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Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 
Donderdag 11 november 2021 van 14.00 uur tot 15.30 uur, via MS-Teams 

__________________________________________________________________ 

Aanwezigen aanbieders: dhr. Bongers (Pluyn), mw. Stijf (Leliezorggroep), dhr. Witter (SVMN), mw. Geverinck (Pro 

Persona), mw. Van Zuijlen (Youké), mw. Lukassen (’s Heeren Loo), dhr. Van Gorp (Entrea/Lindenhout), mw. Van 

Kleef (Pluryn), dhr. Hendriks (Karakter), mw. De Vries (Eleos), mw. Meijer (Stichting Breder), mw. Bottinga (De 

Rading), dhr. Rottgering (Jeugdbescherming Gelderland), dhr. Heidekamp (Driestroom), dhr. Jonker (Timon), mw. 

Mallie (GGZ Centraal), mw. Van Weelden (Leger des Heils JB&JR), dhr. Van Dijk (SWV Passend Onderwijs 

Barnveld-Veenendaal) en mw. De Jonge (Jeugdbescherming Gelderland). Mw. Wijnberger (Psyzorg), mw. Fontaine 

(’s Heerlen Loo), mw. Siezen (’s Heeren Loo), en dhr. Buitenhuis (gemeente Scherpenzeel). 

 

Aanwezige Jeugdhulpregio FoodValley: Mw. Gort (voorzitter), mw. Van Haren (Jeugdhulpregio FoodValley), mw. 

Roodzant (Jeugdhulpregio FoodValley), dhr. Van Aalst (Jeugdhulpregio FoodValley), mw. Vink (Jeugdhulpregio 

FoodValley), dhr. Smeets (Jeugdhulpregio FoodValley), dhr. Essousi (gemeente Barneveld), dhr. Stolte (gemeente 

Ede) en Ellen Tinneveld (notulist).  

 

Genodigden:  

 

Afgemeld: Mw. De Graaf (SWV Rijn & Gelderse Vallei) en mw. van Spaendonck (Jeugdhulpregio FoodValley). 

 

1. Opening 

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

nog eens uit. Mevrouw Gort geeft aan dat Pluryn een voorstel heeft ingebracht, deze wordt behandeld bij de 

mededelingen.  

 

2. Mededelingen 

- Ingebracht voorstel Pluryn 

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) deelt mee dat Pluryn een voorstel heeft ingebracht. Alvorens Pluryn het 

woord krijgt, komt er eerst een toelichting door de heer Van Aalst omtrent het proces. De heer Van Aalst 

(Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat binnen het bestuurlijk aanbesteden de Fysieke Adviestafel is opgericht. 

De FAT is het adviesorgaan en geeft met name advies over uitgewerkte voorstellen tot wijzigingen van 

overeenkomsten aan bestuurders uit de Jeugdhulpregio FoodValley. Verder kan binnen de FAT allerlei onderwerpen 

besproken worden. Vervolgens geeft de heer Van Aalst aan dat het indienen van signalen en voorstellen door een 

iedere mogelijk is en dat het vervolgens aan de Fysieke Adviestafel is om te bezien of dat het signaal dan wel 

voorstel dient te worden aangemerkt als voorlopig voorstel. Indien de FAT het signaal of voorstel aanmerkt als 

voorlopig voorstel dan doorloopt het signaal of voorstel het proces van eerste behandeling in de FAT als voorlopig 

voorstel, nadere uitwerking van het voorlopige voorstel in een werkgroep, gevolgd door het behandelen van het 

uitgewerkte voorstel in de FAT waarbij een advies wordt geformuleerd. Vervolgens vindt er besluitvorming plaats 

door de bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley ten aanzien van het uitgewerkte voorstel en kan de 

overeenkomst worden gewijzigd.   

