
Vervolg bestuurlijk overleg zorgaanbieders 7 dec. 
2020
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Context intentieovereenkomst  

2

Transformatieprogramma met inhoudelijke doelen 
en een financiële opbrengst (t/m 2021)

Inkoopstrategie 2022 e.v. 

Mede door bestuurlijk partnerschap 

Kwartiermakersfase

Oplopende tekorten sociaal domein 
2016 e.v.

Intentieovereenkomst 2021 e.v. moet verbindend zijn!!!
In relatie tot projecten die al lopen, in relatie tot ontwikkelingen inkoopstrategie. 
En in relatie tot beoogd eigenaarschap bij aanbieders voor hetgeen nu aanvullend 

noodzakelijk is.

Tussenevaluatie 
Programma

Deadline 1/3/’21



Grove lijn genoemde maatregelen voor Gemeenten 
in AEF rapport 

• POH jeugd bij huisartsen Opgezet binnen FV sinds 2017

• Versnellen doorstroom naar WLZ Loopt reeds binnen FV

• Directe hulpverlening door lokaal team Loopt in meerdere lokale teams

• Verplaatsen jeugdhulp in groepsverband naar BSO plus Is hervormd binnen FV

• Afbakening jeugdwet met onderwijs Loopt binnen FV. Matrix passende 
samenwerking gereed per 2020
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Bestuurlijk overleg 7 dec. & vervolg  

• 7 dec. is de urgentie nadrukkelijk gevoeld door de zorgaanbieders  

• Verschillende suggesties zijn genoemd. Veelal op visie niveau , nog niet met concrete doelstellingen 
en een uitgewerkt HOE. 

• Jeugdhulpregio FoodValley ziet naar aanleiding van de suggesties en de conclusies uit het recente 
AEF rapport twee bouwstenen om op in te zetten. 

• Jeugdhulpregio FoodValley en jeugdhulpaanbieders/GI’s willen gericht focus aanbrengen in de 
verschillende acties die nu reeds zijn ingezet.

• Jeugdhulpregio FoodValley verwacht bereidheid vanuit de jeugdhulpaanbieders/GI’s om de 
inspanning te gaan leveren voor de inzet op de acties volgend uit het overleg van 7 december
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Twee focuspunten voor bouwstenen van de 
intentieovereenkomst 

1. Sterker inzetten op de Triage bij de instroom

2.    Duaal inzetten op de achterblijvende uitstroom. Conform analyse AEF rapport. FoodValley ziet 
een casusgerichte benadering kansrijk, hoe zien jullie dat? Wat zijn concrete    
verbetervoorstellen vanuit aanbieders hierin?  

✓We willen dit smart en per kwartaal monitoren. Nov. 2021 beoogd effect meten. Dit betekent concrete 
volumebeperking, kortere behandelduur en meetbare uitstroom van kinderen langdurig in zorg. 

✓Actiegericht! 
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Derde bouwsteen wel genoemd maar behoeft 
geen regionale focus 

Sterker inzetten op preventie is ook genoemd. We verzoeken jeugdhulpaanbieders/ GI’s om met concrete 
initiatieven lokaal aan te sluiten bij het preventieve werkveld van gemeenten en onderwijs. Dit omdat de 
lokale preventie sterk verschilt tussen gemeenten en preventie voor de verdere regionale afstemming nu 
geen prioriteit heeft. 
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Planning en procedure 

• Volgend FAT na 11 febr. is 15 april 2021

• Ruim voor die tijd wens om al concreet te worden met voorstellen, deadline 16 maart  

• Eigenaarschap van deze initiatieven bij zorgorganisaties.  

• Vormvrij. Werkgroepen/ leidende coalitie/ Projectleiding door een zorg organisatie. Het is aan jullie.

• Pitch van de voorstellen door aanbiedersveld in week van 22 maart ter voorbereiding op het FAT van 
15 april?

• Intentie overeenkomst vaststellen voor 30 april 2021. 

• Wat hebben jullie vanuit de jeugdhulpregio nodig? 

• Welke procesvoorstel spreken we af? 
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