
 

 
 
 
 
 

MEMO          Bijlage 1 
          

Aan:   Fysieke Adviestafel 

Van: Jan-Peter Stolte en Maarten van Aalst 

Datum: 4 november 2021 

Betreft:  

Wijziging deelovereenkomst Veiligheid in verband met Verbeteragenda 

Jeugdbescherming. 

 

Bijlagen:   

- Bijlage 1A - Deelovereenkomst Veiligheid (uitgewerkt voorstel tot wijziging) 

- Bijlage 1B - Implementatietabel 

 

Gevraagd:   
- Bespreking Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming 
 
- Bespreking en kennisneming van het uitgewerkte voorstel tot wijziging van de 
deelovereenkomst Veiligheid. Voorgaande in verband met het implementeren 
van de bovenregionaal opgestelde raamovereenkomst en bijbehorende bijlage 
Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. 
 
- Het bestuurlijk overleg Jeugdhulpregio FoodValley adviseren, middels 
stemming, het uitgewerkte voorstel over te nemen. 
 

 
Inleiding 
De zeven jeugdhulpregio’s in Gelderland zijn samen met vier Gecertificeerde Instellingen (GI's), drie Veilig 
Thuis- organisaties en de Raad voor de Kinderbescherming tot de Gelderse Verbeteragenda voor de 
Jeugdbescherming (GVJB) gekomen. Aanleiding hiervoor was het rapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende 
beschermd' van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van november 2019. Hieruit kwamen veel 
problemen in de organisatie en uitvoering van de jeugdbescherming naar voren. Die werden ook in 
Gelderland herkend.  
 
Met de GVJB gaan we kinderen die te maken hebben met onveiligheid beter beschermen. Het doel van de 
gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley is om ervoor te zorgen dat de GVJB wordt uitgevoerd en de 
werkwijze wordt ingevoerd in de hele regio, dus ook in de Utrechtse gemeenten. Om dat te realiseren moet 
allereerst de inhoud van de GVJB voor de Gelderse gemeenten in FoodValley worden vastgelegd, waarna 
de Utrechtse gemeenten hierop kunnen aansluiten. 
 
De huidige wijze van contractering is dat de deelovereenkomst Veiligheid geldt voor alle GI’s (JBGL, SVMN, 
LdH en WSG) voor alle gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley, waarbij dezelfde dienstverlening 
onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde tarieven wordt geboden. Dat partijen voor dezelfde 
dienstverlening onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde tarieven leveren is de essentie van het 
bestuurlijk aanbesteden. 
 
Hieronder volgt eerst kort ter informatie de effecten van de GVJB voor Jeugdhulpaanbieders Vervolgens 
zullen we ingaan op het proces tot op heden en welke stappen we hebben genomen met de werkgroep (voor 
stukken en verslagen van Werkgroep implementatie GVJB kunt u terecht op de website van de 
jeugdhulpregio FoodValley onder Digitale Adviestafel, zie https://www.jeugdfv.nl/aanbieders/fysieke-en-
digitale-adviestafel). Tot slot zullen we ingaan op de wijziging van de deelovereenkomst Veiligheid en het 
proces daarvoor. 
 
  

https://www.jeugdfv.nl/aanbieders/fysieke-en-digitale-adviestafel
https://www.jeugdfv.nl/aanbieders/fysieke-en-digitale-adviestafel


Veranderingen voor jeugdhulpaanbieders 
De GVJB bestaat, zoals in de vorige FAT is besproken, uit meerdere bouwstenen (deze bouwstenen zijn op 
de website van de Jeugdhulpregio FoodValley te raadplegen, zie https://www.jeugdfv.nl/aanbieders/fysieke-
en-digitale-adviestafel onder ‘Documenten digitale adviestafel’.) Enkele van deze bouwstenen hebben ook 
invloed op de bestaande werkwijze voor jeugdhulpaanbieders. 
Bouwsteen 5 heeft gevolgen voor de samenwerking in de keten. De keuze voor de huidige ‘301-route’ houdt 
in dat de GI’s, in samenspraak met de lokale teams de keuze maken voor het type hulp dat benodigd is voor 
de jeugdigen waar zij bij betrokken zijn, en dat de aanmelding bij de jeugdhulpaanbieder gebeurt door het 
lokaal team. De bepaling jeugdhulp verloopt dan altijd via de gemeente en middels een vastgesteld format. 
Er zal in de jeugdhulpregio FoodValley uniform worden gewerkt, waarbij de jeugdbeschermer en het lokaal 
team een tandem zullen vormen. 
 
