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Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 
Donderdag 17 februari 2022 van 14.00 uur tot 15.30 uur, via MS-Teams 

__________________________________________________________________ 

Aanwezigen aanbieders: mw. De Waard (Timon), mw. Nieuwenhuis-Van De Kieft (Centraal Nederland), mw. 
Coperus (Siza), dhr. Van Vorst (Entrea/Lindenhout), dhr. Bongers (Pluyn), mw. Stijf (Leliezorggroep), dhr. Witter 
(SVMN), Mevrouw Lukassen (’s Heerenloo), mw. Geverinck (Pro Persona), mw. Van Zuijlen (Youké), mw. Wink 
(Youké), dhr. Hendriks (Karakter), mw. De Vries (Eleos), mw. Van Driel (Stichting Breder), dhr. Rottgering 
(Jeugdbescherming Gelderland), dhr. Heidekamp (Driestroom), mw. Leentjes (GGz Centraal), dhr. Van Dijk (SWV 
Passend Onderwijs Barnveld-Veenendaal), mw. De Jonge (Jeugdbescherming Gelderland). Mw. Wijnberger 
(Psyzorg), en mw. De Graaf (SWV Rijn & Gelderse Vallei). 
 

Aanwezige Jeugdhulpregio FoodValley: mw. Roodzant (voorzitter), mw. Van Haren (Jeugdhulpregio FoodValley), 
mw. Binsbergen-Van Tuil (Jeugdhulpregio FoodValley), mw. Sannes (Jeugdhulpregio FoodValley), mw. Vink 
(Jeugdhulpregio FoodValley), dhr. Smeets (Jeugdhulpregio FoodValley), dhr. Van Ijzendoorn (gemeente 
Veenendaal), mw. Siegers-Quast (gemeente Ede), dhr. Buitenhuis (gemeente Scherpenzeel), dhr. Essousi 
(gemeente Barneveld), dhr. Stolte (gemeente Ede), mevrouw Schuilenburg (gemeente Rhenen) en mw. Tinneveld 
(notulist).  
 

Afgemeld: dhr. Van Gorp (Entrea/Lindenhout), mw. Van Welie (William Schrikker Jeugdbescherming & 

Jeugdreclassering) en mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley). 

 
1. Opening 
Mevrouw Roodzant (Jeugdhulpregio FoodValley) opent als vervangend voorzitter de vergadering en geeft aan dat 
mevrouw Gort verhinderd is.   
 
2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 

3. Wijziging productdefinitie Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 

Mevrouw Schuilenburg (gemeente Rhenen) stelt zichzelf voor als strategisch adviseur bij de gemeente Rhenen en 
geeft aan dat dyslexie toebedeeld is aan haar portefeuille. Mevrouw Schuilenburg geeft aan dat naar aanleiding van 
het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 wordt gevraagd om een voorlopige vaststelling van de 
wijziging van de deelovereenkomst Ambulant. De belangrijkste wijziging betreft het verval van het criterium 
‘enkelvoudig’ en daarmee de wijziging van de productdefinitie. 
 
Mevrouw Nieuwenhuis-Van de Kieft (Centraal Nederland) geeft aan dat Centraal Nederland PPA’s (Psychologisch- 
Pedagogisch Assistent) inzet bij onderzoeken. Door de wijzigingen vanuit het Protocol Dyslexie Diagnostiek & 
Behandeling 3.0 is dat strikt genomen niet meer mogelijk. Mevrouw Nieuwenhuis-van de Kieft vraagt of deze 
constructie nog mogelijk is bij het nieuwe protocol. Mevrouw Nieuwenhuis-van de Kieft geeft aan dat de onderzoeker 
in dat geval geen orthopedagoog betreft en het onderzoek wordt uitgevoerd onder de regie van een 
regiebehandelaar. Mevrouw Schuilenburg geeft aan hier geen antwoord op te hebben en dit te onderzoeken.  
 
Mevrouw De Graaf (SWV Rijn & Gelderse Vallei) geeft aan dat het bovengenoemde protocol ook op de website van 
de FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs staat gepubliceerd en vraagt om aanlevering van het definitieve protocol bij 
het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. Verder vraagt mevrouw De Graaf aandacht voor het feit dat 
dyslexie mogelijk overgeheveld wordt naar de samenwerkingsverbanden. Mevrouw Schuilenburg geeft aan de 
definitieve versie aan te leveren als het moment daar is. Ook geeft mevrouw Schuilenburg aan dat de mogelijke 
overheveling naar voren is gekomen tijdens de gesprekken met de jeugdhulpaanbieders.  
 
