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Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 
Donderdag 15 april 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. De Vries 

(Eleos), mw. Van Driel (De Driestroom), mw. Bottinga (De Rading), mw. Geverinck (Pro Persona), mw. Leentjes 

(GGZ Centraal), dhr. Rottgering (Jeugdbescherming Gelderland), mw. De Jonge (Jeugdbescherming Gelderland), 

dhr. Hendriks (Karakter), mw. Van Drie (Stichting Breder), mw. Stijf (Leliezorggroep), dhr. Van Gorp 

(Entrea/Lindenhout) en mw. Lukkassen (’s Heeren Loo), mw. Fontaine (’s Heeren Loo), dhr. Jonkers (Timon), mw. 

Van der Weide (Legers des Heils J&O), dhr. Te Riet (Leger des Heils JB&JR) en dhr. Ten Hove (Samen Veilig). 

 

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

Jeugd Veenendaal/bestuurder Jeugdhulpregio FoodValley), dhr. Van Daalen (Wethouder Jeugd 

Barneveld/bestuurder Jeugdhulpregio FoodValley), mw. Vink, mw. Te Ronde, mw. Roodzandt, mw. Van Haren, mw. 

Schorpoort, dhr. Zandberg, dhr. Smeets, mw. Van Speandonck, mw. Senhorst, mw. Burema (gemeente 

Scherpenzeel), mw. Siegers (gemeente Ede), dhr. De Geus (gemeente Ede) en dhr. Stolte (gemeente Ede)  

 

Genodigden: dhr. Van Leer (Passie voor Jeugd en Gezin). 

 

Afgemeld: Dhr. Heidekamp (De Driestroom), mw. Cuperus (SIZA), mw. Mazier (Leger des Heils J&O), Dhr. Van Dijk 

(Samenwerkingsverband PO Barneveld en Veenendaal) en mw. De Graaf (SWV Rijn en Gelderse Vallei). 

 

 

1. Opening 

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

nog eens uit. 

 

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

 

3. Actuele situatie 

De heer Hendriks (Karakter) geeft aan dat momenteel de volgende drie punten opvallen tijdens de actuele situatie 

ontstaan door corona. Ten eerste dat het landelijk netwerk van GGZ heeft aangegeven dat er voorbereid dient te 

worden op het zwarte scenario. Daarnaast dat de inspectie onlangs de zorg heeft uitgesproken over de jeugdhulp en 

dat die zorgen toenemen door de huidige situatie ontstaan door de coronamaatregelen. Tot slot valt op dat de 

onderwijskloof tussen de kinderen in verschillende lagen van de maatschappij aan het toenemen is.  

 

De heer Van Leer (Passie voor Jeugd en Gezin) geeft aan een positief signaal te willen delen, namelijk dat de 

afstemming tussen de J&O en GGZ goed gaat tijdens de coronacrisis wat betreft de casussen waar sprake is van 

suïcidale gedachten van jeugdigen. 

 

Mevrouw Wink (Youké) geeft aan dat wat betreft de casussen waar verblijf nodig is het lastig blijft om een goede 

plek te vinden.  

Mevrouw Bottinga (De Rading) geeft aan dat vanuit De Rading goed wordt gekeken naar de ontwikkelingen 

veroorzaakt door de coronacrisis bij pleegzorg. Ze geeft vervolgens aan dat voor nu er geen zorgelijke signalen zijn.  
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4. Productdefinities 

Mevrouw Schotpoort (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft een korte toelichting op het proces omtrent de 

productdefinities en de gevoerde dialoogsessies met de jeugdhulpaanbieders. 

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) vraagt aan de leden van de Fysieke Adviestafel om, door middel van 

stemming, het bestuurlijk overleg van de jeugdhulpregio FoodValley te adviseren over het uitgewerkte voorstel. 

 

Alle 19 (waarvan twee gemeenten) aanwezige en stemgerechtigde leden van de Fysieke Adviestafel hebben positief 

gestemd. Deze stemverhouding zal als advies worden voorgelegd aan het bestuurders van de Jeugdhulpregio 

FoodValley bij de besluitvorming aangaande de productdefinities. 

 

5. Intentieverklaring reduceren jeugdhulpgebruik 

De heer Beek (Wethouder Jeugd Veenendaal/bestuurder Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat er veel 

initiatieven zijn geweest naar aanleiding van de bespreking in de vorige adviestafel. Vervolgens geeft hij aan dat 

straks twee initiatieven nader worden uiteengezet welke de basis zijn voor de intentieverklaring. 

Mevrouw Burema (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat naast de twee initiatieven, die onderwerp zijn voor de 

intentieverklaring, de andere initiatieven wel doorgang kunnen hebben. Mevrouw Leentjes (GGZ Centraal) geeft aan 

dat ze gezamenlijk met verschillende partijen een tien bouwstenen plan heeft ingediend. Ze geeft aan dat vooral 

doorgegaan dient te worden met de inzet en samenwerking die er al is en dat er in de regio zoveel mogelijk 

uniformiteit zou moeten komen tussen de gemeenten.  