Daarnaast zal de Edese proeftuin ‘jeugdlink’ op twee manieren door middel van een proeftuin worden 
uitgebreid, namelijk ten eerste naar de doelgroep gezinnen met veiligheidsproblematiek met jeugdigen tot 18 
jaar en ten tweede naar heel FoodValley. Hiertoe is een aanvraag ingediend voor een landelijke proeftuin 
‘toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’. Deze proeftuin zal meteen de toekomsttuin zijn voor de 
GVJB. We komen in het FAT van 11 november terug op deze proeftuin, omdat we de jeugdhulpaanbieders 
graag bij deze ontwikkeling willen betrekken.  
 
 
Aanpassen deelovereenkomst veiligheid 
In de Fysieke Adviestafel van 30 september is besproken dat wordt gewerkt aan de implementatie van de 
essentie en bedoeling van de raamovereenkomst GVJB naar de deelovereenkomst Veiligheid. Deze 
implementatie van de bovenregionaal opgestelde raamovereenkomst behelst een wijziging van de 
deelovereenkomst Veiligheid. Deze wijziging geschiedt conform het daarvoor beschreven proces in de 
proces- en deelovereenkomst en in samenwerking - middels een werkgroep - met de GI’s. Dit memo is de 
bespreking van het uitgewerkte voorstel tot wijzigingen van de deelovereenkomst Veiligheid in verband met 
de bovenregionale raamovereenkomst.  
 
Het proces 
Tot op heden gedaan: 
0) Er is op G7 niveau akkoord opgehaald om de bovenregionaal bekrachtigde afspraken van de GVJB in te 
passen in de inkoopprocedure binnen de Jeugdhulpregio Foodvalley. Dit is tevens bekrachtigd door de 
deelnemende GI’s, Veilig Thuis organisatie en de Raad voor de Kinderbescherming. 
1) Er is een implementatietabel opgesteld door de Jeugdhulpregio FoodValley en getoetst door de 
bovenregionaal projectleider van de GVJB.  
2) Er is een werkgroep gevormd, waarin naast betrokkenen vanuit de gemeenten van de Jeugdhulpregio 
FoodValley ook deelnemen: 

- De bovenregionale projectleider van de GVJB. 
- De vier gecontracteerde GI’s (JBGLD, SVMN, LdH en WSG). 

3) De implementatietabel is met de werkgroep besproken op dinsdag 14 september jl. (verslag van deze 
bespreking is gepubliceerd op de website van de Jeugdhulpregio FoodValley onder documenten digitale 
adviestafel Werkgroep implementatie GJVB, zie https://www.jeugdfv.nl/aanbieders/fysieke-en-digitale-
adviestafel) 
4) Op 30 september was de eerste bespreking en kennisname in de FAT van de wijziging van de 
deelovereenkomst Veiligheid en de implementatietabel. 
5) Op 7 september is de gewijzigde deelovereenkomst Veiligheid in concept toegestuurd aan de leden van 
de werkgroep. 
6) Op 13 september is de concept gewijzigde deelovereenkomst Veiligheid tijdens een werkgroepsessie 
besproken. Naar aanleiding van deze bespreking waren er nog wijzigingen nodig welke zijn doorgevoerd. 
7) Op 19 september is de naar aanleiding van de werkgroepsessie aangepaste concept deelovereenkomst 
Veiligheid aangepast en voor een schriftelijke ronde voorgelegd aan de leden van de werkgroep. Daarbij is 
aan de werkgroepleden verzocht om voor 1 november schriftelijk te reageren. 
8) Op de concept gewijzigde deelovereenkomst Veiligheid zijn nog opmerkingen gekomen vanuit 
Jeugdbescherming Gelderland. Eventuele wijzigingen voor de deelovereenkomst naar aanleiding van de 
reacties zijn verwerk en teruggekoppeld naar de gehele werkgroep. 
9) Op 4 november is met deze memo de gewijzigde deelovereenkomst Veiligheid en implementatietabel 
naar de Fysieke Adviestafel gestuurd voor de op 11 november tweede bespreking en om een advies, 
middels stemming, richting het bestuurlijk overleg op te halen. 
 