Mevrouw Roodzant (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat de opmerkingen worden verwerkt en het voorstel 
tijdens de eerstvolgende Fysieke Adviestafel ter stemming wordt ingebracht. 
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4. Trends en ontwikkelingen jeugdhulpgebruik Jeugdhulpregio FoodValley 
De heer Smeets (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft middels een presentatie uitleg over de hoofdlijnen van de trends 
en ontwikkelingen van het jeugdgebruik in de Jeugdhulpregio FoodValley. De heer Smeets geeft uitleg over de 
omvang van de jeugdhulp ten opzichte van de aantallen. De heer Smeets geeft aan dat er forse verschillen zijn 
tussen gemeenten en producten, mede door de coronaeffecten. De kosten van de begeleiding stijgen fors. 
Daarnaast is er een daling te zien in de trend van kinderen in crisis en verblijf. De heer Smeets vervolgt de 
presentatie door de corona-effecten te bespreken en wat het gevolg is voor de kosten van de ambulante GGZ en op 
de jeugdigen in verblijf. Met betrekking tot de lengte van de specialistische trajecten is te zien dat de langere 
doorlooptijd zorgt voor toename van het aantal jeugdigen dat tegelijkertijd begeleiding nodig heeft. Daarbij lopen de 
trajecten niet altijd bij één jeugdhulpaanbieder. Hierdoor kan het beeld van de betreffende jeugdhulpaanbieder 
afwijken. Tot slot geeft de heer Smeets uitleg over de beschikbaarheid van jeugdhulp in de regio. Er heeft een 
verandering plaatsgevonden van het aanbod van jeugdhulp binnen de Jeugdhulpregio FoodValley. Ook de wijziging 
van het woonplaatsbeginsel heeft gevolgen met zich meegebracht in de aantallen jeugdigen. De jeugdigen binnen 
de Jeugdhulpregio FoodValley worden met name geplaatst in andere jeugdhulpregio’s door gebrek aan plaatsen. Er 
is sprake van een minder goede match tussen aanbod en vraag. 
 
Mevrouw Van Zuijlen (Youké) vraagt naar de duiding van de toename van de kosten van behandeling. De heer 
Smeets geeft aan dat de behandeltrajecten een langere duur hebben en dat de kosten daarom stijgen.  
 
Mevrouw De Graaf (SWV Rijn & Gelderse Vallei) vraagt welke leeftijdscategorieën daaronder vallen. De heer 
Smeets geeft aan dat het gaat om jeugdigen van nul tot achttien jaar en de stijging is te zien bij alle 
leeftijdscategorieën. 
 
De heer Van Dijk (SWV Passend Onderwijs Barnveld-Veenendaal) geeft aan dat het lijkt alsof de daling 
seizoensgebonden is. De heer Smeets geeft aan dat de daling zich voordoet bij de schoolvakanties en de 
behandelduur toeneemt doordat de behandelaars en/of jeugdigen op vakantie zijn.  
 
De heer Bongers (Pluryn) vraagt welke jeugdhulp niet kan worden gecontracteerd. De heer Smeets geeft aan dat het 
uiteenlopend is en het wellicht goed is om op te nemen welke jeugdhulp niet gecontracteerd kan worden en dat te 
communiceren naar de jeugdhulpaanbieders. Verder geeft de heer Smeets aan dat tijdens een volgend FAT wellicht 
besproken kan worden wat de ontwikkelingen zijn in het perceel Verblijf. 
 
Mevrouw Van Zuijlen (Youké) is verbaasd over het feit dat een breed scala aan jeugdhulpaanbieders niet in staat is 
om ambulante jeugdhulp te bieden vanwege de inzet van het aantal light-contracten. Mevrouw van Zuijlen vraagt de 
heer Smeets wat daar de oorzaak van kan zijn en stelt voor dat wordt onderzocht wat de jeugdhulpaanbieders 
daarin kunnen betekenen. 
 
