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Verslag fysieke Adviestafel Jeugdhulpregio FoodValley 
Donderdag 15 september 2016 van 14.00 tot 16.30 uur te Veenendaal 

__________________________________________________________________    
Aanwezigen aanbieders: Mw. Van Dongen (Karakter), mw. Postma-Stokkel (Bosman GGZ), mw. Yavuz (vervangt 
dhr. Van Muijen, WSG/WSP), mw. De Vries (Eleos), dhr. Van Wessel (Pactum), mw. Van Ommering (Stichting 
Reinaerde), mw. Nasrullah (Youké), mw. De Vries (Stichting De Rading), dhr. Scholtus (Samen Veilig MN/Veilig 
Thuis), mw. De Groot (LJ&R/SGJB), dhr. Koelewijn (Sustvarius), dhr. Woensdregt (Siza), dhr. Goessens 
(Lindenhout), mw. Schutte (Intermetzo), mw. De Vries (Pro Persona), mw. Groeneweg (Pro Persona), mw. Ten Thije 
(Vereniging Psyzorg), mw. Van Rooden (Lijn5), mw. Versendaal (Stichting Breder), mw. Meijer (Stichting Breder), 
dhr. Horstman (Stichting Timon), mw. Visser (GGZ Centraal Fornhese), dhr. Van der Graaf (Pluryn), mw. Visserman 
(’s Heeren Loo), dhr. Gunsing (Driestroom), dhr. Boon (Jeugdbescherming Gelderland), 
 
Aanwezigen jeugdhulpregio FoodValley: mw. Smeding (vz), mw. Van Aggelen (notulist), dhr. Zandberg,  
dhr. Smeets, dhr. Oort, dhr. De Geus, mw. Hensen, mw. Wierenga-Barkmeijer, dhr. Krooi, mw. Vink, dhr. Stolte 

__________________________________________________________________    
 
1. Opening, welkom door mw. Smeding 
De voorzitter, mw. Smeding, heet iedereen welkom en opent de vergadering. Zoals in de mail aangegeven zijn de 
agenda en stukken van de fysieke Adviestafel wat later verzonden dan gebruikelijk. Belangrijkste bespreekpunt van 
dit overleg is het bespreken van het Inkoopkader 2017 e.v. Deze discussie zal vanmiddag beginnen, maar verder 
worden voortgezet in de werkgroepen. 
 
 
2. Mededelingen 
a. Nieuwe website www.jeugdfv.nl vanaf 26 sept live 
Mw. Smeding meldt dat de jeugdhulpregio FoodValley vanaf 26 september aanstaande een nieuwe website zal 
lanceren. De nieuwe website bevat o.a. informatie over het inkoopproces en het productenboek van de regio. De site 
biedt meer mogelijkheden voor interactie waardoor deze goed aansluit bij het bestuurlijk aanbesteden. 
 
b. Voortgang kerngroep GGZ 
Dhr. De Geus meldt dat de bestuurders van de zeven samenwerkende gemeenten vanochtend een 
voortgangsrapportage van de kerngroep GGZ hebben ontvangen. De bestuurders hebben positief op deze 
rapportage gereageerd. Men is positief over de samenwerking met aanbieders en andere stakeholders rond  het 
verbeteren van jeugd GGZ en het verminderen van de instroom in de GGZ. De rapportage zal per e-mail worden 
nagezonden aan de leden van de fysieke Adviestafel. 
 
c. Onderscheid beheer en ontwikkeling Knooppunt 
Mw. Smeding geeft aan dat de jeugdhulpregio FoodValley heeft besloten om binnen het Knooppunt onderscheid te 
maken tussen taken voor beheer en ontwikkeling. Deze scheiding van taken moet bijdragen aan het realiseren van 
de transformatieopgave en de verbinding tussen de lokale gemeenten en de inkoop.  
 
Mw. Miranda Vink is per 1 september gestart als accountmanager bij het Knooppunt. Zij stelt zich kort aan de leden 
van de fysieke Adviestafel voor. Met ingang van 1 oktober aanstaande starten er nog twee accounthouders.  
 
 
3. Vaststellen agenda 
Dhr. Goessens is door de FoodValley gevraagd om een toelichting te geven op het voorstel bijzondere kosten 
pleegzorg, dit bespreekpunt wordt toegevoegd als agendapunt 6d. De agenda wordt vastgesteld.  
 
