
 

 
 
 
 
 

 
MEMO          Bijlage 1 
          

Aan:   Fysieke Adviestafel Jeugdhulpregio FoodValley 

Van: Femke van Spaendonck 

Datum: 5 november 2020 

Betreft: Uitgewerkt voorstel tot herziening van Bijlage 3 van Deelovereenkomsten, 

Ambulant, Verblijf en Veiligheid. Bijlage 3 betreft de productdefinities.  

Bijlagen:  - Bijlage 3 Producten Ambulant 

- Bijlage 3 Producten Veiligheid 

- Bijlage 3 Producten Verblijf 

Gevraagd:  - Voorstel aanmerken als uitgewerkt voorstel.  
- Het bestuurlijk overleg Jeugdhulpegio FoodValley adviseren inzake het 
uitgewerkte voorstel en herziening van de productdefinities vastgelegd in 
Bijlage 3 van de Deelovereenkomsten.  

 
Inleiding 
De Jeugdhulpregio FoodValley heeft geconstateerd dat de productdefinities zoals deze thans opgenomen 
zijn in bijlage 3 van de deelovereenkomsten, ambulant, verblijf en veiligheid nadere duiding behoeven. De 
productdefinities blijken zowel voor de lokale teams als voor de jeugdhulpaanbieders en GI’s niet altijd 
helder. Er is behoefte aan duidelijke voorwaarden en kaders, zodat aan beide kanten van het zorgspectrum 
helder is, wat er onder een specifiek product wordt verstaan en welke voorwaarden de gemeente aan de 
inzet van desbetreffend product stelt.   
 
Proces  
Bovenstaande heeft ertoe geleid dat de bestaande set productdefinities is aangevuld en nader is 
ingekaderd. Daarbij is onder meer ook gekeken naar voorwaarden en beschrijvingen die andere regio’s voor 
hun productdefinities hanteren.  
 
Alle partijen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van deze vernieuwde set. De productdefinities zijn 
in concept aan de lokale teams voorgelegd om te toetsen of deze vernieuwde set in hun behoefte voorzag. 
Nadat de feedback vanuit de lokale teams was verwerkt, zijn de productdefinities op 24 juni jl. op de website 
van jeugdhulpregio foodvalley gepubliceerd. Alle jeugdhulpaanbieders en GI’s die deel uit maken van het 
inkoopnetwerk zijn hiervan per mail op de hoogte gesteld en zijn verzocht de productdefinities te bestuderen 
en reacties hierop aan de jeugdhulpregio te richten. Deze reacties zijn beoordeeld en waar mogelijk 
doorgevoerd. Voorts hebben de productdefinities als voorlopig voorstel op de agenda van van de FAT van 
29 september jl. gestaan. Waarna de leden van het Inkoopnetwerk opnieuw uitgenodigd zijn op de 
productdefinities te reageren. Ook deze reacties zijn verwerkt en waar mogelijk doorgevoerd. Uiteindelijk 
heeft dit proces geleid tot het bijgaand uitgewerkt voorstel. De definitieve versies van de vernieuwde 
productdefinities staan op de website www.jeugdfv.nl en zijn als bijlagen toegevoegd aan deze memo.   
 
Wijzigen bijlagen 3 Deelovereenkomsten Ambulant, Veiligheid en Verblijf 
Het streven is de huidige productdefinities in Bijlage 3 met ingang van 1 januari 2021 te vervangen door de 
vernieuwde productdefinities en deze daarmee deel te laten uitmaken van de deelovereenkomsten 
Ambulant, Veiligheid en Verblijf.  
 
Aan de leden van de Fysieke Adviestafel van 19 november a.s. wordt verzocht dit voorstel aan te merken als 
uitgewerkt voorstel en om advies uit te brengen aan de bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley. 

http://www.jeugdfv.nl/