De heer Van Vorst (Entrea/Lindenhout) vraagt of bepaalde gemeenten meer gebruik maken van light-contracten. De 
heer Smeets geeft aan dat het versnipperd is.  
 
De heer Rottgering (Jeugdbescherming Gelderland) vraagt de heer Smeets (Jeugdhulpregio FoodValley) inzichtelijk 
te maken voor welke vormen van jeugdhulp de light-contracten worden opgesteld en dat te delen met de 
jeugdhulpaanbieders. Verder vraagt de heer Rottgering de heer Smeets om beleidsambities voor de Jeugdhulpregio 
FoodValley op te stellen en dat te delen met de jeugdhulpaanbieders. De heer Smeets geeft aan dat er wordt 
gewerkt aan de vormgeving van het deelsegment verblijf middels werkgroepen en nog onduidelijk is waarom de 
doorlooptijd van begeleiding toeneemt. De heer Rottgering geeft aan dat het niet duidelijk is waar de Jeugdhulpregio 
FoodValley mee bezig is als het gaat om het regionaliseren van inkoop en vraagt de heer Smeets ook deze 
informatie te delen met de jeugdhulpaanbieders. De heer Essousi (gemeente Barneveld) geeft aan dat onderzoek 
wordt gedaan om de cijfers te duiden, dit gebeurt op casuïstiekniveau en dat er onderzoek wordt gedaan naar de 
vorming van het zorglandschap. Dit wordt teruggebracht tijdens de eerstvolgende FAT ter bespreking. De heer 
Hendriks (Karakter) geeft aan dat het Regionaal Expertise Team kan worden meegenomen in het onderzoek.  
 
5. Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming 
De heer Van IJzendoorn (gemeente Veenendaal) stelt zichzelf voor als implementatiecoördinator van de Gelderse 
Verbeteragenda Jeugdbescherming en deelt mee dat de Jeugdhulpregio FoodValley de eerste jeugdhulpregio is die 
in gesprek gaat met de jeugdhulpaanbieders over de 301-route en het aanmeldformulier. De heer Van IJzendoorn 
geeft aan dat de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming bestaat uit acht bouwstenen met basisafspraken en 
geeft een update over de actuele stand van zaken. Per 01 januari 2022 is de deelovereenkomst in werking getreden 
met de gecertificeerde instellingen. Er wordt daarbij gewerkt naar een uniforme contractering.   
In december is gestart met bouwsteen twee en vijf. Op dit moment wordt er samengewerkt tussen het regionale 
backoffice- en uitvoeringsteam. Het gaat daarbij om de samenwerking en de passende route naar jeugdhulp. Er 
wordt de komende periode gestart met bouwsteen drie inzake de Proeftuin. De heer Van IJzendoorn deelt de 
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aanmeldroute met de leden van de Fysieke Adviestafel, geeft uitleg over de 301- en 315-route en deelt de 
bevindingen van de regionale backoffice- en uitvoeringsteam. Deze route treedt vanaf 01 april 2022 in werking. 
De heer Rottgering geeft het belang aan van een uniforme werkwijze in verband met de gestelde termijnen.   
 
Mevrouw Van Zuijlen (Youké) vraagt of het aanmeldformulier naar het lokale team en de jeugdhulpaanbieder wordt 
verstuurd. De heer Van IJzendoorn geeft aan dat er op dat moment al consensus is over de bepaling van passende 
jeugdhulp in stap één. Mevrouw Van Zuijlen vraagt of de jeugdhulpaanbieder moet wachten op een reactie van het 
sociale team of zelf een 315-bericht moet versturen naar de gemeenten. De heer Rottgering (Jeugdbescherming 
Gelderland) geeft aan dat het naar zowel het sociale team als de jeugdhulpaanbieders wordt verstuurd, omdat er in 
de gemeente de juiste productcode aan kan worden verbonden. De jeugdhulpaanbieder moet in dit geval wachten 
op een bericht vanuit de gemeenten. Mevrouw Van Zuijlen geeft aan dat het belangrijk is om dit te vermelden voor 
de jeugdhulpaanbieders. Mevrouw Van Haren (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat de gemeente in dit geval 
de verwijzer is en een 315-bericht niet meer nodig is. Dat geldt ook voor de preventieve jeugdbescherming.  
 
