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Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 
Donderdag 30 juni 2022 van 14.00 uur tot 16.30 uur, via MS-Teams 

__________________________________________________________________ 

Aanwezigen aanbieders: dhr. Bongers (Pluryn), mw. Van Zuijlen (Youké), mw. De Waard (Timon), mw. Stijf (Lelie 
Zorggroep), mw. Van de Kieft (Eleos), mw. Nieuwenhuis (Centraal Nederland), dhr. Eekert (Driestroom), mw. 
Leentjens (GGz Centraal), dhr. Van Gorp (Entrea/Lindenhout), mw. Wijnberger (Psyzorg), dhr. Van Dijk (SWV 
Passend Onderwijs Barnveld-Veenendaal), mw. De Jonge (Jeugdbescherming Gelderland), dhr. Hendriks 
(Karakter), mw. Van der Waa (Karakter), mw. Lukassen (’s Heeren Loo) en mw. Fontaine (’s Heeren Loo). 
 

Aanwezigen Jeugdhulpregio FoodValley: mw. Roodzant (Jeugdhulpregio FoodValley, voorzitter), mw. Gort 
(Jeugdhulpregio FoodValley), dhr. Smeets (Jeugdhulpregio FoodValley), mw. Sannes (Jeugdhulpregio FoodValley), 
dhr. Van Aalst (Jeugdhulpregio FoodValley), mw. Vink (Jeugdhulpregio FoodValley), mw. Koppejan (gemeente 
Scherpenzeel), mw. Cassuto (gemeente Ede), mw. Zeeman (gemeente Ede), dhr. Stolte (gemeente Ede) mw. 
Siegers-Quast (gemeente Ede), dhr. Essousi (gemeente Barneveld) en mw. Tinneveld (Jeugdhulpregio FoodValley, 
notulist).  
 

Afgemeld: mw. Bottinga (de Rading), mw. Schothuis (Leger des Heils) en mw. De Graaf (SWV Rijn & Gelderse 

Vallei). 

 
1. Opening 
Mevrouw Roodzant (Jeugdhulpregio FoodValley, hierna: JHFV) opent de vergadering. 
 
2. Mededelingen 
 
- Nieuwe voorzitter FAT 
Mevrouw Roodzant (JHFV) deelt mee dat zij het voorzitterschap overneemt van mevrouw Gort (JHFV) en bedankt 
mevrouw Gort voor haar inzet voor de Fysieke Adviestafel. 
 
- Wijziging deelovereenkomst Ambulant in verband met Dyslexie 
Mevrouw Roodzant deelt mee dat tijdens de vorige Fysieke Adviestafel het uitgewerkte voorstel tot wijziging van de 
deelovereenkomst Ambulant Dyslexie is besproken en hierover is gestemd. Vervolgens is het voorstel bij het 
Bestuurlijk Overleg Jeugd belegd en hebben de bestuurders ingestemd met het voorstel. Hierover is reeds per mail 
gecommuniceerd richting de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.  

 
- Vervanging leden FAT 
De heer Eekert (Driestroom) deelt mee dat hij de heer Heidekamp (Driestroom) vervangt. 
Mevrouw Van de Kieft (Eleos) deelt mee dat zij mevrouw De Vries (Eleos) vervangt.  
 

3. Update proces- en deelovereenkomsten Ambulant en Verblijf 

De heer Van Aalst (JHFV) geeft aan dat de proces- en deelovereenkomsten op onderdelen niet meer actueel zijn en 
er een update wordt voorgesteld. De deelovereenkomst Veiligheid wordt niet meegenomen hierin aangezien deze 
vorig jaar uitgebreid is aangepast.  
Er is een voorzet gemaakt en meegezonden met de vergaderstukken. Het betreft bijlagen 1A tot en met 1D. Een 
jeugdhulpaanbieder heeft per mail al gereageerd. De heer Van Aalst vraagt of er jeugdhulpaanbieders willen 
meedenken in een werkgroep. De heer Bongers (Pluryn) en mevrouw Van Zuijlen (Youké) geven aan mee te willen 
denken in een werkgroep. 
 
