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Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 
Donderdag 14 april 2022 van 14.00 uur tot 16.30 uur, via MS-Teams 

__________________________________________________________________ 

Aanwezigen aanbieders: dhr. Bongers (Pluryn), mw. Bottinga (de Rading), mw. Van Zuijlen (Youké) mw. Wink 
(Youké), mw. Postma (Centraal Nederland), mw. De Waard (Timon), dhr. Witter (SVMN), mw. De Vries (Eleos), dhr. 
Heidekamp (Driestroom), dhr. Van Gorp (Entrea/Lindenhout), mw. Wijnberger (Psyzorg), dhr. Van Dijk (SWV 
Passend Onderwijs Barnveld-Veenendaal), mw. De Graaf (SWV Rijn & Gelderse Vallei), dhr. Rottgering 
(Jeugdbescherming Gelderland), dhr. Hendriks (Karakter), mw. Lukassen (’s Heerenloo), mw. Fontaine (’s 
Heerenloo), mw. Van Leeuwen (Siza), mw. Cuperus (Siza), mw. Mallie (GGz Centraal), mw. Van Driel (Stichting 
Breder) en mw. Lindeboom (William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering). 
 

Aanwezigen Jeugdhulpregio FoodValley: mw. Gort (Jeugdhulpregio FoodValley, voorzitter), mw. Roodzant 
(Jeugdhulpregio FoodValley), dhr. Smeets (Jeugdhulpregio FoodValley), mw. Vink (Jeugdhulpregio FoodValley), 
mw. Cassuto (gemeente Ede), mw. Zeeman (gemeente Ede), dhr. Stolte (gemeente Ede) mw. Siegers-Quast 
(gemeente Ede), dhr. Essousi (gemeente Barneveld), mw. Schuilenburg (gemeente Rhenen) en mw. Tinneveld 
(Jeugdhulpregio FoodVallely, notulist).  
 

Afgemeld: mw. Van Kleef (Pluryn) 

 
1. Opening 
Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) opent de vergadering en legt de gedragsregels voor het digitaal overleg 
nog eens uit. 
 
2. Mededelingen 
De heer Bongers (Pluryn), de heer Heidekamp (Driestroom) en mevrouw Cuperus (Siza) delen mee dat zij vanaf 
15.00 uur het overleg verlaten. 
 

3. Wijziging productdefinitie Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 

Mevrouw Schuilenburg (gemeente Rhenen) geeft aan dat tijdens de Fysieke Adviestafel van 17 februari 2022 het 

voorlopige voorstel van de wijziging productdefinitie Ernstige Enkelvoudige Dyslexie is besproken. Mevrouw 

Schuilenburg geeft aan dat de vraag van Mevrouw Nieuwenhuis-van de Kieft (Centraal Nederland) met betrekking 

tot de inzet van PPA’s is onderzocht. Mevrouw Schuilenburg geeft aan dat uit het onderzoek is gekomen dat de inzet 

van PPA’s niet langer mogelijk is wegens de inachtneming van het protocol 3.0. Mevrouw Schuilenburg geeft aan 

dat de opname van de maximering van 65 uur, het onderscheid diagnostiek-behandeling en actieve regie voorlopig 

nog niet wordt opgenomen in de productdefinitie. 

Mevrouw Schuilenburg geeft aan dat vandaag het definitieve voorstel is geagendeerd ter advisering middels 

stemming. 

 

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan over te gaan tot de stemming. Mevrouw Gort vraagt de 22 

aanwezige en stemgerechtigde leden van de Fysieke Adviestafel die positief adviseren hun ‘handje’ via MS-Teams 

op te steken. Tien leden (waarvan drie gemeenten) hebben positief gestemd.  

Mevrouw Gort vraagt de leden die zich onthouden van de stemming hun ‘handje’ via MS-Teams op te steken. Acht 

leden onthouden zich van de stemming.  

Eén lid heeft bij beide opties geen ‘handje’ via MS-Teams opgestoken en heeft daarmee negatief gestemd.  

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

de besluitvorming aangaande het uitgewerkte voorstel tot de wijziging productdefinitie Ernstige Enkelvoudige 

Dyslexie. 
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4. Intentieovereenkomst 
De heer Essousi (gemeente Barneveld) geeft aan dat vandaag de stand van zaken van de gepitchte voorstellen 
wordt weergegeven en het vervolg wordt besproken. Vandaag worden de pitches het naar voren brengen van de 
consultatiefunctie vanuit de pleegzorgaanbieders en de gezamenlijke voordeur besproken.  
 
