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Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 
Donderdag 11 februari 2020 van 14.00 uur tot 16.00 uur, via MS-Teams 

__________________________________________________________________ 

Aanwezigen aanbieders: mw. Wink (Youké), mw. Van Zuijlen (Youké), dhr. Bongers (Pluryn), Mw. Visser (Timon), 

mw. De Vries (Eleos), mw. Mazier (Leger de Heils), dhr. Heidekamp (De Driestroom), mw. Bottinga (De Rading), 

mw. Geverinck (Pro Persona), mw. Mallie (GGZ Centraal), dhr. Rotgering (Jeugdbescherming Gelderland), mw. De 

Jonge (Jeugdbescherming Gelderland), mw, Liem (Psyzorg), mw. Den Boef - Voorman (Centraal Nederland), dhr. 

Broekgaarden (Karakter), mw. Van Drie (Stichting Breder), mw. Stijf (Leliezorggroep), dhr. Bongers (Pluryn), dhr, 

Van Gorp (Entrea/Lindenhout) en mw. Emmerik (’s Heeren Loo) . 

 

Aanwezige Jeugdhulpregio FoodValley: Mw. Gort (voorzitter), dhr. Van Aalst (notulist), dhr. Beek (Wethouder 

Veenendaal), mw. Te Ronde, mw. Roodzandt, mw. Van Haren, mw. Schorpoort, dhr. Zandberg, dhr. Stevens, mw. 

Sukhai, dhr. Essousi (gemeente Barneveld), mw. Burema (gemeente Scherpenzeel), mw. Siegers (gemeente Ede) 

en dhr. Stolte (gemeente Ede)  

 

Genodigden: Dhr. Van Dijk (Samenwerkingsverband PO Barneveld en Veenendaal) en mw. De Graaf (SWV Rijn en 

Gelderse Vallei). 

 

Afgemeld: Dhr. Scholtus (Samen Veilig Midden Nederland) en mw. Cuperus (Siza). 

 

 

1. Opening 

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) opent de vergadering en legt de gedragsregels voor het digitaal overleg 

nog eens uit. 

 

 

2. Mededelingen 

- Nieuwe contractmanager 

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) deelt mee dat er een nieuwe contractmanager, mevrouw Roodzant, is 

begonnen bij de Jeugdhulpregio FoodValley. Mevrouw Roodzant zal zich gaan richten op de aanbieders in het 

ambulante perceel en de betreffende partijen zullen binnenkort kennismaken met haar. 

 

- Inkoopstrategie 

Mevrouw Te Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) deelt mee dat de gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley 

bezig zijn met het formuleren en nader uitzoeken van een nieuwe inkoopstrategie. Eerder zijn de leden van de 

Fysieke Adviestafel betrokken geweest in een consultatieronde. Bekeken wordt wanneer de leden van de Fysieke 

Adviestafel weer betrokken kunnen worden bij de inkoopstrategie. Mevrouw Mallie (GGZ Centraal) vraagt of er al 

een datum bekend is wanneer die nieuwe inkoop in dient te gaan, Ze vraagt of dat per 1 januari 2022 zal zijn. 

Mevrouw Te Ronde geeft aan dat in de kwartiermakersfase wordt bekeken wat de meest passende ingangsdatum is 

voor de nieuwe inkoop. Het streven is om te komen met een goede inkoopstrategie en dit hoeft niet per se op een 

specifieke datum in te gaan. 

 

- Productdefinities 

Mevrouw Schotpoort (Jeugdhulpregio FoodValley) deelt mee dat in de Fysieke Adviestafel van november de 

productdefinities zijn besproken, Naar aanleiding van deze bespreking en het gegeven signaal dat de dialoog is 

gemist hebben de gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley zich beraad en zijn tot de conclusie gekomen om 

alsnog dialoogsessies te organiseren. Het gehele inkoopnetwerk heeft al een save the date ontvangen voor de 
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dialoogsessies. Op korte termijn volgt er een nadere uitnodiging voor de dialoogsessies en is het mogelijk om aan te 

melen. De heer Heidekamp (De Driestroom) geeft in reactie aan dat hij het prettig vindt dat de gemeenten tot dit 

besluit zijn gekomen en dat er alsnog dialoogsessies worden georganiseerd. 