De heer Hendriks (Karakter) vraagt in hoeverre er wijzigingen zullen plaatsvinden. De heer Van Aalst (JHFV) geeft 
aan dat het slechts kleine wijzigingen betreffen, omdat het om juridisch technische onderwerpen gaat. Een voorbeeld 
daarvan zijn het op orde brengen van verwijzingen naar oude wetgeving, naar actuele wetgeving.  
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Mevrouw Wijnberger (Psyzorg) geeft aan dat deelname vanuit Psyzorg niet mogelijk is in de zomervakantie, maar 
dat er wel gereageerd kan worden per mail. De heer Van Aalst (JHFV) geeft aan dat reageren per mail ook mogelijk 
is, maar dat de reactie wel tijdig moet worden aangeleverd het liefst uiterlijk vrijdag 8 juli 2022 zodat deze 
meegenomen kan worden in de werkgroep.  
 
Mevrouw Leentjens (GGz Centraal) vraagt of de gewijzigde proces- en deelovereenkomsten nogmaals worden 
geagendeerd tijdens de Fysieke Adviestafel. De heer Van Aalst (JHFV) geeft aan dat de gewijzigde proces- en 
deelovereenkomsten opnieuw worden geagendeerd bij de Fysieke Adviestafel als uitgewerkte voorstellen waarover 
gestemd zal worden. Verder geeft de heer Van Aalst aan dat de jeugdhulpaanbieders die willen meedenken zich na 
de Fysieke Adviestafel ook kunnen aanmelden per mail via info@jeugdfv.nl of maarten.van.aalst@jeugdfv.nl tot 
uiterlijk 13 juli 2022 in verband met de eerste werkgroep op 14 juli 2022. 
 
4. Hervormingsagenda 
De heer Stolte (JHFV) geeft aan dat er onlangs een extra bezuiniging op jeugdhulp is aangekondigd door het Rijk. 
Onlangs is besloten dat de bezuiniging wordt teruggedraaid. Op dit moment is gestart met een traject om te komen 
tot een definitieve hervormingsagenda. De werkgroepen hebben deelproducten opgeleverd. Binnenkort zal er 
worden gesproken over de verdere uitwerking en de financiering. Met name reikwijdte, producten, diensten en 
regionalisering zijn de gespreksonderwerpen.  
Vanuit de gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley is het standpunt dat regionalisering en met name een 
herindeling van gemeenten in andere regio’s enkel zorgt voor meer bureaucratie.  
 
De heer Van Eekert (Driestroom) geeft aan dat landelijke jeugdhulpaanbieders op het standpunt staan om zoveel 
mogelijk gestandaardiseerd te werken landelijk. 
 
5. 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 
presentatie ook per mail is gedeeld met de leden en is gepubliceerd op de website van de Jeugdhulpregio 
FoodValley.  
Opvallend in de trends is een forse verplaatsing van PGB naar zorg in natura. Er is geen reden aan te geven voor 
deze daling in 2022. 
Bij het perceel Verblijf is er onvoldoende aanbod beschikbaar en sluit de hulp niet altijd aan bij de hulpvraag (zie 
bijvoorbeeld het aantal light-overeenkomsten). Wel is het aantal uithuisplaatsingen gedaald. Bij het perceel Ambulant 
zijn er knelpunten geconstateerd bij de doorlooptijden en is de jeugdhulp mogelijk onvoldoende afgebakend. Ook 
worden knelpunten ervaren met betrekking tot passend onderwijs en in de uitvoering van de Wet langdurige zorg.  
 
Mevrouw De Jonge (Jeugdbescherming Gelderland) vraagt of duidelijk is om hoeveel verplichte uithuisplaatsingen 
het gaat. De heer Smeets (JHFV) geeft aan dat er wordt gewerkt aan een gedetailleerd overzicht. De heer Smeets 
geeft aan de jeugdigen buiten de jeugdhulpregio worden geplaatst in verband met de wachtlijsten. Mevrouw De 
Jonge vraagt of er wordt gewerkt met triage. De heer Smeets verwijst voor meer informatie naar het onderwerp 
Formatie werkgroep Gezamenlijke voordeur Verblijf dat later in het overleg zal worden besproken. 
 
De heer Hendriks (Karakter) verzoekt om een overzicht van de totale doorlooptijd. De heer Smeets (JHFV) geeft aan 
deze tijdens de volgende bijeenkomst van de Fysieke Adviestafel te tonen.  
 