De heer Essousi (gemeente Barneveld) geeft aan dat de pitch inzake het naar voren brengen van de 
consultatiefunctie vanuit de pleegzorgaanbieders heeft geleid tot een voorstel. Vervolgens heeft er verkenning 
plaatsgevonden bij de lokale teams. Geconstateerd is dat er behoefte is aan de consultatiefunctie bij de lokale 
teams, maar dat er problemen werden ondervonden bij de behoeften vanuit de lokale teams.   
 
De heer Essousi (gemeente Barneveld) geeft aan dat de tweede pitch inzake de gezamenlijke voordeur niet heeft 
geleid tot een uitgewerkt voorstel, maar dat er wel signalen zijn dat er behoefte is aan een gezamenlijk voorstel 
vanuit zowel de lokale teams als de Gecertificeerde Instellingen. De heer Essousi geeft aan vandaag de herleving 
van de pitch te willen bespreken.  
 
Mevrouw Wink (Youké) geeft aan het verhaal van de heer Essousi (gemeente Barneveld) te herkennen. Mevrouw 
Wink geeft aan dat er destijds overleg heeft plaatsgevonden met de heer Rottgering (Jeugdbescherming Gelderland) 
en de heer Bongers (Pluryn). Het is gebleken dat het realiseren van een gezamenlijke voordeur complex is vanwege 
de hoeveelheid van Jeugdhulpaanbieders. Ook is het onduidelijk wie het voortouw moet nemen vanuit de vele 
jeugdhulpaanbieders. Mevrouw Wink geeft aan dat het nog steeds de wens is om een gezamenlijke voordeur te 
realiseren. Mevrouw Wink stelt voor om de grote jeugdhulpaanbieders in samenspraak met de Jeugdhulpregio 
FoodValley te laten realiseren.  
 
Mevrouw Bottinga (De Rading) geeft aan dat er vanuit de overige jeugdhulpregio’s een programmamanager 
betrokken was bij het realiseren van een gezamenlijke voordeur. Mevrouw Bottinga sluit zich aan bij het voorstel van 
mevrouw Wink (Youké). Mevrouw Bottinga stelt voor dat er een nieuwe werkgroep wordt geformeerd en er een 
terugkoppeling wordt gegeven tijdens de eerstvolgende Fysieke Adviestafel. 
 
De heer Rottgering (Jeugdbescherming Gelderland) vraagt waarom de Jeugdhulpregio FoodValley geen regie heeft 
gevoerd bij het realiseren van de gezamenlijke voordeur. De heer Rottgering geeft aan dat een opdracht vanuit de 
Jeugdhulpregio FoodValley nodig is om alle jeugdhulpaanbieders en lokale teams erbij te betrekken. De heer 
Rottgering vraagt waarom de jeugdhulpaanbieders verantwoordelijk waren voor het maken van een voorstel.  
Mevrouw De Vries sluit zich daarbij aan en geeft aan dat er samenwerking met de Jeugdhulpregio nodig is om tot 
een voorstel te komen.  
 
De heer Essousi (gemeente Barneveld) geeft aan dat de werkwijze van de Jeugdhulpregio FoodValley wellicht 
verschilt van de overige jeugdhulpregio’s. De heer Essousi geeft aan dat het destijds de bedoeling was dat de 
jeugdhulpaanbieders die de pitch hadden voorgedragen daar ook vorm aan zouden geven.  De heer Essousi geeft 
aan dat er in deze regio wellicht anders is gestart dan in de andere regio’s. De oorspronkelijke bedoeling was dat de 
pitches werden voorgedragen door jeugdhulpaanbieders en zij als initiatiefnemers daar ook vorm aan zouden geven. 
De heer Essousi geeft aan te willen onderzoeken welke werkwijze passend is.  
 
Mevrouw Wink (Youké) geeft aan dat er andere behoeften zijn vanuit de lokale teams en dat het voorstel wel moet 
aansluiten op zowel het regionale als het gemeentelijke niveau. Mevrouw Bottinga (De Rading) verzoekt om ook de 
coördinatoren van de lokale teams te betrekken bij het formeren van een werkgroep.  
 
