
 

 
 
 
 
 

MEMO          Bijlage 2 
          

Aan:   Fysieke Adviestafel 

Van: Jan-Peter Stolte, Marije Schotpoort en Maarten van Aalst 

Datum: 23 september 2021 

Betreft:  

Wijziging deelovereenkomst Veiligheid in verband met Verbeteragenda 

Jeugdbescherming. 

 

Bijlagen:   

- Bijlage 2A - Implementatietabel 

 

Gevraagd:   
- Bespreking Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming 
 
- Bespreking en kennisneming van de wijziging van de deelovereenkomst 
Veiligheid in verband met het implementeren van de bovenregionaal 
opgestelde raamovereenkomst en bijbehorende bijlage Gelderse 
Verbeteragenda Jeugdbescherming. 
 

 
Inleiding 
De zeven jeugdhulpregio’s in Gelderland zijn samen met vier Gecertificeerde Instellingen (GI's), drie Veilig 
Thuis- organisaties en de Raad voor de Kinderbescherming tot een Verbeteragenda voor de 
Jeugdbescherming (GVJB) gekomen. Aanleiding hiervoor was het rapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende 
beschermd' van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van november 2019. Hieruit kwamen veel 
problemen in de organisatie en uitvoering van de jeugdbescherming naar voren. Die werden ook in 
Gelderland herkend.  
 
Met de GVJB gaan we kinderen die te maken hebben met onveiligheid beter beschermen. Het doel van de 
gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley is om ervoor te zorgen dat de GVJB wordt uitgevoerd en de 
werkwijze wordt ingevoerd in de hele regio, dus ook in de Utrechtse gemeenten. Om dat te realiseren moet 
allereerst de inhoud van de GVJB voor de Gelderse gemeenten in FoodValley worden vastgelegd, waarna 
de Utrechtse gemeenten hierop kunnen aansluiten. 
 
De huidige wijze van contractering is dat de deelovereenkomst Veiligheid geldt voor alle GI’s (JBGL, SVMN, 
LdH en WSG) voor alle gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley, waarbij dezelfde dienstverlening 
onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde tarieven wordt geboden. Dat partijen voor dezelfde 
dienstverlening onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde tarieven leveren is de essentie van het 
bestuurlijk aanbesteden. 
 
Hieronder volgt eerst een opsomming van de tot op heden bovenregionaal opgestelde documenten (welke 
tevens zijn gepubliceerd op de website onder stukken digitale adviestafel Werkgroep implementatie GVJB, 
zie https://www.jeugdfv.nl/aanbieders/fysieke-en-digitale-adviestafel). Vervolgens gaan we ter informatie kort 
in op de effecten van de GVJB voor Jeugdhulpaanbieders. Tot slot zullen we ingaan op de wijziging van de 
deelovereenkomst Veiligheid en het proces daarvoor. 
 
  

https://www.jeugdfv.nl/aanbieders/fysieke-en-digitale-adviestafel


Tot op heden 
In 2020 en in 2021 zijn het bestuurlijk overleg van de Jeugdhulpregio FoodValley en de GI’s op verschillende 
momenten geïnformeerd over de voortgang van de GJVB en de daaruit volgende documenten.  
 
De onderstaande bouwstenen en documenten zijn bovenregionaal door de Gelderse Jeugdhulpregio’s in 
samenwerking met de Gelderse GI’s opgesteld. Deze bouwstenen en documenten zijn reeds vastgesteld 
door de overige jeugdhulpregio’s in Gelderland. Ook de gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley 
hebben de volgende documenten vastgesteld dan wel mee ingestemd: 
1. Bouwsteen 2 - Samenwerken en leren op lokaal niveau  
2. Bouwsteen 4 - Gelderse Jeugdbeschermingstafels  
3. Voorstel Implementatie en Beheer Jeugdbescherming  
4. Bouwsteen 3 - Uitgangspunten Gelderse toekomsttuinen 
5. Bouwsteen 5 - Aanmeldroute 301 (= de lokale toegang route) + voorwaarden 
6. Bouwsteen 6 - Escalatieroute 
7. Instellen en bekostigen van de Gelderse werkgroep resultaatafspraken 
8. De essentie en bedoeling van de raamovereenkomst GVJB en dat we deze inpassen in de FV 

contractering 
9. De financiële bijdrage van FoodValley aan de implementatie 
10. Dat we een aanvraag indienen voor een ‘proeftuin toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ 
 
 
Veranderingen voor jeugdhulpaanbieders 
De GVJB bestaat dus uit meerdere bouwstenen. Enkele van deze bouwstenen hebben ook invloed op de 
bestaande werkwijze voor jeugdhulpaanbieders. 
Bouwsteen 5 heeft gevolgen voor de samenwerking in de keten. De keuze voor de ‘301-route’ houdt in dat 
de GI’s de keuze maken voor het type hulp dat benodigd is voor de jeugdigen waar zij bij betrokken zijn, 
maar dat de aanmelding bij de jeugdhulpaanbieder gebeurt door het lokaal team. Er zal in de jeugdhulpregio 
FoodValley uniform worden gewerkt, waarbij de jeugdbeschermer en het lokaal team een tandem zullen 
vormen. 
 
