
 

 
 
 
 
 

MEMO          Bijlage 2 
          

Aan:   Fysieke Adviestafel 

Van: Maarten van Aalst 

Datum: 5 februari 2019 

Betreft: Fysieke Adviestafel 

Gevraagd:  Ter bespreking: 

 Toetsing samenstelling FAT 

 Opstellen jaaragenda FAT 

 Brede bijeenkomst voor zomer 2019 
 

 
Inleiding 
Zoals in de procesovereenkomst is vastgelegd (artikel 8 leden 1 en 2) is het aan de Gemeente om, minimaal 
twee keer per jaar, zorg te dragen voor een overleg van de Adviestafel. Daarnaast waarborgt de Gemeente, 
in samenspraak met Partijen, dat de Adviestafel een afspiegeling is van de belangen en percepties van 
Aanbieders in het Inkoopnetwerk en Inwoners. De samenstelling wordt regelmatig getoetst door de 
Gemeente en kan, in overleg met Aanbieders en Inwoners, worden aangepast. 
 
De wijze waarop de samenstelling wordt vormgegeven is opgenomen in bijlage 4 van de 
procesovereenkomst. De hiervoor beschreven bijlage 4 van de procesovereenkomst is ter informatie aan dit 
memo gevoegd. 
 
 
Toetsing samenstelling FAT 
In 2015 is de samenstelling van de Adviestafel vastgesteld op basis van de toen gecontracteerde aanbieders 
en de omzetverdeling op dat moment. Door nieuwe toetreders, fusies van bestaande aanbieders en 
verschuivingen binnen het jeugdhulpstelsel is de samenstelling vanuit 2015 niet meer representatief. 
Hieronder treft u de verdeling aan zoals gemaakt in 2015. 
 

 



 
 
In het overzicht op de vorige pagina is Youké opgenomen in het perceel Veiligheid, dit echter onjuist 
aangezien Youké geen Gecertificeerde Instelling is. Gelet op de partijen die zijn gefuseerd dan wel 
overgenomen is de huidige bezetting als volgt: 
 
Perceel Ambulant: 
J&O: Lindenhout, Lijn 5 en Reinaert 
GGZ: Karakter, Pro Persona en PSyzorg 
LVB: ’s Heeren Loo, Siza en Sustvarius 
 
Perceel Verblijf: 
J&O: Pluryn, Youké en Timon 
GGZ: Karakter, GGZ Centraal en Eleos 
LVB: ’s Heeren Loo, Driestroom en Stichting Breder 
 
Perceel Veiligheid: 
Leger des Heils Jeugdbescherming en reclassering 
Samen Veilig Midden Nederland 
William Schrikker Groep 
Jeugdbescherming Gelderland 
 
Toevoegingen vaste deelnemers 
Aan de hand van de regels voor samenstelling van de Adviestafel wordt tijdens de Fysieke Adviestafel van 
14 februari besproken welke partijen worden uitgenodigd als vaste deelnemers aan de Fysieke Adviestafels. 
 
Mogelijkheid tot deelname door andere partijen 
Naast de toevoeging van permanente deelnemers willen we ook meer gebruikmaken van de mogelijkheid 
om telkens drie extra partijen (overige leden inkoopnetwerk, cliëntvertegenwoordigers of externe experts) 
deel te laten nemen aan de Fysieke Adviestafels. In de agendacommissie wordt de agenda besproken en 
daaruit volgt een overkoepelend thema voor de Fysieke Adviestafel. Gelet op het thema wordt bekeken 
welke partijen een bijdrage kunnen leveren tijdens de Fysieke Adviestafel en worden deze uitgenodigd. 
 
 
Aanwezigheid tijdens de Fysieke Adviestafel 
Tot slot nog ter informatie het volgende betreffende de aanwezigheid bij de Fysieke Adviestafel. In het derde 
lid van artikel 8 procesovereenkomst staat beschreven dat bij het zonder opgaaf van redenen of bij het meer 
dan driemaal missen van de bijeenkomst van de Adviestafel de Gemeente kan besluiten om betreffende 
Aanbieder niet meer uit te nodigen. De Gemeente nodigt ter vervanging een gelijksoortige partijen uit voor 
deelname aan de Adviestafel.  
Indien u niet aanwezig kunt zijn bij een Fysieke Adviestafel dan ontvangen wij graag, met opgave van reden, 
een mailbericht dat u niet aanwezig bent. U kunt een mail met de melding dat u niet deelneemt sturen naar 
info@jeugdfv.nl.  
 
 
Jaaragenda 
Voorgesteld wordt om in overleg met een deel van de FAT-deelnemers een gezamenlijk jaaragenda op te 
stellen. In de jaaragenda is het mogelijk om de belangrijke thema’s in te plannen en kan worden afgestemd 
met welke belangstellende aanbieders de thema’s worden voorbereid. We verzoeken u om tijdens de FAT 
aan te geven of u deel wil nemen aan een voorbereidende groep voor de jaaragenda. 
 