Mevrouw Mallie (GGz Centraal) geeft aan dat er landelijk een transformatie gaande is met betrekking tot 
verschuiving van jeugdhulp naar de voorkant. Dat is lastig voor de lokale teams en jeugdhulpaanbieders. Er moet 
samen worden gezocht naar een oplossing.  
 
De heer Stolte (gemeente Ede) geeft aan teleurstelling te ervaren door het feit dat er enkel wordt gekeken naar het 
opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. De heer Stolte geeft aan dat er wellicht ook onvoldoende gevoel van 
opdrachtnemerschap bij de jeugdhulpaanbieders is geweest, want de Jeugdhulpregio moet nu zelf de regie nemen.  
Mevrouw De Vries (Eleos) sluit zich hierbij aan en geeft aan dat de regie niet is genomen door de 
jeugdhulpaanbieders. Mevrouw De Vries geeft aan dat hier ook sprake van is geweest bij de wachtlijsten. 
 
Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) vat samen dat er een nieuwe werkgroep wordt geformeerd en de heer 
Essousi (gemeente Barneveld) onderzoek doet welke personen vanuit de Jeugdhulpregio FoodValley en 
jeugdhulpaanbieders hieraan deelnemen. Tijdens de eerstvolgende Fysieke Adviestafel wordt de stand van zaken 
omtrent de formatie van de werkgroep besproken. 
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5. Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming 
De heer Stolte (gemeente Ede) geeft aan dat per 1 april 2022 is gestart met de nieuwe werkwijze. De heer Stolte 
geeft aan dat de werkwijze gefaseerd wordt geïmplementeerd en de werkwijze nu alleen geldt voor de nieuwe of bij 
verlenging van de beschermingsmaatregelen. De bestaande maatregelen worden vervolgens gefaseerd.  
De heer Stolte geeft aan dat de 301-route in alle gemeenten wordt gehanteerd en de afspraak is dat 
jeugdhulpaanbieders het bijbehorende aanmeldformulier hanteren. Middels een steekproef is gebleken nog niet alle 
jeugdhulpaanbieders het aanmeldformulier hebben vervangen op de website.  
De heer Stolte geeft aan dat er onlangs is gestart met de inrichting van de Proeftuin. Daarbij vindt uitbreiding plaats 
van het team Jeugdlink in Ede met 0-100. Verder geeft de heer Stolte aan dat er teams Jeugdlink worden ingericht in 
de gemeenten Barneveld en Veenendaal.  
 
Mevrouw Wijnberger (Psyzorg) vraagt of jeugdhulpaanbieders die GGZ bieden ook de formulieren moeten hanteren. 
De heer Stolte geeft aan dat er gesprekken plaatsvinden met Jeugdhulpaanbieders die GGZ bieden en zij de 
formulieren nog niet te hoeven hanteren. 
 
De heer Rottgering (Jeugdbescherming Gelderland) geeft aan dat het gespreksverslag van de Fysieke Adviestafel 
van 17 februari 2022 niet correct is. De heer Rottgering geeft aan dat beschreven staat dat als er geen passende 
hulp kan worden geboden, de toewijzing wordt ingetrokken en dat het einde van het proces is. De heer Rottgering 
geeft aan dat onder andere de casus behandeld kan worden in het Regionale Expertteam, dat Actieve Regie kan 
worden ingezet en de zaken niet altijd direct terug worden gelegd bij de toewijzer. De heer Rottgering verzoekt dit 
aan te passen in het gespreksverslag. 
 
Mevrouw Mallie (GGz Centraal) geeft aan dat de namen van Jeugdhulpaanbieders die GGZ bieden zouden worden 
doorgegeven aan Mevrouw Hendriksen. Mevrouw Mallie geeft aan dat er tot op heden nog geen contact is gezocht 
door mevrouw Hendriksen. De heer Stolte (gemeente Ede) geeft aan dat mevrouw Hendriksen sinds 1 april 2022 
geen projectleider meer is van de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. De heer Stolte neemt dit signaal 
mee. Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat dit wordt opgenomen in het gespreksverslag.  
 
Mevrouw Van Zuijlen (Youké) vraagt of het klopt dat het aanmeldformulier alleen wordt gehanteerd indien de 
jeugdhulpaanbieder al gebruikmaakt van een aanmeldformulier. De heer Stolte (gemeente Ede) bevestigt dit. 
Mevrouw Van Zuijlen geeft aan dat om die reden het aanmeldformulier niet op de website van Youké is 
gepubliceerd, maar het formulier wel bekend is in de organisatie. 
 