 
4. Inkoopkader 2017 e.v. incl. toelichting 
Mw. Smeding geeft aan dat het doel van het inkoopkader tweeledig is: de gemeenten inzicht geven in de raming van 
de kosten en budgetten voor de komende jaren en daarnaast de uit te zetten financiële koers te delen met de 
zorgaanbieders. Uit het Inkoopkader 2017 e.v. blijkt een spanningsveld tussen de opbrengsten van de 
transformatiedoelstellingen en de beschikbare budgetten. De investeringen van 2015-2016 (incl. de lokale teams) 
zijn pas in een later stadium zichtbaar. Dit leidt voor 2017 tot een incidenteel tekort van 3,5 mln. Gezien de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuurlijk aanbesteden hebben de bestuurders van de FoodValley 
opgeroepen om samen met de aanbieders te komen tot een voorstel met concrete acties die aanvullend mogelijk 
zijn om het tekort op te vangen.  

http://www.jeugdfv.nl/
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Dhr. Van Wessel geeft als reactie dat het verkorten van de residentiële behandelduur kan betekenen dat de inzet 
van specialistische ambulante jeugdhulp juist stijgt. Daarnaast geeft hij aan dat de opgave in de jeugdhulp niet alleen 
betrekking heeft op de zorg en de trajecten maar ook op de beschikbaarheid van de gemeentelijke voorzieningen. 
De andere leden van de fysieke tafel beamen dit.  
 
Financieel kader 
Dhr. Smeets geeft een korte toelichting op het financieel inkoopkader. Het budget van de gemeenten zullen  in 2017 
als laatste jaar verder afnemen. De ingezette daling van jeugdhulpgebruik in 2015-2016 zijn ondanks de 
inspanningen onvoldoende om zonder extra maatregelen in 2017 binnen het budgettair kader te blijven. De 
FoodValley voorziet een incidenteel tekort van 3,5 mln. Belangrijk is dat alle afgesproken bezuinigingsopgaven ook 
daadwerkelijk gerealiseerd worden o.a. beddenreductie van 30% in 2018. 
 
Mw. Van Dongen geeft aan dat uit het Inkoopkader blijkt dat in 2015 het beschikbare budget 3 mln. hoger ligt dan de 
realisatie, zij vraagt waarom er voor 2016-2017 wordt uitgegaan van een nieuwe situatie. Dhr. Smeets antwoordt dat 
de beschikbare middelen 2015 zijn ingezet voor o.a. investeringen in de lokale teams. De cijfers in het Inkoopkader 
tonen een beeld op regionaal niveau, op lokaal niveau zijn er grote verschillen tussen gemeenten waarbij de ene 
gemeente in de min en de andere gemeente in de plus staat. Mw. De Vries (Eleos) vraagt of de winst 2015 kan 
worden ingezet voor het tekort in 2016. Mw. Van Dongen merkt op dat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid te 
kunnen dragen het essentieel is om meer inzicht te krijgen in de analyse van de cijfers en de allocatie van de 
middelen. Mw. Visserman vult aan graag een specificatie van de uitgave van de middelen te willen zien inclusief de 
gedane investeringen. De heer Smeets geeft aan dat er niet zozeer concrete oorzaken zijn aan te geven, maar dat 
hij een analyse van de zorgvraag over 2016 kan toelichten. Afgesproken wordt dat deze informatie per e-mail naar 
de leden van de fysieke tafel wordt nagezonden. 
 
Bestuurlijke uitgangspunten 
Dhr. De Geus benoemt de bestuurlijke uitgangspunten. Het uitgangspunt van de jeugdhulpregio FoodValley is dat 
transformatie via inhoud (afschaling, substitutie van zorg) wordt vormgegeven en niet via de tarieven. De 
bestuurders roepen de deelnemers van de fysieke adviestafel op om te bekijken welke versnelling op  de ingeslagen 
inhoudelijke koers mogelijk is en of er nog  extra korte termijn acties mogelijk zijn. De opbrengst van vandaag zal  
worden uitgewerkt in de bestaande inkoopwerkgroepen. n de fysieke Adviestafel van 24 november worden de acties 
gepresenteerd. In juni 2017 zou middels een tussentijdse evaluatie gekeken kunnen worden of er bijstelling van de 
afspraken gewenst is in geval van onvoldoende financieel effect.  
 
Aan de leden van de fysieke Adviestafel wordt het volgende gevraagd: 
- Welke concrete acties kunt u realiseren die op korte termijn effect zullen hebben op de financiën? 
- Welke gezamenlijke afspraken zijn hiervoor nodig? 
 