 

3. Intentieverklaring reduceren jeugdhulpgebruik 

De heer Beek (Wethouder Jeugd gemeente Veenendaal/bestuurder Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan als 

afvaardiging vanuit de bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley aan te sluiten voor dit onderwerp bij de 

Fysieke Adviestafel. Voorts geeft hij aan dat bekeken wordt op welke wijze de bestuurders regelmatig kunnen 

aansluiten bij de Fysieke Adviestafel. Vervolgens geeft de heer Beek aan dat we nu verder gaan over de 

intentieverklaring zoals eerder in het overleg tussen bestuurders en aanbieders is besproken. In het overleg van de 

december en eerder in november is gesproken over wat mogelijke initiatieven zijn en dat vanuit de bestuurders de 

wens is om nu meer te komen tot hoe aan deze initiatieven een vorm kan worden gegeven, zo geeft de heer Beek 

aan. Hij vervolgt door aan te geven dat onlangs ook het AEF-rapport is verschenen waaruit twee bouwstenen zijn te 

halen om de initiatieven meer te kaderen en om focus aan te brengen. Daarnaast is het belangrijk dat er ook 

resultaten worden geboekt en dat monitoring dus een belangrijk onderdeel wordt. Echter, benadrukt de heer Beek, 

niet alle initiatieven hoeven meteen resultaat op te leveren, het gaat soms ook om een bepaalde gewenste beweging 

in gang te zetten. 

 

Mevrouw Te Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat er twee focuspunten zijn. Ten eerste een sterkere 

inzet op beperking van de instroom en daarnaast een sterkere inzet op de uitstroom. Daarbij is een casusgerichte 

aanpak van belang. Wat betreft de monitoring geeft mevrouw Te Ronde aan dat de gedachte is om eens per 

kwartaal te monitoren op de initiatieven in deze focusgebieden. 

Mevrouw Te Ronde geeft vervolgens aan dat wat betreft preventie de initiatieven direct opgepakt kunnen worden 

met de betrokken gemeenten, op deze initiatieven komt geen regionale focus. Hiervoor is gekozen omdat het 

preventieve veld sterk per gemeente verschilt.  

Mevrouw Te Ronde vervolgt met het proces en de planning en geeft aan dat de leden van de Fysieke Adviestafel in 

de Fysieke Adviestafel van april de voorstellen kunnen delen en dat daarvoor, ongeveer eind maart, de voorstellen 

gepitcht kunnen worden voor de gemeenten. Daarnaast is het vooral aan de jeugdhulpaanbieders/GI’s om met 

voorstellen te komen en gaan de gemeenten daarin geen voortrekkersrol vervullen. 

 

De heer Broekgaarden (Karakter) vraagt of onlangs reeds ingezette initiatieven met andere partijen, zoals deze 

ochtend besproken in het overleg met ambtenaren van de regio, ook vallen onder de beoogde resultaten of dat het 

geheel nieuwe voorstellen dienen te zijn. Mevrouw Te Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft in reactie aan dat 

het moet gaan om aanvullende initiatieven, maar dat daarnaast ook goed bezien dient te worden wat sommige 

partijen hierin al doen. 

 

Mevrouw Mallie (GGZ Centraal) geeft aan de vanuit GGZ Centraal met twee gemeenten al wordt gekeken naar de 

triage en het zou goed zijn om de leerpunten uit de tussenevaluatie hier in de Fysieke Adviestafel te delen en mee te 

nemen. Daarnaast is het ook werkzaam om de pragmatische zaken in de Fysieke Adviestafel te delen, zo geeft 

mevrouw Mallie aan. 

 

Mevrouw Bottinga (De Rading) geeft aan dat er mooie herkenbare punten zijn en dat het goed is om meteen het 

rapport van AEF te gebruiken. Ze geeft vervolgen aan dat wat betreft de uitstroom bij verblijf ook goed gekeken dient 

te worden naar de uitstroom bij ambulante jeugdhulp. Daarnaast, zo geeft mevrouw Bottinga aan, zou een eerste 

opdracht zijn, indien wordt gekeken naar de uitstroom, om te onderzoeken wat de belemmerende factoren zijn in de 

uitstroom. Tot slot geeft mevrouw Bottinga aan dat ze het waardeert dat de voortrekkersrol bij de aanbieder wordt 

belegd. 

