
 

 
 
 
 
 

 
 
MEMO          Bijlage 1 
          

Aan:   Fysieke Adviestafel 

Van: Karlijn Spanninga en Femke van Spaendonck 

Datum: 27 januari 2020 

Betreft: Vooraankondiging Herziening Productdefinities Deelovereenkomsten  

Gevraagd:  FAT wordt geïnformeerd over de ontwikkeling van een nieuwe set 
productdefinities en wordt verzocht aan te geven op welke wijze zij feedback 
willen leveren. 

 
 
Inleiding 
Door de Jeugdhulpregio FoodValley is enige tijd geleden het initiatief genomen om over te gaan tot 
herziening van de productdefinities die door de gemeenten worden gehanteerd. Doel van deze herziening is 
te komen tot een set productdefinites die volledig is en breed gedragen wordt binnen de Jeugdhulpregio 
FoodValley.  
 
 
Achtergrond en doel 
Voor alle partijen betrokken bij het aanvragen dan wel verstrekken van individuele voorzieningen in de zin 
van de Jeugdwet, is het niet alleen van belang te weten welke producten de gemeenten en desbetreffende 
Jeugdhulpaanbieder/GI overeen zijn gekomen, maar ook wat deze producten exact inhouden. Producten 
dienen zoveel mogelijk een heldere, volledige en voor één uitleg vatbare definitie te hebben. Zo weten 
partijen aan weerskanten van het zorgveld wat er onder desbetreffende product wordt verstaan en welke 
eisen de gemeente aan de inzet van dat product stelt.  
   
De productdefinties die thans onderdeel zijn van de deelovereenkomst blijken in steeds mindere mate 
hieraan te voldoen. Om die reden is de Jeugdhulpregio FoodValley gestart met de ontwikkeling van een 
nieuwe set productdefinities, die inmiddels in concept is afgerond.  
 
 
Voorgang proces naar implementatie nieuwe productdefinities 
Teneinde tot een breed gedragen set productdefinities te komen is het van belang dat zowel de lokale teams 
als de jeugdhulpaanbieders en de GI’s een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan de productdefinities. 
De concept-productdefinities, zoals die zijn opgeleverd door de Jeugdhulpregio FoodValley, zijn om die 
reden verspreid onder de lokale teams van de gemeenten met het verzoek met deze definities schaduw te 
draaien. De medewerkers van de lokale teams zijn verzocht de set te becommentariëren en van inhoudelijk 
feedback te voorzien. Dit traject eindigt eind februari waarna de Jeugdhulpregio de input van de lokale teams 
zal verwerken.  
 
Begin maart a.s. zal de Jeugdhulpregio deze set concept-productdefinities op de website publiceren. Aan dit 
document wordt een handleiding toegevoegd, waarin de structuur en de wijzigingen van de set 
productdefinities nader worden toegelicht. De betrokkenheid van de jeugdhulpaanbieders en de GI’s bij dit 
proces is van belang. De wijze waarop deze partijen betrokken worden bij de uiteindelijke totstandkoming 
van de productdefinities, wil de Jeugdhulpregio graag met de jeugdhulpaanbieders / GI’s afstemmen.  
Voorgesteld wordt om een werkgroep met enkele leden van de FAT te formeren, die in kleine kring het 
document zal doorgronden en van feedback zal voorzien. Daarnaast kan de Jeugdhulpregio FoodValley, 
indien daar behoefte aan is, een inloopsessie organiseren waarin de wijzigingen in grote lijnen worden 
besproken. En uiteraard kunnen de deelnemers aan het Inkoopnetwerk de Jeugdhulpregio FoodValley per 
mail vragen en opmerkingen sturen. 
 



 
Planning  
Het streven is om de productdefinites met ingang van 1 augustus 2020 deel te laten uitmaken van de 
deelovereenkomsten. Dit houdt in dat de set productdefinities als voorlopig voorstel op de agenda van de 
vergadering van de Fysieke Adviestafel van 16 april a.s. staat en dat de leden van de Fysieke Adviestafel in 
de vergadering van 11 juni a.s. haar definitieve advies dient uit te brengen, zodat de wijziging van de 
deelovereenkomsten in juli ter besluitvorming aan het bestuurlijk overleg van Jeugdhulpregio FoodValley kan 
worden voorgelegd.  
 
De verwachting is dat in week 10 de concept-productdefinities op de website van Jeugdhulpregio FoodValley 
worden geplaatst. De deelnemers aan het Inkoopnetwerk zullen hier een notificatie van ontvangen.    


