
 

 

 

Agenda Fysieke Adviestafel Inkoop Jeugdhulp 
Jeugdhulpregio FoodValley 
 

Donderdag 11 juni 2020 van 14.00 tot 15.30 uur, via Teams (link naar overleg: 

Teams Fysieke Adviestafel 11 juni)    

 

 

1. Opening en welkom door mevrouw Gort     14.00 - 14.05 uur 

 

2. Mededelingen        14.05 - 14.10 uur 

- Stand van zaken productdefinities 

- Klankborden met jeugdhulpaanbieders inkoopstrategie 

 

Uitgewerkt voorstel tot wijziging overeenkomst(en) 

3. Openstellen perceel Verblijf t.b.v. Pleegzorgcodes Bijlage 1 14.10 - 14.20 uur 

Besproken wordt het uitgewerkte voorstel en verzocht wordt om advies te geven aan de bestuurders 

van de Jeugdhulpregio FoodValley aangaande het voorstel. 

 

4. Tarieven deelovereenkomst Veiligheid   Bijlage 2 14.20 - 14.30 uur 

Besproken wordt het uitgewerkte voorstel en verzocht wordt om advies te geven aan de bestuurders 

van de Jeugdhulpregio FoodValley aangaande het voorstel. 

 

Ter bespreking 

5. Stand van zaken transformatieprogramma  Bijlage 3 14.30 - 14.45 uur 

Mevrouw Te Ronde geeft een stand van zaken en  (wordt nagezonden) 

een doorkijk van het transformatieprogramma Jeugdhulpregio FoodValley 

 

6. Rondvraag         14.45 - 14.50 uur 

 

7. Pauze         14.50 - 15.00 uur 

 

8. Corona        Bijlage 4 15.00 - 15.30 uur 

In kleine groepjes (groepsindeling treft u aan als bijlage) wordt vanuit een bepaald perspectief 

verschillende vraagstukken besproken. De groepjes zullen elk in hun eigen kanaal de vraagstukken 

bespreken. Hieronder, maar ook in de memo, treft u aan welk kanaal voor welke groep is. Door op 

de link te klikken komt u vanzelf in het juiste kanaal.  

Kanaal 1: Cliëntperspectief 

Kanaal 2: Medewerkersperspectief 

Kanaal 3: Organisatieperspectief 

Kanaal 4: Maatschappelijk perspectief 

Kanaal 5: Transformatieperspectief 

 

9. Sluiting         15.30 uur 

 

 Deel B   
Om voldoende tijd te hebben voor strategische onderwerpen tijdens de fysieke adviestafel wordt 
voorgesteld om onderscheid te maken tussen te bespreken stukken, deel A op de agenda, en deel B 
waarin stukken worden geagendeerd die niet op voorhand bespreking behoeven, tenzij een van de 
leden van de fysieke adviestafel aangeeft dit stuk wel te willen bespreken. Per agendapunt zal 
worden aangegeven of dit ter vaststelling of ter informatie wordt aangeboden.   
 
- 20200213 Verslag Fysieke Adviestafel    Bijlage 5 Ter vaststelling 
 Jeugdhulpregio FoodValley 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acbe2cd436d184c91a7ff6b76457a80aa%40thread.tacv2/1590648719320?context=%7b%22Tid%22%3a%22c181afe5-4781-4905-871a-fa61aa3c3cd2%22%2c%22Oid%22%3a%22710a2d12-30bc-454e-aee0-d762ac3d415b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9ac8c5880ae24cf7963a16e0163ed6dd%40thread.tacv2/1590648739534?context=%7b%22Tid%22%3a%22c181afe5-4781-4905-871a-fa61aa3c3cd2%22%2c%22Oid%22%3a%22710a2d12-30bc-454e-aee0-d762ac3d415b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac6bd1b0b275e4023a54ca559f1c7e6a8%40thread.tacv2/1590648761633?context=%7b%22Tid%22%3a%22c181afe5-4781-4905-871a-fa61aa3c3cd2%22%2c%22Oid%22%3a%22710a2d12-30bc-454e-aee0-d762ac3d415b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0502aaba25fe496c983af5d79ce8a24a%40thread.tacv2/1590648782446?context=%7b%22Tid%22%3a%22c181afe5-4781-4905-871a-fa61aa3c3cd2%22%2c%22Oid%22%3a%22710a2d12-30bc-454e-aee0-d762ac3d415b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa05d2919f1164859aaaf044dd011ed99%40thread.tacv2/1590648800032?context=%7b%22Tid%22%3a%22c181afe5-4781-4905-871a-fa61aa3c3cd2%22%2c%22Oid%22%3a%22710a2d12-30bc-454e-aee0-d762ac3d415b%22%7d