De heer Smeets (JHFV) geeft aan dat voor de Outcome indicatoren er 65 procent van het aantal jeugdigen is 
meegenomen van het totaal dat jeugdhulp ontvangt. Terwijl 90 procent van de doelen wordt behaald, heeft een groot 
deel toch hernieuwde of zwaardere hulp nodig. Dit punt wordt op een later moment verder onderzocht. 
 
De heer Smeets (JHFV) geeft aan dat het opvalt dat de impact van het woonplaatsbeginsel verschilt per gemeente. 
Er worden problemen ervaren bij de overdracht van jeugdigen naar andere gemeenten. Verder is door het 
gewijzigde woonplaatsbeginsel de voogdij gehalveerd.  
 
6. Crisis in de sGGZ en oplossingen vanuit de transformatie 
De heer Stolte (JHFV) geeft aan dat de Taskforce wachtlijsten weer actief is vanwege de cliëntenstop bij enkele 
GGZ aanbieders. Tijdens een bijeenkomst met verschillende GGZ aanbieders is er destijds een aanmeldbureau 
opgestart. Dat heeft een positieve uitwerking gehad. De wachtlijst verdween en er is een escalatiemodel opgesteld.  
 
De heer Hendriks (Karakter) geeft aan dat er door de arbeidsproblematiek en de problematiek bij de doorstroom van 
18+ opnieuw een wachtlijst ontstaat. De heer Hendriks roept de jeugdhulpaanbieders op om een werkgroep te 
formeren en te werken aan een oplossing. Mevrouw Leentjens (GGz Centraal), mevrouw Van Zuijlen (Youké) en 
mevrouw Fontaine (’s Heeren Loo) geven aan mee te willen doen in de werkgroep.  
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Mevrouw De Jonge (Jeugdbescherming Gelderland) geeft aan dat dit probleem ook speelt bij onder andere het 
perceel Veiligheid en dat het wellicht goed is om dit probleem breed aan te vliegen. De heer Stolte (JHFV) geeft aan 
dat hier ook onderzoek naar wordt gedaan bij de Verbeteragenda Jeugdbescherming. Het is van belang dat zaken 
niet dubbel worden gedaan. De heer Hendriks (Karakter) geeft aan ook het deelperceel Ambulant mee te nemen. 
Mevrouw Roodzant (JHFV) geeft aan dat andere jeugdhulpaanbieders zich later nog kunnen aanmelden bij de heer 
Hendriks via e.hendriks@karakter.com of bij de heer Stolte via jan-peter.stolte@ede.nl.  
 
7. Formatie werkgroep Gezamenlijke voordeur Verblijf 
De heer Essousi (JHFV) geeft aan dat er een werkgroep is geformeerd en vanuit de Jeugdhulpregio FoodValley is er 
een projectleider aangesteld. Vervolgens is er een memo opgesteld over het vervolg van de Gezamenlijke voordeur 
Verblijf. De heer Essousi vraagt of de leden van de Fysieke Adviestafel nog aanvullingen hebben, of het stuk nog 
aansluit bij de verwachtingen en of er nog leden willen aansluiten bij de werkgroep.  
 
De heer Hendriks (Karakter) geeft aan dat er sprake is van crisis in het perceel Ambulant en vraagt of het een optie 
is dat dit perceel ook wordt betrokken bij de Gezamenlijke voordeur. Mevrouw Leentjens (GGz centraal) sluit zich 
daarbij aan. De heer Essousi (JHFV) geeft aan dit een interessant vraagstuk te vinden, maar dat het procesmatig 
verstandiger is om hiermee aan de slag te gaan in de doorontwikkeling van de Gezamenlijke voordeur. De heer 
Essousi geeft aan dat de jeugdhulpaanbieders in het perceel Ambulant vroegtijdig worden meegenomen in het 
proces.  
 
De heer Van Dijk (SWV Passend Onderwijs Barnveld-Veenendaal) oppert om de werkgroep te verbreden door ook 
onderwijs erbij te betrekken. Op die wijze kan er ook worden aangesloten op het vinden van passend onderwijs. 
Mevrouw Van Zuijlen (Youké) geeft aan het van belang is dat de inrichting van de Gezamenlijke voordeur duidelijk is 
en wat de taken zijn, want daar wordt verschillend over nagedacht. Hiervoor moet geïnventariseerd worden waar de 
behoefte ligt bij zowel jeugdhulpaanbieders, Gecertificeerde Instellingen en gemeenten. Mevrouw De Jonge 
(Jeugdbescherming Gelderland) geeft aan dat de heer Rottgering ook zal aansluiten bij de werkgroep. 
 