6. Evaluatie Regionaal Expertteam 
Mevrouw Siegers (gemeente Ede) geeft aan dat het Regionaal Expertteam is geëvalueerd in november 2021. Voor 
informatie over de evaluatie verwijst Mevrouw Siegers naar de bijbehorende memo. Mevrouw Siegers geeft aan dat 
dat vooral casussen met betrekking tot persoonlijkheidsproblematiek en jongens met orthopsychiatrie, bij zowel het 
perceel Ambulant als Verblijf, in het RET worden behandeld. Mevrouw Siegers vraagt de jeugdhulpaanbieders mee 
te denken over een oplossing voor deze doelgroepen en geeft aan dat jeugdhulpaanbieders kunnen aansluiten bij de 
werkgroepen die zich bezighouden met deze doelgroepen. Mevrouw Siegers merkt op dat niet het juiste handboek is 
meegezonden en zorgt ervoor dat het juiste handboek op de website van de Jeugdhulpregio FoodValley wordt 
geplaatst. 
 
De heer Hendriks (Karakter) geeft aan dat er bij tien casussen onbekend is wat het vervolg is geweest. Mevrouw 
Siegers geeft aan dat er is gevraagd naar het vervolg, maar reactie is uitgebleven.  
De heer Hendriks geeft aan dat er wellicht ook landelijk naar een oplossing kan worden gezocht in plaats regionaal. 
Mevrouw Siegers dankt de heer Hendriks en geeft aan dit mee te nemen. 
 
De heer Rottgering (Jeugdbescherming Gelderland) geeft aan dat er landelijk een RET-monitor in ontwikkeling is en 
vraagt of de volgende monitoring plaatsvindt aan de hand van de RET-monitor. De heer Rottgering vraagt of een 
drietal onderwerpen kan worden toegevoegd bij de monitoring; het onderscheid tussen verwijzers, de koppeling met 
Actieve Regie en de doorlooptijd tussen aanmelding en levering van passende zorg. Mevrouw Siegers (gemeente 
Ede) geeft aan dat de landelijke RET-monitor vanaf januari 2022 operationeel is en vanaf heden zal worden 
toegepast. Mevrouw Siegers geeft aan dat de aangedragen onderwerpen van de heer Rottgering daarin zijn 
verwerkt, behalve Actieve Regie. Dit neemt mevrouw Siegers mee als aandachtspunt. 
 
De heer Van Gorp (Entrea/Lindenhout) geeft aan zich aangesproken te voelen door het feit dat er voor bepaalde 
doelgroepen geen antwoord is gevonden binnen de Jeugdhulpregio FoodValley. De heer Gorp vraagt of er vanuit 
het RET ideeën zijn om antwoorden te vinden voor de doelgroepen. Mevrouw Siegers (gemeente Ede) geeft aan dat 
er over wordt nagedacht in de werkgroep Gezond Alternatief en vraagt de jeugdhulpaanbieders ideeën te delen met 
de werkgroep. 
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Mevrouw Mallie (GGz Centraal) vraagt wie de trekker is van de werkgroep. Mevrouw Siegers (gemeente Ede) geeft 
aan dat mevrouw Van Hemmen (gemeente Barneveld) de trekker is van de werkgroep. Mevrouw Mallie geeft aan 
dat het prettig zou zijn als er een overzicht wordt gemaakt en gedeeld met alle lopende projecten en gegevens van 
de contactpersonen. Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat het signaal wordt gedeeld met 
mevrouw Van Hemmen.  
 
7. Doorstroom Jeugdhulp - Onderwijs 
Mevrouw Lukkassen (’s Heeren Loo) geeft aan dat er vanuit het CJG werd gesignaleerd dat de doorstroom richting 
de gespecialiseerde peutergroepen stagneert. Uit een gezamenlijk overleg is gebleken dat de doorstroom naar het 
onderwijs stagneert. Er is een wachtlijst ontstaan en de scholen hebben op dit moment geen plek voor nieuwe 
leerlingen. Om die reden is ervoor gekozen om dit te bespreken bij de Fysieke Adviestafel om gezamenlijk te 
onderzoeken of er een oplossing is. 
 
