
 

 

 

Agenda Fysieke Adviestafel Inkoop Jeugdhulp 
Jeugdhulpregio FoodValley 
 

Donderdag 24 september 2020 van 14.00 tot 16.00 uur, Link overleg: Fysieke 

Adviestafel 24 september 2020 
 

 

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

 

2. Mededelingen        14.05 - 14.10 uur 

- Inkoopstrategie 

- Data Fysieke Overlegtafel 2021 

 

3. Terugkoppeling groepjes FAT 11 juni   Bijlage 1 14.05 - 14.20 uur 

Terugkoppeling en bespreking van de opbrengsten van de groepjes van de FAT van 11 juni. 

 

4. Functie en proces advisering FAT   Bijlagen 2 & 2a 14.20 - 14.35 uur 

Bespreken van, naar aanleiding van de discussie in de FAT van juni, de functie en het proces van 

de adviserende rol van de FAT. 

 

5. Innovatie Jeugdhulpaanbieders/GI     14.35 - 15.00 uur 

In de FAT willen we aanbieders de gelegenheid geven om een innovatie te presenteren. Voor nu 

geeft Karakter een presentatie omtrent hun innoverende bedden-app. 

Mocht u zelf een innovatie willen presenteren laat dit dan weten aan Marijke te Ronde via, 

marijke.te.ronde@jeugdfv.nl.    

 

Voorlopig voorstel tot wijziging overeenkomst(en) 

6. Productdefinities      Bijlagen 3, 3a 15.00 - 15.15 uur 

Bespreken van het voorlopig voorstel voor de wijziging  3b en 3c 

van de deelovereenkomsten (bijlage 3) met toevoeging van nadere productdefinities. 

 

Ter bespreking 

7. Signaal aanbieders aangaande initiatieven gemeenten    15.15 - 15.40 uur  

naast transformatieprogramma 

 

8. Stand van zaken Transformatieprogramma    15.40 - 15.55 uur 

• Van exclusieve opvang naar inclusiviteit   Bijlage 4 

 

9. Rondvraag en sluiting       15.55 - 16.00 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.   
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