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Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 
Donderdag 29 september 2022 van 14.00 uur tot 16.30 uur, via MS-Teams 

__________________________________________________________________ 

Aanwezigen aanbieders: mw. Van Driel (ST. Breder), mw. Geverinck (Pro Persona), dhr. Bongers (Pluryn), dhr. 
Heidekamp (Driestroom), mw. Stijf (Lelie Zorggroep), dhr. Hendriks (Karakter), dhr. Gorp (Entrea Lindenhout), mw. 
Nieuwenhuis- van de Kieft ( Centraal Nederland), mw. Zwart (Timon), mw. Van Zuijlen (Youké), mw. Lukassen (s 
Heeren Loo), mw. Klomp (Reinaerde), mw. Mallie (GGZ Centraal), dhr. Van Dijk (Samenwerkingsverband PO VO), 
mw. De Jonge (Jeugdbescherming Gelderland), mw. De Graaf (Bestuur SWVRGV) en mw. De Vries (Eleos).    
 

Aanwezigen Jeugdhulpregio FoodValley: mw. Roodzant (voorzitter, Jeugdhulpregio FoodValley), mw. Zouaghi 
(notulist, Jeugdhulpregio FoodValley), mw. Cassuto (gemeente Ede), mw. Koppejan (gemeente Scherpenzeel), dhr. 
Essousi (gemeente Barneveld), mw. Siegers (gemeente Ede), dhr. Polinder (gemeente Veenendaal), dhr. Stolte 
(gemeente Ede), mw. Vink (Jeugdhulpregio FoodValley), mw. Van Haren (Jeugdhulpregio FoodValley), dhr. Van 
Aalst (Jeugdhulpregio FoodValley), dhr. Smeets (Jeugdhulpregio FoodValley), mw. Gort (Jeugdhulpregio 
FoodValley) en mw. Diana Grudzinska (gemeente Renswoude). 
 

 
1. Opening 
Mevrouw Roodzant (Jeugdhulpregio FoodValley, hierna: JHFV) opent de vergadering. 
 
2. Mededelingen 
 
- Indexatie tarieven 2023 
Mevrouw Vink (JHFV) deelt mee dat het percentage voor indexatie voor de tarieven van 2023 een percentage van  
4,61 is. 
De heer Hendriks (Karakter) vraagt of er rekening is gehouden met de stijgende energie prijzen. Mevrouw Vink geeft 
aan dat in beginsel de energie onderdeel is van het tarief en naar verwachting zal stijging in de kosten worden 
meegenomen in de volgende indexatie, maar hier is nog geen sluitend antwoord op. Mevrouw Vink zal deze vraag 
intern meenemen. 
Mevrouw Mallie (GGZ Centraal) geeft aan dat NZA haar tarieven in 2023 gaat verhogen en vraagt of het ministerie 
contact heeft genomen met de VNG m.b.t. de prijsverhogingen en of de Jeugdhulpregio FoodValley de indexering in 
2023 gaat heroverwegen. De heer Smeets (JHFV) geeft aan dat hier nog niets over bekend is en geeft aan dit 
aandachtspunt na te gaan bij de VNG. Mevrouw Van Zuijlen (Youké) geeft aan dat er een bericht is geplaatst op de 
site van Jeugdzorg Nederland m.b.t. indexatie. 
 
- Dag van het Regionale Expertteam 
Mevrouw Siegers (JHFV) deelt mee dat er op 22 november 2022 een dag is georganiseerd in het kader van het 
Regionale Expertteam en verzoekt iedereen er zoveel mogelijk bij te zijn. Op verzoek van de aanwezigen stuurt 
mevrouw Siegers de uitnodiging nogmaals via mail. 
 

3. Update proces- en deelovereenkomsten Ambulant en Verblijf 
De heer Van Aalst (JHFV) geeft aan dat in de FAT van 30 juni 2022 een voorstel is ingediend tot een update van de 
procesovereenkomst en deelovereenkomsten Ambulant en Verblijf. Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met 
de werkgroep die gevormd is tijdens de FAT van 30 juni 2022. De wijzigingen die naar aanleiding van de werkgroep 
zijn doorgevoerd zijn opgenomen in het Exel overzicht die bij de stukken zit. 
Vanuit de jeugdhulpaanbieders en Jeugdhulpregio FoodValley zijn hier verder geen vragen en/of opmerkingen over. 
De heer Van Aalst stelt voor over te gaan tot de stemming. 
Uit de stemming is naar voren gekomen dat van de zeventien stemgerechtigde en aanwezige leden van de Fysieke 
Adviestafel vijftien positief hebben gestemd (waarvan dertien aanbieders en twee gemeenten). Eén lid heeft negatief 
gestemd en één lid heeft geen stem uitgebracht.  
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NB. Het betreffende lid van de FAT die als een negatieve stem tijdens het overleg is geteld, heeft na het overleg 
aangegeven positief te stemmen wat het totaal aantal positieve stemmen op zestien brengt (veertien aanbieders en 
twee gemeenten). 
 
