
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
MEMO inzake proces productdefinities       
     
          

Aan:   Leden van het Inkoopnetwerk 

Van: Femke van Spaendonck 

Datum: 23 juni 2020 

Betreft: Productdefinities  

Gevraagd:  Bestuderen van en reageren op de concept productdefinities 

 
 
Inleiding 
De productdefinities zijn opgenomen in bijlage 3 van de deelovereenkomsten Ambulant, Verblijf en 
Veiligheid. Zoals in de FAT van 13 februari jl. is aangegeven, zijn de productfdefinities die door de 
gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley worden gehanteerd nauwkeuriger gespecificeerd in lijn met 
de staande praktijk. Het doel van deze herziening is te komen tot een set productdefinites die volledig is en 
breed bedragen wordt binnen de jeugdhulpregio FoodValley. Mede om die reden is bij de FAT aangekondigd 
dat de herziene productdefinities op de website van Jeugdhulpregio FoodValley beschikbaar zouden worden 
gesteld. Op deze manier krijgen de jeugdhulpaanbieders en GI’s de gelegenheid kennis te nemen van de 
definities en hierop hun inhoudelijke reactie te geven.  
 
Wat is er gewijzigd? 
Om te beginnen is aan elke bijlage 3 van de verschillende deelovereenkomsten Ambulant, Verblijf en 
Veiligheid een paragraaf 3.1 toegevoegd. Hierin staan de algemene uitgangspunten opgenomen die voor de 
inzet van alle producten van de drie percelen gelden. De inhoud van deze paragraaf is telkens identiek.  
 
Voorts is aan elk product afzonderlijk een productbeschrijving toegevoegd alsmede een aantal voorwaarden 
waaraan de inzet van het desbtreffende product moet voldoen.  
 
Aan de producten van perceel Veiligheid is naast de productbeschrijving en de voorwaarden ook ter indicatie 
een doelgroepbeschrijving toegevoegd. Bovendien is een aantal producten opgenomen dat voorheen werd 
vastgelegd in een addendum.  
 
Door het toevoegen van bovenstaande beschrijvingen en voorwaarden zijn de producten uitvoeriger en 
nauwkeuriger gedefinieerd. Het maakt ook dat de drie bijlagen in omvang zijn toegenomen.  
 
Proces en planning 
De jeugdhulpaanbieders en de GI’s worden verzocht de concept productdefinities die op de website zijn 
geplaatst te bestuderen. Inhoudelijke vragen en opmerkingen die naar aanleiding daarvan mogelijk ontstaan, 
ontvangen wij graag schriftelijk. U kunt hiertoe gebruikmaken van de eveneens gepubliceerde 
reactieformulieren. Er zijn drie reactieformulieren voor de drie deelovereenkomsten Ambulant, Verblijf en 
Veiligheid. Het spreekt voor zich dat niet alle percelen bestudeerd hoeven te worden, maar dat u ervoor kunt 
kiezen uitsluitend het perceel/de percelen waarbinnen u producten levert, te bekijken. Wij proberen de 
vragen en opmerkingen zo goed en volledig mogelijk te beantwoorden. Zowel de vragen en opmerkingen 
van jeugdhulpaanbieders en GI’s als de reacties van de jeugdhulpregio FoodValley zullen wij met u via de 
website delen, zodat alle betrokkenen op de hoogte blijven en er geen dubbel werk wordt verricht. De 
reactietermijn op de productdefinities sluit op 26 augustus 2020 a.s. zodat er voldoende tijd is om de reacties 
te verwerken.  
 



 

 

 
Het is de intentie om de bijlagen 3 van de deelovereenkomsten als voorlopig voorstel op de agenda van het 
FAT van 24 september a.s. te plaatsen en op 19 november a.s. als uitgewerkt voorstel, zodat de wijzigingen 
in bijlage 3 met ingang van 1 januari 2021 van kracht kunnen worden.  
 
 