Mevrouw De Graaf (SWV Rijn & Gelderse Vallei) geeft aan dat het signaal bekend is. Mevrouw De Graaf geeft aan 
dat er bij sommige scholen geen plaats is voor nieuwe leerlingen en bij sommige scholen een tekort is aan 
leerkrachten. Mevrouw De Graaf geeft aan dat er geen rekening is gehouden met de instroomdata en dat een 
vertekend beeld kan geven. Er is gekozen voor instroomdata, omdat het dagelijks plaatsen van nieuwe leerlingen 
zorgt voor onrust. Mevrouw Wink (Youké) geeft aan dat er vanuit de scholen uitstel is gevraagd bij de afgelopen 
instroomdatum en het wordt uitgesteld tot het nieuwe schooljaar. Dat bekent dat er oneigenlijk gebruik wordt 
gemaakt van jeugdhulpgelden of dat jeugdigen in een onveilige thuissituatie terecht komen. Mevrouw de Graaf geeft 
aan dat er binnenkort gesprekken plaatsvinden met de schoolbesturen. 
 
Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat ’s Heeren Loo de oproep doet om samen naar een 
oplossing te zoeken. Mevrouw De Graaf (SWV Rijn & Gelderse Vallei) geeft aan dat er al een werkgroep is ingericht 
waarbij een medewerker van het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei deelneemt.  
Mevrouw Fontaine (’s Heeren Loo) geeft aan dat er vanuit het CJG een werkgroep is opgericht die onderzoekt wat er 
georganiseerd kan worden omtrent de specialistische peutergroepen. In de werkgroep komt de vraag naar voren of 
een oplossing voor de doorstroom naar onderwijs gezamenlijk kan worden georganiseerd, met als voorbeeld het 
organiseren van een extra peutergroep. Mevrouw De Graaf geeft aan dat er een onderzoek is geweest vanuit het 
onderwijs en dat daar is geconstateerd dat kinderen uit gespecialiseerde groepen niet per definitie hoeven door te 
stromen naar het speciaal onderwijs.  
Mevrouw Fontaine geeft aan dat er op korte termijn een oplossing moet komen voor de kinderen die wel naar het 
speciaal onderwijs moeten doorstromen. Mevrouw Wink sluit zich daarbij aan. Mevrouw Wink roept de gemeenten 
op om mee te denken.  
De heer Van Dijk (SWV Passend Onderwijs Barnveld-Veenendaal) stelt voor om in de werkgroep de focus te leggen 
op inclusie. Dat onderzocht wordt welke kinderen uit gespecialiseerde groepen kunnen doorstromen naar het 
reguliere onderwijs. Mevrouw Wink (Youké) geeft aan dat doorstroom naar regulier onderwijs wellicht mogelijk is met 
de inzet van onderwijsspecialisten en ondersteuning in de klassen.   
De heer Smeets (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat het onderwerp op deze manier wordt teruggelegd bij de 
jeugdhulp in plaats van het onderwijs. Mevrouw De Graaf geeft aan dat de jeugdigen meer ondersteuning nodig 
hebben dan voorheen. De heer Smeets geeft aan dat de aantallen in de jeugdhulpregio FoodValley niet zijn 
toegenomen ten aanzien van de voorgaande jaren. Mevrouw Zeeman (gemeente Ede) vraagt mevrouw De Graaf 
om een inventarisatie te maken. Mevrouw Gort geeft aan dat ’s Heeren Loo en Youké hierover willen meedenken en 
vraagt mevrouw De Graaf om te onderzoeken welke personen vanuit het samenwerkingsverband aansluiten. 
Mevrouw De Graaf geeft aan na de meivakantie een inventarisatie te maken en dat er een uitnodiging wordt 
verstuurd. 
 
Mevrouw de Graaf (SWV Rijn & Gelderse Vallei) geeft aan wellicht tijdens de volgende Fysieke Adviestafel meer 
informatie te geven over welke pilots er lopen en wat de stand van zaken is. Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio 
FoodValley) dankt mevrouw De Graaf en geeft aan dat het wenselijk is dat er vooraf vergaderstukken worden 
toegezonden. 
 
6. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen en mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) dankt eenieder voor zijn of haar aanwezigheid en 
sluit de vergadering. 
 
Mevrouw De Vries vraagt of de Fysieke Adviestafel weer fysiek kan gaan plaatsvinden. De heer Rottgering 
(Jeugdbescherming Gelderland) geeft aan het agenda technisch prettig te vinden om het overleg digitaal plaatsvindt.  
Mevrouw Gort geeft aan dat dit intern zal worden besproken. 


