
 

 
 
 
 
 

 
 
MEMO          Bijlage 1 
          

Aan:   Fysieke Adviestafel van Jeugdhulopregio FoodValley 

Van: Marije Schotpoort en Femke van Spaendonck 

Datum: 1 april 2021 

Betreft:  

Uitgewerkt voorstel tot herziening van Bijlage 3 van Deelovereenkomsten, 

Ambulant, Verblijf en Veiligheid.  

  

Bijlagen:   

- Notulen van de dialoogsessies 

- Begeleidende memo met aanpassingen productdefinities n.a.v. de 

dialoogsessies 

 

- Bijlage 3 Producten Ambulant 

- Bijlage 3 Producten Veiligheid 

- Bijlage 3 Producten Verblijf 

 

 

Gevraagd:   
- Een stem uit te brengen op dit uitgewerkte voorstel.  
 
- Het bestuurlijk overleg Jeugdhulpegio FoodValley adviseren, middels 
stemming, inzake het uitgewerkte voorstel. 
 

 
 

Leeswijzer:  
 
De stukken inzake dit agendapunt vallen in twee gedeelten uiteen. 
1. Documenten betreffende de dialoogsessies, die voor kennisgeving worden aangeboden:  

• De notulen van de dialoogsessies 
• Begeleidende memo met de aanpassingen productdefinities n.a.v. de dialoogsessies  
 

2. Documenten betreffende het voorstel waarover gestemd moet worden: 
• Onderhavig begeleidende memo waarin het voorstel en het proces worden toegelicht 
• De gewijzigde productdefinities vastgelegd in:  

- Bijlage 3 Producten Ambulant;  
- Bijlage 3 Producten Verblijf; 
- Bijlage 3 Producten Veiligheid. 
 

 
 
Inleiding 
De Jeugdhulpregio FoodValley heeft geconstateerd dat de productdefinities zoals deze opgenomen zijn in 
bijlage 3 van de deelovereenkomsten Ambulant, Verblijf en Veiligheid verduidelijkt en ingekaderd moeten 
worden. De productdefinities blijken zowel voor de lokale teams als voor de jeugdhulpaanbieders en GI’s 
niet altijd helder. Er is behoefte aan duidelijke voorwaarden en afbakening, zodat aan beide kanten van het 



zorgspectrum helder is, wat er onder een specifiek product wordt verstaan en welke voorwaarden de 
gemeente aan de inzet van desbetreffend product stelt.   
 
Proces  
Bovenstaande heeft ertoe geleid dat de bestaande set productdefinities is aangevuld en nader is 
ingekaderd. Daarbij is onder meer ook gekeken naar voorwaarden en beschrijvingen die andere regio’s voor 
hun productdefinities hanteren.  
 
Alle partijen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van deze vernieuwde set. De productdefinities zijn 
in concept aan de lokale teams voorgelegd om te toetsen of deze vernieuwde set in hun behoefte voorzag. 
Vervolgens zijn de productdefinities op de website van jeugdhulpregio FoodValley gepubliceerd. Het 
inkoopnetwerk is gevraagd inhoudelijk te reageren. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een tweetal schritelijke 
vraag en antwoord rondes. Ook hebben de geactualiseerde productdefinities tweemaal op de agenda van de 
Fysieke Adviestafel gestaan.  
 
Bij de Fysieke Adviestafel van 19 november jl. gaven de leden de inhoudelijke dialoog over de 
productdefinities te hebben gemist. Bij de stemming over het voorstel stemde het overgrote deel van de 
leden negatief. De Jeugdhulpregio FoodValley heeft om die reden besloten het voorstel niet voor te leggen 
aan de Bestuurders.  
 
Om ruimte te geven aan een inhoudelijk gesprek over de productdefinities heeft de Jeugdhulpregio 
FoodValley begin maart twee digitale dialoogsessies georganiseerd. Voor deze dialoogsessies werden alle 
leden van het Inkoopnetwerk uitgenodigd. Uiteindelijk hebben zich hiervoor in totaal ca. 40 
Jeugdhulpaanbieders aangemeld. Tijdens de dialoogsessies is een aantal onderwerpen besproken, waarvan 
tijdens de Fysieke Adviestafel was gebleken dat daar onduidelijkheid over was. Ook was er ruimte voor de 
input die de Jeugdhulpaanbieders voorafgaand aan de dialoogsessie hadden ingediend, gezamenlijk te 
bespreken. Deze inhoudelijke sessies hebben geleid tot een aantal aanvullingen op de productdefinities. 
Voor nadere informatie over de dialoogsessies verwijzen we naar de notulen en de memo “Aanpassingen 
productdefinities n.a.v. dialoogsessies”.    
 
Uiteindelijk heeft dit bovenstaande proces geresulteerd in het bijgaand uitgewerkt voorstel. De definitieve 
versies van de vernieuwde productdefinities staan op de website www.jeugdfv.nl en zijn als bijlagen 
toegevoegd aan deze memo.   
 
Voorstel wijzigen bijlagen 3 Deelovereenkomsten Ambulant, Veiligheid en Verblijf 
De leden van de Fysieke Adviestafel wordt verzocht te stemmen over het voorstel betreffende de herziene  
productdefinities (Bijlage 3 Producten Ambulant, Bijlage 3 Producten Verblijf en Bijlage 3 Producten 
Veiligheid) die opgenomen worden onder bijlage 3 van de Deelovereenkomsten Ambulant, Verblijf en 
Veiligheid. De stemverhouding wordt genotuleerd.  
 
Het streven is de huidige productdefinities in Bijlage 3 met ingang van 1 juli 2021 te vervangen door de 
vernieuwde productdefinities en deze daarmee deel te laten uitmaken van de deelovereenkomsten 
Ambulant, Veiligheid en Verblijf.  
 

http://www.jeugdfv.nl/