 
Brede bijeenkomst voor inkoopnetwerk 
Om de betrokkenheid van het gehele inkoopnetwerk te vergroten willen we gezamenlijk met geïnteresseerde 
aanbieders een brede bijeenkomst organiseren. Tijdens de bijeenkomst kan de transformatie breed worden 
gedeeld met de overige leden van het inkoopnetwerk. We verzoeken u om tijdens de FAT aan te geven of u 
graag deel wil nemen aan het voorbereiden en organiseren van deze bijeenkomst. 
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BIJLAGE 4  

SAMENSTELLING ADVIESTAFEL  

  

Selectie van organisaties voor Adviestafel  
De wijze van selecteren kan door Gemeente worden aangepast. Door wijzigingen in aanbod en vraag of 
door het (tijdelijk) wegvallen van Aanbieders is wijzigen mogelijk.  

Inleiding  
Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van Inwoners op basis van de 
Jeugdwet. De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal 
hebben besloten om via een Procesovereenkomst samen met de Aanbieders binnen de Gemeente te 
bespreken wat die ondersteuning moet zijn en hoe en tegen welke prijs die uitgevoerd moet worden.  

De Adviestafel  
Binnen de Gemeente zijn tientallen organisaties betrokken bij het leveren van zorg en welzijn aan Inwoners. 
Om het werkproces zo efficiënt en effectief mogelijk te laten zijn, worden drie platforms voor de 
besprekingen ingericht. De drie platforms noemen wij het ‘Inkoopnetwerk’, de ‘Adviestafel’ en de 
Werkgroepen Percelen Ambulant. Verblijf en Veiligheid.  

Het Inkoopnetwerk bestaat uit alle Partijen en is een virtueel overlegorgaan. Concreet krijgt het 
Inkoopnetwerk vorm door een voor het publiek toegankelijke webpagina, waarop iedereen, ook de 
Aanbieders die niet deelnemen aan de Adviestafel (zie hierna), maar die wel de Procesovereenkomst 
hebben getekend, de opbrengsten van de Adviestafel kunnen ophalen en hun inbreng kunnen leveren.  

De Adviestafel (een fysieke overlegtafel) bestaat uit een delegatie van Aanbieders uit het Inkoopnetwerk die 
door middel van een objectieve selectie tot stand komt. De Gemeente kan de Adviestafel aanvullen met 
derden.  

Door het zo te organiseren ontstaat een gelijk speelveld.  

De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal organiseren 
een Adviestafel voor de lokale Jeugdzorg. De gemeenten kunnen ook bepalen om de overlegtafels apart te 
organiseren voor de Jeugdhulp, indien zij dit nodig achten.  

Aanbieders in de Adviestafel  
Gemeente heeft inzicht in de aanwezige Aanbieders in de gemeenten van de Aanbieders die Zorg-in-natura 
(Zin) leveren.  

Op de informatie van de afgelopen boekjaren baseert de Gemeente de criteria voor deelname door 
Aanbieders aan de Adviestafel.  

80/20 regel op budget niveau  
Op het budget dat feitelijk aan zorg is besteed, wordt de 80/20 regel toegepast. De 20% van de Aanbieder 
die 80% van het totale budget ontvangen, zitten per definitie in de Adviestafel.  

Op de resterende 20% aan overgebleven budget, passen wij nog eens de 80/20 regel toe. Uit deze groep 
selecteert Gemeente die aanbieders die boven in de 80% van het overgebleven budget zit.  

Tot slot selecteert Gemeente nog die kleine Aanbieders en/of Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). Om in 

dit traject ook de belangen van de cliënten en inwoners te waarborgen, nodigt Gemeente – indien nodig – 

een delegatie van de Cliëntenraden uit.  

 
 drie of vier grootste aanbieders die 80% van de klanten  drie of vier volgende grootste aanbieders die 80% van de resterende 20% 

klanten  

  bedienen in een zorgfunctie  bedienen  

  

  

  

  

80 % klanten   20 %   

80 %   20 %   



De selectiecriteria  
Gemeente hanteert, op basis van de 80/20 regel, de volgende criteria voor het bepalen van Aanbieders in de 
Adviestafel en een doorvertaling naar de Percelen (Ambulant, Verblijf en Veiligheid):  

1.   

a. Gelijk aantal grote Aanbieders op basis van het totaalbudget;  

b. Gelijk aantal middelgrote Aanbieders op basis van het totaalbudget;  

c. Gelijk aantal kleine Aanbieders en/of Zelfstandigen Zonder Personeel op basis van het totaalbudget.   

Bij de selectie van de Aanbieders voor deelname aan de Adviestafel, houdt Gemeente er rekening mee, dat 
alle verschillende type zorg vertegenwoordigd worden en de regionale spreiding van aanbieders.  

Tevens nodigt de Gemeente de volgende organisaties uit om aan de fysieke Adviestafel deel te nemen:  

2. als bovengenoemde selectie onvoldoende representatief is voor het doel van het proces wordt door 

Gemeente (een) zorgaanbieder(s) geselecteerd die dat gat kan (kunnen) opvullen;  

3. een delegatie (max. 2) van de Cliëntenraden (indien nodig);  

4. organisaties waarvan de Gemeente het nodig vindt, dat deze eenmalig of permanent aan de Adviestafel 

deelnemen (wild cards voor o.a. vernieuwende en kleinschalige initiatieven);  

5. delegatie vanuit de deelnemende gemeenten.  

Deelnemende Aanbieders aan de Adviestafel  
Gemeente beheert deze lijst en wordt geplaatst op www.jeugdfv.nl  
 