 

Mevrouw Van Kleef (Pluryn) deelt mee dat de vraag vanuit Pluryn betrekking heeft op de overplaatsing van de 

jongeren vanwege de sluiting van de Hoenderloogroep in 2020. De jongeren die zijn overgeplaatst naar Renkum en 

locatie De Glind worden gefinancierd door de gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley. Vanuit Pluryn wordt 

uitgegaan van financiering per etmaal en bij deze locaties is de berekening vanuit Pluryn gericht op de inhoudelijke 

hulp die bijdraagt aan het sociotherapeutisch klimaat. Mevrouw Van Kleef geeft aan dat de in de Jeugdhulpregio 
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FoodValley de systematiek van een verblijfstarief met eventuele stapeling met een ambulant product die per 

jeugdige met terugwerkende kracht lastig is voor Pluryn. De administratieve lasten zullen groot zijn voor Pluryn, 

omdat de situatie omtrent deze vijf jongeren van de afgelopen anderhalf jaar moet worden uitgezocht. Om die reden 

verzoekt Pluryn aan de leden van de Fysieke Adviestafel een eenmalige uitzondering te maken en de 

declaratiesystematiek van stappelen voor Pluryn niet toe te passen op de hulp voor deze vijf jongeren.  

Mevrouw De Vries (Eleos) reageert dat meerdere jeugdhulpaanbieders te maken hebben met de huidige 

financieringsvorm en vraagt of dit voorstel eindig is of blijvend wordt toegepast. Mevrouw Van Kleef reageert dat 

deze financieringsvorm zal gelden tot 01-01-2022 en vervolgens de financiering plaatsvindt met de bestaande 

declaratiesystematiek met de gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley. De heer Stolte (gemeente Ede) vraagt 

of de uitzondering van toepassing blijft voor de jeugdige die niet vertrekt uit Jeugdhulpregio FoodValley. Mevrouw 

Van Kleef geeft aan dat de uitzondering geldt tot 01-01-2022 en daarna de afspraken omtrent stapeling worden 

gevolgd. De heer Stolte vraagt of het alleen betrekking heeft op de systematiek van stapeling en niet omtrent de 

opbouw van de tarieven. Indien Pluryn een ander opbouw van tarief voorstelt, dan is dat een verzoek tot wijziging 

van de deelovereenkomst en dient die het betreffende proces te volgen. Mevrouw Van Kleef geeft aan dat het alleen 

gaat om de stapeling van ambulant bij verblijf, die systematiek is met terugwerkende kracht te belastend voor Pluryn. 

Ten aanzien van de opbouw van de tarieven heeft Pluryn geen bezwaar. De heer Bongers (Pluryn) geeft ter 

aanvulling nog eens aan dat het in deze situatie alleen gaat om de vier jeugdigen die vanaf 01-01-2022 niet meer 

voor rekening komen van de gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley verblijven. Bij de jeugdhulp voor de 

jeugdige die wel voor rekening van de Jeugdhulpregio FoodValley blijft, zullen de afspraken omtrent stapeling met 

ambulant bij verblijf worden gevolgd.  

De heer Stolte formuleert het verzoek vanuit Pluryn als volgt: ‘Het verzoek van Pluryn aan de Fysieke Adviestafel is 

de bestuurders van de jeugdhulpregio FoodValley te adviseren ten aanzien van het maken van een uitzondering 

voor wat betreft het afzien van de systematiek van stapeling bij verblijf met ambulante code, voor deze vijf jeugdigen 

met terugwerkende kracht vanaf augustus 2020 tot 01-01-2022. De heer Bongers stemt hiermee in.  

Mevrouw De Vries geeft aan dat de datum van 01-01-2022 niet is genoemd in het meegestuurde document van 

Pluryn en vraagt deze toe te voegen. 

 

Van de 21 aanwezige en stemgerechtigde leden van de Fysieke Adviestafel hebben er 20 (waarvan drie gemeenten) 

positief gestemd en waren er 2 negatieve stemmen. 

Deze stemverhouding zal als advies worden voorgelegd aan de bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley 

betreffende het verzoek vanuit Pluryn. 

 

De heer Van Dijk (POBV) doet de oproep om verschuivingen van het hulpaanbod in de toekomst te delen met 

onderwijs. Dergelijke verschuivingen hebben namelijk invloed op het onderwijsaanbod.  

 

De heer Van Gorp (Entrea/Lindenhout) geeft aan dat de geïntegreerde jeugdhulp op dit moment uiteen wordt 

getrokken met de systematiek van stapelen en dat dit lastige situaties oplevert. Volgens de heer Van Gorp leidt het 

niet tot betere kwaliteit, maar meer administratieve lasten en geeft aan in de toekomst te willen kijken naar een 

andere bekostiging.  