 

De heer Rotgering (Jeugdbescherming Gelderland) geeft aan dat wat betreft de instroom- en uitstroommanagement 

de vraag is of dat in het collectief wordt gedaan of niet. Hij geeft aan dat in diverse regio’s wordt gewerkt met een 

integraal team voor de triage. Hij vraagt of de jeugdhulpaanbieders behoefte hebben aan het vormen van een 

collectief. 

 

Mevrouw Wink (Youké) geeft aan dat eerder ook is geconstateerd dat er tempoverschillen zijn tussen de gemeenten 

onderling en ook met de regio en dat het fijn is dat in de Fysieke Adviestafel dit wordt opgepakt in gezamenlijkheid. 

Daarnaast, zo geeft mevrouw Wink aan, is in de vorige overleggen ook is gesproken over de quick wins. Zo is 
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benoemd de organisatie van jeugdhulp in het onderwijs en het zou mooi zijn dit ook op te pakken. Mevrouw Te 

Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft in reactie aan dat het goed is om de raakvlakken in de gaten te houden, 

maar ze geeft ook aan dat het dan wel om concrete acties moeten gaan. 

 

Mevrouw Visser (Timon) geeft in reactie op de heer Rotgering aan de collectieve benadering te ondersteunen, maar 

geeft daarbij tevens aan dat in het collectief ook de gemeenten een rol hebben en vraagt wat daarin mogelijk is. 

Mevrouw Te Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat het goed lijkt om te kijken naar wat mogelijk is vanuit 

de gemeenten en geeft aan dat hoe eerder de initiatieven worden gedeeld hoe eerder bezien kan worden wie vanuit 

gemeenten kunnen aansluiten om mee te denken. 

 

Mevrouw De Graaf (SWV Rijn en Gelderse Vallei) geeft aan dat het goed zou zijn als vanuit onderwijs ook wordt 

meegedacht. Jeugdhulp en onderwijs hebben namelijk invloed op elkaar en voorkomen dient te worden dat ze elkaar 

tot last zijn, zo geeft mevrouw De Graaf aan. 

 

De heer Stolte (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat afgelopen dinsdag een taskforce wachtlijsten en -tijden 

was en dat daar ook is besproken om meer focus te brengen in de uitstroom en de samenwerking tussen J&O, GGZ 

en de PGO belangrijk is. Deze focus is ook een mooi voorbeeld om hier neer te leggen.  

Mevrouw Van Zuijlen (Youké) geeft aan graag aan te sluiten bij hetgeen door de heer Stolte zojuist is benoemd en 

dat afschaling vanuit de GGZ kan richting de J&O. Daarbij is er een warme overdracht nodig waarmee wel een 

tijdelijke overlap is tussen de GGZ en J&O, hetgeen kan leiden tot een stapeling. Daarnaast geeft mevrouw Van 

Zuijlen een ander punt aan, namelijk het concrete punt van de dagbehandeling waarbij de uitstroom naar onderwijs 

soms niet goed verloopt. Hierdoor moet soms de dagbehandeling worden doorgezet om dat instroom in het 

onderwijs niet mogelijk is. De heer Van Dijk (Samenwerkingsverband PO Barneveld en Veenendaal) geeft in reactie 

aan dat het voorbeeld zoals benoemd door mevrouw Van Zuijlen uit zijn hart gegrepen is en dat in dergelijke 

situaties meer gezamenlijk dient te worden gewerkt. Bij dergelijke situaties wordt soms namelijk met dagbehandeling 

gestopt omdat niet meer behandeld hoeft te worden, echter is de overgang naar onderwijs nog niet voorbereid 

waardoor de aansluiting niet goed verloopt. Mevrouw Van Zuijlen geeft in reactie aan de heer Van Dijk te danken 

voor de goede aanvulling. De heer Rotgering (Jeugdbescherming Gelderland) geeft aan de intentie van de 

samenwerking te ondersteunen. Hij geeft aan dat het zijn collega’s als verwijzers goed zou kunnen helpen. 