Daarnaast zal de Edese proeftuin ‘jeugdlink’ op twee manieren door middel van een proeftuin worden 
uitgebreid, namelijk ten eerste naar de doelgroep gezinnen met veiligheidsproblematiek met jeugdigen tot 18 
jaar en ten tweede naar heel FoodValley. Hiertoe wordt een aanvraag ingediend voor een landelijke 
proeftuin ‘toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’. Deze proeftuin zal meteen de toekomsttuin zijn 
voor de GVJB. We komen in het FAT van 11 november terug op deze proeftuin, omdat we de 
jeugdhulpaanbieders graag bij deze ontwikkeling willen betrekken.  
 
 
Aanpassen deelovereenkomst veiligheid 
Op het eerder beschreven punt acht, de implementatie van de essentie en bedoeling van de 
raamovereenkomst GVJB, gaat deze memo verder in. Deze implementatie van de bovenregionaal 
opgestelde raamovereenkomst behelst een wijziging van de deelovereenkomst Veiligheid. Deze wijziging 
geschiedt conform het daarvoor beschreven proces in de proces- en deelovereenkomst en in samenwerking 
- middels een werkgroep - met de GI’s. Dit memo is de eerste bespreking van de voorgestelde wijzigingen 
van de deelovereenkomst Veiligheid in verband met de bovenregionale raamovereenkomst.  
 
Wat is het proces? 
Tot op heden gedaan: 
1) Er is een implementatietabel opgesteld door de Jeugdhulpregio FoodValley.  
2) Er is een werkgroep gevormd, waarin naast betrokkenen vanuit de gemeenten van de Jeugdhulpregio 
FoodValley ook deelnemen: 

- De bovenregionale projectleider van de verbeteragenda. 
- De vier gecontracteerde GI’s (JBGL, SVMN, LdH en WSG). 

3) De implementatietabel is met de werkgroep besproken op dinsdag 14 september jl. (verslag van deze 
bespreking is gepubliceerd op de website van de Jeugdhulpregio FoodValley onder documenten digitale 
adviestafel Werkgroep implementatie GJVB, zie https://www.jeugdfv.nl/aanbieders/fysieke-en-digitale-
adviestafel) 
 
Nog te doen: 
4) Eerste bespreking in de FAT van het proces en kennisname van de wijziging van de deelovereenkomst 
Veiligheid en de implementatietabel (30 september). 
4) Tweede werkgroep met de bovenregionale projectleider verbeteragenda en de GI’s, waarin de 
concepttekst van de gewijzigde deelovereenkomst veiligheid wordt besproken. 
5) Tweede bespreking in de FAT, waarbij door middel van stemming advies wordt gevraagd over de 
voorgestelde wijziging van de deelovereenkomst veiligheid (11 november).  

https://www.jeugdfv.nl/aanbieders/fysieke-en-digitale-adviestafel
https://www.jeugdfv.nl/aanbieders/fysieke-en-digitale-adviestafel


6) Met inachtneming van het advies van de FAT, eventueel vaststelling van de gewijzigde deelovereenkomst 
veiligheid door het Bestuurlijk Overleg Jeugdhulpregio FoodValley (2 december 2021). 
7) De vastgestelde gewijzigde deelovereenkomst Veiligheid wordt na het Bestuurlijk Overleg ter 
ondertekening voorgelegd aan de reeds gecontracteerde GI’s.  
8) De gewijzigde deelovereenkomst is van kracht per 1 januari 2022. 
 
Toelichting op de implementatietabel 
Ter bevordering van de implementatie is in een Excelbestand een implementatietabel (Bijlage 2A) opgesteld 
waarin - aan de hand van de bovenregionale documenten (raamovereenkomst en bijlagen 1 tot en met 9) 
per tabblad - in het tabblad (van links naar rechts) de bepalingen van de bovenregionale raamovereenkomst 
instaan, de eventuele vergelijkbare bepaling uit de overeenkomsten van de Jeugdhulpregio FoodValley, 
daarna of er een wijziging van de FoodValley overeenkomst nodig is, dan de eventuele te implementeren 
bepaling, vervolgens een controlekolom en tot slot is er in het tabel ruimte voor opmerkingen. 
 
Vanuit de eerste inventarisatie en bespreking met de werkgroep is geconcludeerd dat de essentie en 
bedoeling van de bovenregionaal gevormde raamovereenkomst goed is op te nemen in de 
deelovereenkomst Veiligheid. Vele bepalingen zijn in essentie al vastgelegd in de documenten van de 
Jeugdhulpregio FoodValley. Daarnaast is er een categorie aan bepalingen die bovenregionaal zijn opgesteld 
die regionaal niet overgenomen dienen te worden aangezien deze niet stroken met de systematiek van het 
bestuurlijk aanbesteden. Voorts zal daar waar de huidige bepaling van de Jeugdhulpregio FoodValley niet 
strookt met de bovenregionale bepaling, de deelovereenkomst Veiligheid worden aangepast. 
 
 
 
 


