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Inleiding: werking van de fysieke tafel 
In de basisovereenkomst zijn spelregels opgenomen over de communicatie, overleg en besluitvorming 
tussen de gemeenten in Midden-Holland en de dienstverleners in de Jeugdhulp. De kern ervan is dat 
alle partijen in staat zijn om via de ‘digitale tafel’ bij te dragen via voorstellen en signalen. Deze 
worden besproken op de fysieke overlegtafel.  
 
De website (digitale overlegtafel) 
De basisovereenkomst stelt regels t.a.v. de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 
overeenkomsten. Berichten worden via de website bekend gemaakt. Voorstellen en signalen kunnen 
door elke partijen worden ingebracht en de Gemeente bericht over de voortgang en uitwerking. Alle 
partijen kunnen dan weer op deze voortgang en uitwerking reageren. 
 
De fysieke overlegtafel  
De fysieke overlegtafel is bedoeld om aanbevelingen te doen over de Deelovereenkomsten. Hier 
worden voorstellen besproken en de fysieke tafel stemt over de voorstellen. De gemeente stelt de 
samenstelling van de fysieke overlegtafel vast en kan die periodiek wijzigen.  
 

Samenstelling Fysieke Overlegtafel Jeugd (FO jeugd) 
De FO jeugd is samengesteld bij de start van het bestuurlijk aanbesteden en heeft in die 
samenstelling tussen 2015 en 2018 gefunctioneerd. In de FO Jeugd van januari 2018 is besproken 
dat het logisch is om met het aangaan van hernieuwde diensten 2018 – 2020 ook te kijken naar de 
samenstelling van de fysieke tafel. De gemeente bepaalt de samenstelling van de fysieke overlegtafel. 
Met dit memo wordt de concept-indeling gepresenteerd en wordt van de fysieke overlegtafel feedback 
gevraagd op deze samenstelling. Graag horen we concreet of de samenstelling zo goed is, danwel 
welke partijen vervangen zouden moeten worden en door wie dan?  
 
In april zijn alle zorgaanbieders Jeugdhulp gevraagd of ze belangstelling hadden deel te nemen aan  
de Fysieke Overlegtafel Jeugd. Verschillende partijen hebben hierop gereageerd en hun 
belangstelling kenbaar gemaakt.  
 
Dit waren: Parnassia , Vereniging van Zorgboeren, Driestar Educatief, De Rading, Vakgroep GGZ 
(Een Stap Voor), Enver, De Viersprong, Leestalent, E.e.n. Zorg, Gemiva, Lelie Zorggroep, Pameijer, 
Stichting Distinto, William Schrikker Pleegzorg, Fortagroep, Prodeba , Horizon, Yes We Can Clinics, 
Eleos, Eddee Zorgverlening. De Forensische Zorgspecialisten, Dunya Zorg en Welzijn, Curium, 
Kwintes, Gezinshuis ValBidam, Gezinshuis Zonnevos, Psychologiepraktijk Den Hollander, Siriz, 
Humanitas DMH, Larazorg, ‘s Heeren Loo, RIOzorg, Ad Astra , ASVZ, Yulius. 
 
Om de vergadering effectief te kunnen voeren is het aantal deelnemers beperkt tot 20. Uit de 
belangstellenden is er een selectie gemaakt die rekening houdt met de criteria: vertegenwoordiging 
van de verschillende diensten in het zorglandschap en aandeel in het zorglandschap. Dit leidt tot het 
volgende voorstel.  
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Parnassia , Vereniging van Zorgboeren, Driestar Educatief, Ad Astra , ASVZ, De Rading, 
Vakgroep GGZ (Een Stap Voor), Enver, Gemiva, Lelie Zorggroep, Pameijer, Stichting 
Distinto, William Schrikker Pleegzorg, Fortagroep, Prodeba , Horizon, De Forensische 
Zorgspecialisten, Dunya Zorg en Welzijn, Curium, Kwintes 

 
 
De andere partijen kunnen uiteraard via de site bijdragen aan voorstellen en signalen en kunnen via 
de deelnemers aan de Fysieke overlegtafel input leveren over de voorstellen en signalen en hen 
voeden met informatie t.a.v. de oordeels- en besluitvorming.  