 

Mevrouw Mallie (GGZ Centraal) geeft in reactie op de heer Rotgering aan dat ze op zoek is naar de verbinding voor 

de jeugdigen in verblijf. De heer Rotgering (Jeugdbescherming Gelderland) geeft aan dat ook gaat om hoe terug te 

gaan naar huis en ook de verbinding daarvoor met het onderwijs. Deze verbindingsvraagstukken terugleggen bij de 

verwijzers is niet de oplossing, hierin is collectiviteit nodig. Mevrouw Mallie geeft in reactie aan dat de verbinding met 

onderwijs inderdaad belangrijk is en dat bekeken dient te worden wat aanbieders daarin nodig hebben. Zo wordt in 

andere regio’s gewerkt met onderwijs-zorg-arrangementen.  

 

Mevrouw Te Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat straks de samenwerking tussen de 

jeugdhulpaanbieders, GI’s en lokale teams wordt besproken vanuit de actieve regie. Vervolgens vraagt mevrouw Te 

Ronde aan de heer Beek of hetgeen wordt benoemd hem als bestuurder voldoende vertrouwen geeft. De heer Beek 

(Wethouder Jeugd gemeente Veenendaal/bestuurders Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan voor nu het 

vertrouwen te hebben in de initiatieven die worden benoemd en dat er verder wordt gewerkt naar hoe deze 

initiatieven vorm te geven.  

 

Mevrouw Te Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) vraagt wie vanuit jeugdhulpaanbieder de regie willen nemen om de 

initiatieven verder te brengen. Mevrouw Wink (Youké) geeft aan op zoek te zijn naar een ordening, want er worden 

initiatieven benoemd en het zou fijn zijn daar enig ondersteuning in te hebben. Ze geeft aan geholpen te zijn met een 

contactgegevenslijstje en ze vraagt of er eventueel een verbinding kan worden gemaakt als er initiatieven komen die 

raakvlakken hebben met elkaar. Mevrouw De Graaf (SWV Rijn en Gelderse Vallei) geeft aan graag vanuit het 

onderwijs betrokken te blijven. Vanuit het onderwijs komt een projectleider voor de schoolpilots en OZA’s, die kan 

eventueel betrokken worden. Deze projectleider kan niet de trekkersrol vervullen, zo geeft mevrouw De Graaf aan. 

De heer Rotgering (Jeugdbescherming Gelderland) geeft aan dat hij ook graag mailadressen ontvangt en hij wil 

graag weten waar de plannen naar toe kunnen. Mevrouw Te Ronde geeft aan dat een maillijst gedeeld zal worden, 

daarnaast komt op korte termijn een kort verslag van dit onderwerp en tot slot geeft ze aan dat de plannen kunnen 

worden gestuurd naar contractmanagement@jeugdfv.nl. Mevrouw Te Ronde benadrukt dat de regierol ligt bij de 

mailto:contractmanagement@jeugdfv.nl
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Jeugdhulpaanbieders/GI’s. De heer Stolte (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft in aanvulling aan dat betrokkenheid 

vanuit gemeenten goed is, maar dat gewaakt dient te worden dat gemeenten weer de regierol krijgen. 

 

Mevrouw Mallie (GGZ Centraal) vraagt of het mogelijk is dat gemeenten aangeven wat al loopt. Daarnaast vraagt ze 

of datgene wat al wordt ingezet ook doorgezet dient te worden. Mevrouw Te Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) 

geeft aan dat er een overzicht kan komen en dat hetgeen aan initiatieven wat reeds ingezet is vooral gecontinueerd 

kan worden. 

 

De heer Bongers (Pluryn) geeft aan dat er goede initiatieven worden gedaan en dat Pluryn betrokken wil zijn bij een 

gezamenlijke triage aangezien ze daar in andere regio’s al ervaring mee hebben opgedaan. Daarnaast heeft hij de 

vraag of bij de voorstellen die worden gedaan de verbinding met het transformatieprogramma wordt bewaakt en dat 

ook goed bekeken dient te worden dat de voorstellen niet de transformatie mitigeren. Mevrouw Te Ronde 

(Jeugdhulpregio FoodValley) geeft in reactie aan dat ze vanuit het transformatieprogramma bewaakt dat er geen 

mitigerende voorstellen worden ingezet. 