Mevrouw De Graaf (SWV Rijn & Gelderse Vallei) geeft aan dat niet duidelijk is waar de verbinding tussen deze route 
en het onderwijs plaatsvindt. De heer Stolte (gemeente Ede) geeft aan dat bij deze route de koppeling tussen de 
jeugdbescherming en het lokaal team wordt gelegd en deze koppeling zorgt voor verbinding tussen de jeugdigen en 
onderwijs. Mevrouw De Graaf geeft aan dat het benoemd moet worden in de route. De heer Stolte geeft aan dat 
deze opmerking wordt meegenomen in de evaluatie. De heer Van Vorst (Entrea/Lindenhout) geeft aan dat op het 
aanmeldformulier op verscheidene plekken vragen worden gesteld over onderwijs.  
 
De heer Van Vorst (Entrea/Lindenhout) vraagt wat de vervolgstap is als de jeugdhulpaanbieder de gevraagde 
jeugdhulp niet kan bieden. De heer Van IJzendoorn (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat het 301-bericht wordt 
ingetrokken door de gemeenten als er geen passende jeugdhulp kan worden geboden en opnieuw de route wordt 
doorlopen. Verder geeft de heer IJzendoorn aan dat het van belang is om eerst in gesprek te gaan als er geen 
passende jeugdhulp kan worden geboden. De heer Stolte geeft aan dat de gezamenlijke voordeur verblijf hier 
helpend bij kan zijn, maar dat dat project op dit moment stilstaat. De heer Van Vorst geeft aan dat het bij 
Entrea/Lindenhout structureel op de agenda staat en de jeugdhulp vanuit Entrea/Lindenhout ophoudt als er een 
passende plek is gevonden. Verder geeft de heer Van Vorst aan dat Entrea/Lindenhout wellicht de kartrekker kan 
zijn bij dit traject en gaat dit bespreken met de heer Van Gorp. De heer Van Vorst geeft aan dat er met deze 
werkwijze niet langer duidelijk is door wie de jeugdige is verwezen. 
De heer Van IJzendoorn vraagt de jeugdhulpaanbieders vanuit zowel Gelderland als Utrecht te gaan werken met het 
uniforme aanmeldformulier.  
 
De heer Van IJzendoorn (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat de GGZ en de huisartsen tot op heden nog niet 
zijn meegenomen in de route. Mevrouw Leentjes (GGz Centraal) vraagt wat er van de GGZ-partijen wordt verwacht 
bij het aanmeldformulier. De heer Van IJzendoorn geeft aan dat de GGZ-partijen nog niet geheel zijn aangehaakt, 
maar deze partijen idealiter daar wel gebruik van gaan maken per 1 april 2022. Mevrouw Wijnberger (Psyzorg) 
vraagt wat het verschil is tussen de jeugdhulpaanbieders en de GGZ-partijen. De heer Van IJzendoorn geeft aan dat 
het aanmeldformulier niet zal wijzigen, maar het wel om implementatie vraagt bij de partijen. De heer Stolte geeft 
aan dat mevrouw Hendriksen onderzoek doet naar het aanmeldformulier bij de GGZ-partijen en de GGZ-partijen 
zich bij haar kunnen melden. Mevrouw Leentjes, de heer Hendriks (Karakter), mevrouw Geverinck (Pro Persona), 
mevrouw De Vries (Eleos) en mevrouw Wijnberger wensen dat hun namen worden doorgegeven aan mevrouw 
Hendriksen. 
 
Mevrouw Nieuwenhuis-Van De Kieft (Centraal Nederland) geeft aan dat er wordt gesproken over een 
toestemmingsverklaring, maar dat het niet te lezen is in de stukken. De heer Rottgering geeft aan dat er 
aankruismogelijkheden zijn op het formulier voor het delen van documenten. Om deze documenten te delen moeten 
de ouders toestemming hebben gegeven. De heer Van IJzendoorn geeft aan dat het wellicht goed is om tijdens de 
eerstvolgende Fysieke Adviestafel een update te geven. 
 
6. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen en mevrouw Roodzant (Jeugdhulpregio FoodValley) dankt eenieder voor zijn of haar 
aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
Deel B van de agenda 
- 20210930 Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 
Het verslag is vastgesteld. 
 