Nog te doen: 
10) Met inachtneming van het advies van de Fysieke Adviestafel, eventueel vaststelling van de gewijzigde 
deelovereenkomst veiligheid door het Bestuurlijk Overleg Jeugdhulpregio FoodValley (2 december 2021). 
11) De vastgestelde gewijzigde deelovereenkomst Veiligheid wordt na het Bestuurlijk Overleg ter 
ondertekening voorgelegd aan de reeds gecontracteerde GI’s.  
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12) De gewijzigde deelovereenkomst is van kracht per 1 januari 2022. 
 
Toelichting implementatie GVJB-documenten en wijziging deelovereenkomst Veiligheid 
Met de implementatie van de bovenregionaal afgestemde GVJB zijn zoveel als mogelijk de integrale teksten 
die bovenregionaal zijn afgestemd overgenomen. De integrale teksten zijn terug te zien voor: 

• Producten      (bijlage 3, onder 3.2, deelovereenkomst Veiligheid) 

• Bouwstenen      (bijlage 7 deelovereenkomst Veiligheid) 

• Format contractmanagementgesprekken  (bijlage 8 deelovereenkomst Veiligheid) 

• Resultaatafspraken     (bijlage 9 deelovereenkomst Veiligheid) 

• Referentieformulier     (bijlage 10 deelovereenkomst Veiligheid) 

• Factsheet bijzonder kosten jeugdbescherming  (bijlage 11 deelovereenkomst Veiligheid) 
 
Daarnaast zijn bepalingen vanuit de bovenregionaal afgestemde GVJB-documenten (met name die 
neergelegd in de bovenregionale raamovereenkomst en in de bovenregionale algemene voorwaarden) 
opgenomen, eventueel zo aangepast dat ze binnen de systematiek van bestuurlijk aanbesteden passen, in 
de deelovereenkomst Veiligheid, in bijlage 4 van de deelovereenkomst Veiligheid en in bijlage 5 van de 
deelovereenkomst Veiligheid. 
 
Een deel van de bepaling zoals bovenregionaal afgestemd konden niet in de deelovereenkomst worden 
opgenomen aangezien deze of reeds waren vastgelegd in andere bestaande FoodValley 
contractdocumenten (bijvoorbeeld procesovereenkomst) of omdat de bepaling niet paste binnen de 
systematiek van het bestuurlijk aanbesteden. 
 
Tot slot zijn in afstemming met de werkgroep die bepalingen die niet in lijn waren met de afspraken volgend 
uit de GVJB uit de deelovereenkomst Veiligheid verwijderd. 
 
Om een zo overzichtelijke inzage te geven in de implementatie is er een implementatietabel gehanteerd 
(Bijlage 1B). In deze tabel is - aan de hand van de bovenregionale documenten (raamovereenkomst en 
bijlagen 1 tot en met 9) per tabblad - in het tabblad (van links naar rechts) de bepalingen van de 
bovenregionale raamovereenkomst instaan, de eventuele vergelijkbare bepaling uit de overeenkomsten van 
de Jeugdhulpregio FoodValley, daarna of er een wijziging van de FoodValley overeenkomst nodig is, dan de 
eventuele te implementeren bepaling, vervolgens een controlekolom en tot slot is er in het tabel ruimte voor 
opmerkingen. 
 
De wijzigingen zoals ze kort hierboven zijn beschreven hebben geleid tot de deelovereenkomst Veiligheid 
zoals bij deze memo gevoegd (Bijlage 1A). 
 
Verzocht aan de Fysieke Adviestafel 
Aan de Fysieke Adviestafel wordt voorgesteld om: 
 
- Het Bestuurlijk Overleg te adviseren het uitgewerkte voorstel (de gewijzigde deelovereenkomst Veiligheid - 
Bijlage 1A) over te nemen. 