De heer Stolte (gemeente Ede) reageert dat hierover afspraken zijn gemaakt in de werkgroepen en moet het in de 

groepen worden besproken. De heer Van Gorp geeft aan de bestaande afspraken te willen behouden, maar wel wil 

bespreken of deze wijze van bekostiging de juiste is voor het complexe geïntegreerd aanbod.  

 

- Brief FNV 

Mevrouw Van Zuijlen (Youké) vraagt of de Jeugdhulpregio FoodValley kennis heeft genomen van de brief van de 

FNV met betrekking tot de indexatie. Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat de Jeugdhulpregio 

hiervan heeft kennisgenomen en het op dit moment intern wordt besproken. 

De Heer Hendriks (Karakter) geeft aan dat er aanvullende OVA vanuit het Rijk beschikbaar is gesteld die kan 

worden meegenomen. De heer Stolte (gemeente Ede) geeft aan dat dit wordt meegenomen, echter wordt door de 

gemeenten de T-1 systematiek gehanteerd.  

 

- Dyslexie 

Mevrouw Rootzand (Jeugdhulpregio FoodValley) deelt mee dat per 01-01-2022 het Protocol Dyslexie Diagnostiek en 

Behandeling 3.0 van kracht is. Dit brengt mogelijk wijzigingen met zich mee voor de productdefinities zoals 

vastgelegd in de deelovereenkomst. De gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley gaan de wijzigingen bezien 

samen met de jeugdhulpaanbieders die dyslexiehulp bieden. Indien er een wijziging nodig is, zal daarvoor het 
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voorgeschreven proces worden gestart en wordt de eerste agendering van wijzigingen besproken tijdens de Fysieke 

Adviestafel op 14-04-2022.  

 

3. Verbeteragenda Jeugdbescherming  

Mevrouw Van Zuijlen (Youké) vraagt of deze afspraken ook gelden voor de Utrechtse gemeenten en hoe deze zich 

verhouden tot de afspraken met SAVE Midden-Nederland. De heer Stolte (gemeente Ede) geeft aan dat uit 

gesprekken met SAVE naar voren is gekomen dat SAVE mee kan en gaat met de afspraken volgend uit de Gelderse 

verbeteragenda. De afspraken uit de Gelderse verbeteragenda gelden dus ook voor SVMN.  

Mevrouw Van Weelden (Leger des Heils JB&JR) vraagt of de regels uit de Gelderse Verbeteragenda leidend zijn. 

De heer Stolte bevestigd dat.  

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan over te gaan naar de advisering middels stemming van de 

bestuurders over het uitgewerkte voorstel. 

 

Van de 22 aanwezige en stemgerechtigde leden van de Fysieke Adviestafel hebben alle 22 (waarvan drie 

gemeenten) positief gestemd. 

Deze stemverhouding zal als advies worden voorgelegd aan de bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley bij 
de besluitvorming aangaande het uitgewerkte voorstel tot wijziging van de deelovereenkomst Veiligheid.  
 
Mevrouw Bottinga (De Rading) vraagt, ten aanzien van de beschreven werkwijze in de deelovereenkomst, wanneer 
de bepaling wordt verzonden door de lokale jeugdteams. Mevrouw Van Haren (Jeugdhulpregio FoodValley) reageert 
dat de bepaling wordt verzonden op het moment dat de Gecertificeerde Instelling contact heeft gehad met de lokale 
teams en een plan is gemaakt. De werkwijze zal vanaf 01-01-2022 van kracht zijn. De heer Röttgering 
(Jeugdbescherming Gelderland) geeft aan dat er gesproken wordt over het uitstellen van de implementatiefase van 
de GVJB en geeft aan dat starten per 01-01-2022 dus mogelijk wordt verlaat. De heer Stolte (gemeente Ede) 
reageert dat daar formeel nog een besluit voor nodig is. Op dit moment geldt de datum van 01-01-2022 nog wel, 
maar er wordt gecommuniceerd als besloten is dat het per 01-04-2022 zal gelden. 
 