 

De heer Heidekamp (De Driestroom) geeft aan dat vanuit De Driestroom graag meegedacht wordt in de doorstroom.  

 

Mevrouw Bottinga (De Rading) geeft aan vier lijnen te zien, wetende verblijf, instroom, uitstroom en de quick wins. 

Ze geeft aan dat het nog de vraag is of dit handig is, maar ze ziet graag de mailadressen tegemoet om zo contact te 

leggen met haar collega’s. 

 

De heer Beek (Wethouder Jeugd gemeente Veenendaal/bestuurder Jeugdhulpregio FoodValley) dankt de 

aanwezigen voor het gesprek en de gedane initiatieven en kijkt uit naar het vervolg. 

 

4. Wijziging woonplaatsbeginsel 

 

De heer Stevens (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft een presentatie omtrent de aanstaande wijziging van het 

woonplaatsbeginsel in de jeugdwet. De heer Stevens geeft aan dat de presentatie wordt nagestuurd aan de leden 

van de Fysieke Adviestafel. 

 

Dhr. Van Dijk (Samenwerkingsverband PO Barneveld en Veenendaal) geeft aan dat de aanpassing van het 

woonplaatsbeginsel en de daarmee gemoeide verschuivingen ook aandacht dient te zijn voor de gevolgen richting 

het onderwijs. 

 

5. Stand van zaken Transformatieprogramma 

- Actieve Regie 

Mevrouw Siegers (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft een presentatie aangaande het transformatieprogramma 

actieve regie. Mevrouw De Jong (Jeugdbescherming Gelderland) geeft aan betrokken te zijn geweest vanuit de GI’s 

met het opstellen van de notitie en de uiteindelijke factsheet. Mevrouw Siegers (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft 

aan dat in de factsheet is weergegeven wat over en weer van gemeenten, jeugdhulpaanbieders en GI’s verwacht 

kan worden. Daarnaast blijft het belangrijk dat de verschillende actoren elkaar aanspreken. 

 

- Dagbehandeling 

Mevrouw Siegers (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft een presentatie omtrent de het transformatieproject 

dagbehandeling. Ze geeft aan dat er mooie ontwikkelingen zijn en dat bijvoorbeeld een concept kleurplaat is 

gemaakt waarin meer helderheid wordt gegeven omtrent dagbehandeling. Tot slot geeft mevrouw Siegers aan dat 

de verder uitvoering van het transformatieproject later zal worden opgepakt. 

 

- Jeugdbescherming Dichterbij/Gelderse verbeteragenda’s 

De heer Stolte (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat vanuit het kritische rapport van de inspectie de 

verbeteragenda voor GI’s is opgesteld. Vanuit deze ontwikkelagenda op inhoud, maar ook omtrent contractering 

gewerkt naar meer uniformiteit. Vervolgens geeft de heer Stolte aan dat de verwachting is dat de eerste grote 

bouwstenen omtrent 1 juli in concept klaar zijn en dat het doel is om in 2022 nieuwe overeenkomsten te hebben. 

Daarnaast, zo geeft de heer Stolte aan, wordt in de regio gewerkt vanuit het team Jeugdlink om de keten te 

verbeteren in het veiligheidsdomein. Hierbij worden de eerste goede resultaten zichtbaar. 
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De heer Rotgering (Jeugdbescherming Gelderland) geeft aan dat wat betreft de verbeteragenda er nog geen 

betrokkenheid en verbinding was met jeugdhulpaanbieders. Vervolgens geeft de heer Rotgering aan dat aan die 

verbinding en betrokken met jeugdhulpaanbieders wordt gewerkt en dat van daaruit wordt bezien wat verbeterd kan 

gaan worden. Mevrouw De Vries (Eleos) geeft in reactie aan dat het een goede ontwikkeling is dat 

jeugdhulpaanbieder worden betrokken en dat daarnaast ook bekeken dient te worden op welke wijze de regionale 

ontwikkelingen gekoppeld kunnen worden aan de verbeteragenda. 

 

6. Rondvraag 

 

Er zijn geen vragen en mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) dankt eenieder voor zijn of haar aanwezigheid en 

sluit de vergadering 

 

Deel B van de agenda 
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Het verslag is vastgesteld. 


