de afstemming met de regisseur en de 
aanvraag voor die zorg achteraf binnen één werkdag plaats te vinden. 
 
 
 