Het uitgewerkte voorstel en het advies daarover van de Fysieke Adviestafel worden 20 oktober 2022 aan de 
bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley voorgelegd ter besluitvorming. 
 
De heer Van Aalst geeft aan dat, als het uitgewerkte voorstel door de bestuurders wordt vastgesteld, de 
procesovereenkomst en deelovereenkomsten Ambulant en Verblijf opnieuw ondertekend dienen te worden. De 
Jeugdhulpregio FoodValley is bezig om dit middels een elektronische handtekening te organiseren. 
 
4. Trends en ontwikkelingen jeugdhulpgebruik Jeugdhulpregio FoodValley 
De heer Smeets (JHFV) deelt een presentatie met de leden van de Fysieke Adviestafel over de trends en 
ontwikkelingen van het jeugdhulpgebruik binnen de Jeugdhulpregio FoodValley. 
De heer Smeets geeft aan dat de totale kosten voor behandelingen en GGZ-hulp langzaam aan het dalen zijn na de 
coronaperiode. Opvallend is dat de behandelingen in enkele gemeenten hoog blijven, waar dit aan ligt is lastig aan 
te wijzen volgens de heer Smeets. De heer Smeets geeft vervolgens aan dat de groei van het aantal jeugdigen dat 
langdurig begeleiding krijgt blijft toenemen, waardoor de kosten ook oplopen. 
 
Mevrouw De Jonge (Jeugdbescherming Gelderland) vraagt hoeveel hulp er buiten de gecontracteerde hulp geleverd 
wordt. De heer Smeets (JHFV) geeft aan dat tot 2022 het aandeel niet gecontracteerde hulp is toegenomen, maar 
door het invoeren van het woonplaatsbeginsel is dit enigszins afgenomen.  
De heer Smeets geeft aan dat door het gewijzigde woonplaatsbeginsel de voogdij is gehalveerd. 
 
De heer Van Dijk (Samenwerkingsverband POVO) vraagt hoe verschillende organisaties beter kunnen 
samenwerken om succesvoller te zijn in het aanbieden van hulp aan jeugdigen en hoe dit het beste onderzocht kan 
worden. 
De heer Smeets (JHFV) geeft aan dat de grootste stijging zit in de categorie kinderen rond de 4 jaar en vraagt aan 
de aanwezigen of ze hier inhoudelijk op kunnen reageren. 
 
Mevrouw De Graaf (Bestuur SWVRGV) geeft aan dat het alsmaar ingewikkelder wordt kinderen in het speciaal 
onderwijs te plaatsen. Het is aldus van belang met elkaar in gesprek te blijven en te kijken naar de toestroom in het 
speciaal onderwijs. 
 
5. Voordeur Verblijf  
De heer Polinder (JHFV) geeft een mondelinge toelichting over het proces rondom Voordeur Verblijf. Tijdens de FAT 
van 30 juni 2022 is er een kopgroep geformeerd waar negen jeugdhulpaanbieders zich voor hebben aangemeld. De 
doelstelling is om per 1 januari 2023 de voordeur Verblijf te hebben gerealiseerd. 
Aan de beleidsmedewerkers van de gemeenten is gevraagd input te geven, waarna deze input in de kopgroep met 
jeugdhulpaanbieders verder wordt verwerkt. In de volgende FAT d.d. 24 november 2022 zal dit voorgelegd worden 
in de vorm van een voorkeursscenario, zo geeft de heer Polinder aan. In december 2022 zal dit scenario voorgelegd 
worden aan de bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley. 
 
De heer Polinder geeft aan dat verschillende aanbieders hebben aangegeven niet in de kopgroep te willen zitten, 
maar hebben wel aangegeven mee te willen denken. 
Aan deze aanbieders is het verzoek dit door te geven per mail aan de heer Polinder via: 
hans.polinder@veenendaal.nl.  
 
6. Rondvraag en sluiting 
Notulen FAT 
Mevrouw De Vries (Eleos) vraagt wanneer de notulen gedeeld worden aangezien zij later is aangesloten in het 
overleg en de toelichting over de indexatie 2023 en het agendapunt update proces- en deelovereenkomsten 
Ambulant en Verblijf heeft gemist.  
De heer Van Aalst (JHFV) geeft aan dat de notulen met de stukken van de volgende FAT wordt meegestuurd, maar 
geeft vervolgens aan de informatie m.b.t. indexatie 2023 en de update proces- en deelovereenkomsten Ambulant en 
Verblijf per mail terug te koppelen aan mevrouw De Vries. 
 
Overzicht Werkgroepen FAT 
Mevrouw De Vries (Eleos) geeft aan dat de lijst die is meegezonden met het overzicht van de werkgroepen voor wat 
betreft Eleos niet geheel correct is. Mevrouw Van Haren (JHFV) geeft aan contact met mevrouw De Vries op te 
nemen om dit te bespreken en indien nodig de lijst bij te werken. 
 
Mevrouw Roodzant (JHFV) dankt eenieder voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 
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