Mevrouw Roodzant (JHFV) vraagt de heer Essousi (JHFV) waar men zich kan aanmelden voor de werkgroep. De 
heer Essousi geeft aan dat zij zich kunnen aanmelden bij hem via a.essousi@barneveld.nl.  
 
8. Plan van aanpak beschikbaarheidsfinanciering verblijf 
De heer Essousi (JHFV) geeft aan dat geconstateerd is dat niet altijd een passende plek kan worden geboden 
binnen de Jeugdhulpregio FoodValley met betrekking tot verblijf. Regelmatig wordt er naar alternatieven gezocht 
buiten de jeugdhulpregio. Beschikbaarheidsfinanciering moet zorgen voor meer capaciteit binnen de Jeugdhulpregio 
FoodValley. De heer Essousi vraagt welke jeugdhulpaanbieders willen meedenken bij een plan van aanpak voor 
beschikbaarheidsfinanciering met betrekking tot het perceel verblijf.  
 
Mevrouw Lukassen (’s Heeren Loo), mevrouw Nieuwenhuis (Centraal Nederland), de heer Bongers (Pluryn) de heer 
Van Gorp (Entrea/Lindenhout) geven aan mee te willen denken. De heer Van Eekert (Driestroom) geeft aan te 
twijfelen of het mogelijk is als franchisegever om een beslissing te kunnen nemen en legt deze vraag neer bij de 
heer Heidekamp (Driestroom). 
 
9. Programma Ambulant: Groepsbegeleiding versus groepsbehandeling 
Mevrouw Simonse (JHFV) geeft aan dat onderzocht gaat worden of de ondersteuning vanuit de bestaande 
productcodes aansluit bij de wensen van groepsbegeleiding en groepsbehandeling.  
Mevrouw Simonse vraagt welke jeugdhulpaanbieders willen meedenken over de inzet van de codes. Op 12 juli 2022 
wordt gestart met het onderzoek. Na de zomervakantie van 2022 wordt het verder opgepakt. Mevrouw Lukassen (’s 
Heeren Loo) en mevrouw Van Zuijlen (Youké) geven aan mee te willen denken.  
Mevrouw Simonse geeft aan dat jeugdhulpaanbieders zich kunnen aanmelden tot en met 8 juli 2022 middels 
v.simonse@nijkerk.eu.  
 
10. Verbeteragenda Jeugdbescherming en Proeftuin 
De heer Stolte (JHFV) geeft aan dat de implementatiefase per 1 april 2022 is afgerond en dat er is gestart met de 
beheerfase. Dat betekent dat het beheer, de monitoring en de afspraken nader worden ingeregeld. Er wordt gewerkt 
middels vier lijnen. De eerste lijn is een betere samenwerking, want dat zorgt voor een duurzame oplossing van het 
probleem in de jeugdbescherming. De tweede lijn richt zich op de arbeidsmarktproblematiek. Bovenregionaal wordt 
onderzocht of er BOEG-middelen beschikbaar kunnen worden gesteld om hier een boost aan te geven. De derde lijn 
is het opstellen van een handelingskader van de Gecertificeerde Instellingen, want in bepaalde gevallen lukt het nog 
niet om binnen de normtijden te handelen. De vierde lijn richt zich op het vinden van een oplossing voor het 
teruglopen van het aantal maatregelen en de problematiek in de bedrijfsvoering.  
 
11. Rondvraag en sluiting 
 
- Dag van het Regionale Expertteam 

mailto:e.hendriks@karakter.com
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Mevrouw Siegers (JHFV) geeft aan dat er op 21 november 2022 een dag is georganiseerd in het kader van de 
Regionale Experttafel en dat jeugdhulpaanbieders zich hiervoor kunnen aanmelden. Na de zomervakantie volgt de 
uitnodiging.  
 
- Vestiging samenwerkingsverbanden in Ede 
De heer Van Dijk (SWV Passend Onderwijs Barnveld-Veenendaal) geeft aan dat de verschillende 
samenwerkingsverbanden in het najaar in één pand in Ede gevestigd is. 
 
Mevrouw Roodzant (JHFV) dankt eenieder voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 