4. Hervormingsagenda  
De heer Stolte (gemeente Ede) geeft een presentatie. De heer Stolte geeft uitleg over het proces die de 
Hervormingsagenda doorloopt en wijst op de kracht van samenwerking en het creëren van draagvlak. De 
Jeugdhulpregio FoodValley is volgens de heer Stolte geen voorstander van enige stelselwijzigingen. Belangrijk op dit 
moment zijn rust, stabiliteit, tijd en middelen. De heer Stolte geeft vervolgens aan dat er implementatietijd nodig is, 
want op een nieuwe manier samenwerken vraagt om cultuurverandering. Verder geeft de heer Stolte uitleg over de 
verschillende werkgroepen. 
Vervolgens geeft de heer Stolte aan dat het de bedoeling is dat in de loop van januari en februari een agenda wordt 
opgeleverd, maar waarschijnlijk is dit niet haalbaar en volgt er uitstel. 
De heer Hendriks (Karakter) vraagt hoe vanuit de aanbieders aan de gemeente input kan worden gegeven. De heer 
Stolte reageert dat gemeenten informatie ophaalt uit de werkgroepen in de Jeugdhulpregio FoodValley en uit de 
bovenregionale werkgroepen. Verder geeft de heer Stolte aan dat in elke werkgroep van de hervormingsagenda een 
beperkte afvaardiging van gemeenten en jeugdhulpaanbieders aanwezig is en dat er vanuit de VNG 
klankbordsessies op gemeentelijk niveau worden georganiseerd.  
 
De heer Röttgering (Jeugdbescherming Gelderland) vraagt of de heer Stolte op de hoogte is van wanneer de regels 
uit de hervormingsagenda worden doorgevoerd. De heer Stolte (gemeente Ede) geeft aan dat er een wetsvoorstel is 
ingediend tot wijziging van de Jeugdwet en niet duidelijk is wanneer het wordt geïmplementeerd. 
 
5. Aanvraag proeftuinen 
De heer Stolte (gemeente Ede) geeft een presentatie over de Aanvraag Proeftuin Toekomstscenario kind- en 
gezinsbescherming. De heer Stolte legt uit dat destijds door de Jeugdhulpregio FoodValley is geconstateerd dat de 
jeugdbescherming moest worden verbeterd en heeft daar subsidie voor jeugdlinks voor ontvangen. Vanuit de pilot is 
er een landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming beschreven. Het scenario is bottum-up ontstaan en 
is ingrijpend. Het casuïstiekgericht werken geeft een veelbelovend resultaat. Als pilotregio heeft Jeugdhulpregio 
FoodValley een aanvraag kunnen doen. In het scenario blijven de partijen hun eigen taak behouden, maar wordt 
gezinsgericht in plaats van kindgericht gewerkt en vindt er een uitbreiding plaats naar twee netwerken. Het 
bestuurlijke netwerk wordt toegevoegd om ook daar te leren en te werken.  
Verder geeft de heer Stolte aan dat er commitment is vanuit de Gecertifieerde Instellingen van zowel de Utrecht als 
de Gelderse kant, Veilig Thuisorganisaties, de Raad van de Kinderbescherming en de zeven gemeenten binnen de 
Jeugdhulpregio FoodValley. 
 
6. Rondvraag en sluiting 
Mevrouw Wijnberger (Psyzorg) geeft aan dat naar aanleiding van de gewijzigde productdefinities er 
behandelplannen worden opgevraagd door de sociale teams bij langere trajecten die verlopen via de huisarts. Ze 
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geeft aan dat er geen wettelijke grondslag is rondom privacy bij het delen van deze informatie. De vraag is of er ook 
vanuit andere plekken privacygevoelige informatie wordt opgevraagd waarvan het de vraag is of het wettelijk 
mogelijk is om te delen. Mevrouw Van Haren (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat de productdefinities zijn 
aangepast, maar ook is opgenomen dat er geen behandelplannen opgevraagd mogen worden. Wel mogen er in 
bepaalde bewoordingen de voortgang van de doelen worden voorgelegd, maar het is niet de bedoeling medische 
gegevens op te vragen vanuit lokale teams en om die te delen vanuit jeugdhulpaanbieders.   
 
Deel B van de agenda 
 
- 20210930 Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 
Het verslag is vastgesteld. 