 

De heer Rottgering (Jeugdbescherming Gelderland) vraagt of na het overeenkomen van de intentieverklaring de 

komende vijf jaren er geen discussie meer is over de indexatie. De heer Beek (Wethouder Jeugd 

Veenendaal/bestuurder Jeugdhulpregio FoodValley) geeft in reactie aan dat de intentieverklaring volgt naar 

aanleiding van de ophoging van de indexatie over het jaar 2021 en dus niet ziet op de indexaties van de 

aankomende jaren. 

 

De heer Rottgering (Jeugdbescherming Gelderland) geeft een presentatie omtrent de gezamenlijk voordeur voor 

Verblijf. De heer Rottgering geeft aan dat met de gezamenlijke voordeur er meer inzicht en grip komt op of en waar 

de jeugdigen die verblijf nodig hebben naar toe gaan. Voor de ontwikkeling van de gezamenlijke voordeur is 

ondersteuning van de regio nodig en is tevens nodig een verbinding met het RET. Daarnaast, zo geeft de heer 

Rottgering aan, kunnen alle partijen van Verblijf meedoen en is het voor alle vormen van verblijf. 

 

De heer Van Leer (Passie van Jeugd en Gezin) vraagt wat de positie is van gezinshuizen in deze gezamenlijke 

voordeur. De heer Rottgering (Jeugdbescherming Gelderland) geeft in reactie aan dat gezinshuizen tussen verblijf 

en pleegzorg inzit en dat daarnaar gekeken zal gaan worden. 

 

De heer Van Daalen (Wethouder Jeugd Barneveld/bestuurder Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat deze 

gezamenlijke voordeur een goed en waardevol initiatief is. Daarbij kan meer grip en zicht komen en heeft het 

zorginhoudelijk een positief effect voor de jeugdigen met mogelijk een positief effect op de financiën. Daarnaast 

geeft de heer Van Daalen aan dat gezinshuizen betrokken dienen te worden en ook de lokale verblijfsaanbieders. 

 

Mevrouw Bottinga (De Rading) geeft een korte toelichting op het initiatief om een expertisefunctie bij de voordeur 

pleegzorg te voegen. Het doel is, zo geeft mevrouw Bottinga aan, om meer de expertise van de 

pleegzorgaanbieders te delen met de lokale teams. 

 

 

6. Regionaal Expert Team 

Mevrouw Siegers (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft een presentatie omtrent de doorontwikkeling van het Regionaal 

Expert Team. Daarnaast bespreekt ze met de leden van de Fysieke Adviestafel de stellingen zoals opgenomen in de 

presentatie. De heer De Geus (Jeugdhulpregio FoodValley) stelt zich voor als voorzitter van het Regionaal Expert 

Teams. Mevrouw Siegers vraagt aan de aanwezigen wie deel willen nemen aan de doorontwikkeling van het 

Regionaal Expert Team. De heer Rottgering (Jeugdbescherming Gelderland), de heer Van Leer (Passie voor Jeugd 

en Gezin), mevrouw Van Drie (Stichting Breder), de heer Hendriks (Karakter), mevrouw Bottinga (De Rading), 
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mevrouw Fontaine (’s Heeren Loo) en de heer De Geus (Jeugdhulpregio FoodValley) geven zich op om te 

participeren in de doorontwikkeling Regionaal Expert Team. 

 

 

7. Stand van zaken Transformatieprogramma 

- Tussenevaluatie transformatieprogramma 

Mevrouw Te Ronde geeft een toelichting op de tussenevaluatie van het transformatieprogramma. In de toelichting 

gaat mevrouw Te Ronde ook in op de bovenregionale ontwikkelingen van onder andere BOEG en JeugdzorgPlus. 

Tot slot dankt ze de jeugdhulpaanbieders/GI’s die de enquête voor de evaluatie hebben ingevuld.  

De heer Stolte (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat mevrouw Te Ronde de jeugdhulpregio gaat verlaten en 

dat mevrouw Schotpoort haar voor het komende jaar gaat vervangen. Het doel van het komende jaar is, zo geeft de 

heer Stolte aan, om de transformatieprojecten te gaan borgen in de nieuwe inkoopstrategie. Daarnaast zullen 

individuele gemeenten trekkers gaan worden op onderwerpen. 

 

- Verbeteragenda GI’s 

De heer Stolte (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft een toelichting op de ontwikkelingen bij de verbeteragenda 

Gelderse GI’s. Daarbij geeft hij aan dat er in de komende periode een uitdaging voor de regio ligt voor wat betreft het 

samenbrengen van de Utrechtse en Gelderse ontwikkelingen volgende uit de verbeteragenda’s. Mevrouw Van 

Zuijlen (Youké) geeft aan dat het niet alleen een uitdaging van de regio dient te zijn, maar ook die van de 

jeugdhulpaanbieders/GI’s. 

 

 

8. Rondvraag en sluiting 

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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