Mw. Van Dongen geeft aan dat zonder inzicht in  bijvoorbeeld het zorggebruik het lastig is om te komen tot 
oplossingsrichtingen voor de bezuinigingsopgave. Mw. De Vries (Eleos) vraagt wat er is gebeurd tussen het maken 
van de budgetafspraken voor 2016 en de opgave voor 2017. Dhr. Smeets geeft aan dat de ontwikkelopgave 2016 
nog niet is gerealiseerd. Mw. De Vries merkt op dat zij de grootste overschrijdingen ziet in de individuele 
begeleidingstrajecten en niet bij de grotere GGZ instellingen. Mw. Nasrullah geeft aan alleen zicht te hebben op de 
inkoopafspraken die zijn gemaakt met haar eigen organisatie, zij geeft aan behoefte te hebben aan meer inzicht in 
het regionale beeld. Ook de andere leden van de fysieke Adviestafel geven aan behoefte te hebben aan een nadere 
analyse van het regionale vraagstuk om te kunnen beoordelen waar een versnelling mogelijk is. 
 
Mw. Van Dongen geeft aan dat er uit de beschikbare middelen geld wordt gealloceerd voor de lokale teams, zij 
merkt op dat bekend is dat deze teams nog niet optimaal functioneren. Dhr. Woensdregt geeft aan dat afschaling 
van verblijf alleen kan als zaken als inkomen en huisvesting geregeld zijn, bekend is dat het daar nu nog knelt. Hij 
merkt verder op dat de keuzes die m.b.t. de bezuinigingsopgave gemaakt worden ook effect hebben op de 
ontwikkelingen van volgend jaar. Geconcludeerd wordt dat de aanbieders net als de bestuurders willen vasthouden 
aan de ingezette inhoudelijke koers.  
 
Dhr. Goessens geeft aan behoefte te hebben aan een analyse op concreter niveau, meer inzicht in casuïstiek kan 
daarbij helpen. Praktijkervaring leert dat achter de vraagstelling vanuit de lokale teams vaak een andere 
ondersteuningsbehoefte schuilt. Mw. De Vries (Eleos) geeft aan de transformatiedoelstellingen nog te weinig smart 
te vinden, zij roept op om de huidige transformatiedoelstellingen nader te concretiseren. Mw. Smeding reageert dat 
in de werkgroep GGZ concrete doelstellingen zijn geformuleerd. Bekeken kan worden of dit ook mogelijk is bij de 
andere doelstellingen van de werkgroepen. Dhr. Goessens geeft aan dat bekeken kan worden welke winst is te 
behalen op casusniveau. Dhr. Woensdregt merkt op dat niet gekeken moet worden naar wijzigingen in het systeem 
maar hoe te organiseren dat er meer oog is voor maatwerk.  
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Mw. Smeding vraagt de leden van de fysieke Adviestafel om op flipovers te schrijven welke korte termijnacties er 
mogelijk zijn om het financieel tekort terug te dringen. Deze inventarisatie wordt nader uitgewerkt in de werkgroepen. 
 
De heer Goessens noemt als voorbeeld dat een pleeggezin eigenlijk geen begeleiding van een jeugdzorgaanbieder 
meer nodig heeft, maar als deze begeleiding wegvalt, er ook geen pleegzorgvergoeding meer uitbetaald is. Een 
pleeggezin is dan onvoldoende draagkrachtig om de opvoeding te bekostigen. Hierdoor is er in de praktijk behoefte 
aan de financiële bijdrage (die lager kan zijn) en dus niet meer aan behandeling. Dit soort casuïstiek zou nader 
onderzocht kunnen worden. 
 
Dhr. De Geus merkt op dat uit de inventarisatie blijkt dat de lokale teams op sommige onderdelen nog 
handelingsverlegen zijn, dit bevreemdt hem aangezien de medewerkers van de lokale teams vaak gedetacheerd zijn 
vanuit de aanbieders. Mw. Nasrullah geeft aan dat zij dit ook een opvallende conclusie vindt en zegt toe de vraag 
intern voor te leggen. Mw. Visserman merkt op dat de kennis bij de lokale teams vaak wel aanwezig is maar dat het 
ook spannend is voor medewerkers om alle verantwoordelijkheid te moeten dragen.  
 
a. Toetreding perceel Verblijf 
Dhr. Zandberg meldt dat het perceel Verblijf tot nu toe gesloten is gehouden in afwachting van nader onderzoek. De 
bestuurders hebben besloten om deze status quo in 2017 te handhaven met uitzondering van kortdurend verblijf/ 
logeeropvang. Dit betekent dat de regio voor 2017 een deelovereenkomst afsluit met aanbieders die ook in 2016 
onder contract staan (m.u.v. kortdurend verblijf/ logeeropvang). Dit ter bescherming van de continuïteit van de 
huidige infrastructuur en om een belangrijke transformatiedoelstelling (afbouw residentiële zorg) te kunnen 
realiseren. De wijze van openstelling van kortdurend verblijf/logeeropvang zal binnenkort bekend gemaakt worden. 
 
 
5. Planning en vervolgafspraken 
De inventarisatie van de korte termijn acties wordt meegenomen naar de bestaande inkoopwerkgroepen. Daar 
worden de mogelijke acties voor het terugdringen van het tekort nader uitgewerkt. In de fysieke Adviestafel van 24 
november worden de uitgewerkte acties gepresenteerd.  
 
 
6. Verslag fysieke Adviestafel d.d. 20-06-2016 
- Dhr. Kodde is per abuis in het verslag vermeldt als dhr. Knodde. Dit zal worden aangepast. 
- Het verslag wordt vastgesteld. 
 
N.a.v. het verslag: 
Mw. Van Dongen geeft aan dat in de vorige fysieke Adviestafel is gesproken over het op orde krijgen van de 
bedrijfsvoering en het facturatieproces. De uitkomsten van de overleggen die hierover met de aanbieders zijn 
gevoerd zouden terugkomen in de fysieke Adviestafel. Zij vraagt wanneer de terugkoppeling verwacht kan worden. 
Mw. Smeding zegt toe dat dit per e-mail teruggekoppeld zal worden.  
 
a. Modulaire trainingen 
- Dhr. De Geus geeft aan dat in kleiner verband is gekeken naar de dekking van de kosten voor de modulaire 
trainingen. Voorgesteld wordt om de afspraken voor 2016 te continueren (de kosten worden verdeeld over de grote 
instellingen). Vanaf 2017 zal een bekostigingsafspraak worden gemaakt uitgaande van ‘de gebruiker betaalt’. Mw. 
De Vries (Eleos) vraagt of het ook mogelijk is om het principe van de gebruiker betaalt met terugwerkende kracht 
over 2016 te organiseren. Mw. Van Dongen geeft aan principieel tegen het voorstel te zijn omdat zij als grote 
aanbieder geacht wordt te betalen voor trainingen waar haar eigen medewerkers niet aan deelnemen. De meeste 
leden van de fysieke Adviestafel geven aan het principieel niet met het voorstel eens te zijn maar wel graag te willen 
komen tot een praktische oplossing. Besloten wordt om de bekostiging van de modulaire trainingen voor 2016 te 
organiseren conform het voorstel. 
 
b. Besluit tarief EED 
Dhr. Zandberg meldt dat uit de schriftelijke stemronde onder de leden van de fysieke Adviestafel  zes reacties zijn 
binnengekomen waarbij door 5 aanbieders is aangegeven dat zij kunnen instemmen met het voorstel. Dit is 
teruggekoppeld aan de bestuurders en op basis hiervan hebben zij ingestemd met het voorstel tarief EED. 
 
Dhr. Zandberg meldt dat de jeugdhulpregio een procesvoorstel zal opstellen om vast te leggen hoe om te gaan met 
stemmingen in de fysieke Adviestafel. Dit procesvoorstel zal  worden voorgelegd aan de leden van de fysieke tafel .  
 
c. Elementen kostprijsonderzoek 
Dhr.  Stolte geeft aan dat in de vorige fysieke Adviestafel is gevraagd om een overzicht met de elementen die 
worden meegenomen in de diverse kostprijsonderzoeken. Er wordt nog aan dit overzicht gewerkt, het document 
wordt binnenkort aan de leden van de fysieke tafel nagezonden.  
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d. Toelichting bijzondere pleegzorgkosten 
Dhr. Goessens geeft aan dat de jeugdhulpregio FoodValley aan Lindenhout heeft gevraagd om het budget dat nodig 
is voor het vergoeden van bijzondere kosten t.b.v. van de pleegkinderen in haar regio, te gaan beheren (bijv. 
aanschafkosten van een fiets). Deze verantwoordelijkheid is per ingang van 1 januari 2015 bij de gemeenten belegd. 
De bestuurders van de jeugdhulpregio FoodValley hebben ingestemd met het voorstel. De aanbieders die dit 
voorstel betreft zijn hierover geïnformeerd.  
 
 
7. Rondvraag en sluiting 
Mw. Smeding geeft aan dat hoewel het even zoeken was naar een goede vorm om het inkoopkader te bespreken, zij 
het wel een leerzaam proces vond. Goed om dit vraagstuk zo met elkaar te verkennen. Zij bedankt de aanwezigen 
voor hun inbreng De volgende fysieke Adviestafel is op 24 oktober. De vergadering wordt gesloten. 
 


