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Verslag fysieke Adviestafel Jeugdhulpregio FoodValley 
Maandag 24 oktober 2016 van 14.00 uur tot 16.30 uur te Veenendaal 

__________________________________________________________________ 
Aanwezigen aanbieders: Mw. Langerak (Humanitas-dmh), mw. Schutte (Intermetzo), dhr. Van Wessel (Pactum), 
dhr. Scholtus (Samen Veilig Midden Nederland), mw. Spapê (William Schrikker Groep), dhr. Van Muijen (William 
Schrikker Pleegzorg/William Schrikker Groep), mw. Postma-Stokkel (Bosman GGZ), dhr. Leseman (Bosman GGZ), 
mw. Ten Thije (Psyzorg Gelderse Vallei), dhr. Vloet (Pluryn De Hoenderloo Groep), mw. Bos (Ambulante Zorg op 
Maat), mw. Markhorst (Leo Kannerhuis), dhr. Smit (Therapeutisch centrum GGZ), mw. Schepers (Careander), mw. 
Visser (Fornhese GGZ Centraal), mw. Van Ommering (Reinaerde), dhr. Bijleveld (Youké), mw. Meijer (Leger des 
Heils Midden-Nederland), Mw. De Groot (Leger des Heils JB/JR en SGJB), mw. Dooyerweerd (Dekker & 
Dooyerweerd), dhr. Dekker (Dekker & Dooyerweerd), mw. H. de Vries (Eleos), mw. Van Dongen (Karakter), mw. 
Groeneweg (Pro Persona), mw. I. de Vries (Pro Persona), dhr. Horstman (Timon), mw. R. de Vries (Stichting De 
Rading), dhr. Smolders (Lindenhout), mw. Visserman (’s Heeren loo), dhr. E. de Vries (De Ziel) en dhr, Koelewijn 
(Sustvarius). 
 
Aanwezigen Jeugdhulpregio FoodValley: Dhr. De Geus (voorzitter), dhr. Van Aalst (notulist), dhr. Stolte, dhr. 
Stevens, dhr. Smeets, mw. Gort, mw. Vink, mw. Schuil, mw. Hensen, dhr. Oort en dhr. Zandberg. 
 
Afgemeld: mw. Smeding (Jeugdhulpregio FoodValley), dhr. Woensdregt (SIZA), dhr. Gunsing (Driestroom), dhr. De 
Graaf (Pluryn) en dhr. Boon (Jeugdbescherming Gelderland). 
 
1. Opening 
De heer De Geus heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 
2. Mededelingen 
De heer De Geus deelt mee dat mevrouw Smeding in verband met een vakantie afwezig is en dat hij het 
voorzitterschap voor deze keer van haar overneemt. 
 
3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
4. Aanpassing deelovereenkomst 
De heer De Geus geeft een korte toelichting bij de memo betreffende de wijzigingen voor de deelovereenkomst voor 
2017. De heer Van Muijen vraagt of de bijzondere kosten pleegzorg apart worden geregeld aangezien het niet in de 
deelovereenkomst komt te staan. De heer de Geus geeft aan dat dit separaat geregeld wordt. Aanbieders van 
pleegzorg worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht op welke manier deze bijzondere kosten kunnen worden 
gedeclareerd. Lindenhout zal als penvoerder hierbij optreden. Lindenhout zal verantwoording gaan doen richting de 
Jeugdhulpregio FoodValley. 
 
Veder zijn er vanuit de aanbieders geen op- of aanmerking met betrekking tot de memo: Wijzigingen 
deelovereenkomst Agenda punt 4. De leden van de fysieke adviestafel stemmen in met de voorgestelde wijzigingen 
in de deelovereenkomst. De gewijzigde deelovereenkomst zullen vervolgens ter vaststelling worden voorgelegd aan 
de bestuurders. 
 
5. Inkoopkader 2017 
De heer Smeets licht zijn presentatie toe. Aangegeven wordt dat er voor 2016 een tekort is en dat het overschot van 
2015 gebruikt zal moeten worden voor 2016. 
 
De heer Van Wessel geeft aan een stijging te zien in voogdijplaatsingen en dat het uitzoeken van wel of geen 
voogdij lonend kan zijn. De heer Smeets geeft aan dat voogdij verspreid is over veel organisaties en dat de kosten 
en vergoeding van elkaar verschillen.  
 
Mevrouw Van Dongen geeft aan de 1% daling voor Ambulant niet terug te zien in de prognose 2016 ten opzichte 
van de inkoop 2016. Ze ziet juist een stijging van het gebruik. Aangegeven wordt dat dit komt door de correctie van 
persoonsgebonden budget (hierna: PGB). Het gehele zorgbudget bestaat namelijk uit PGB + zorg in natura (hierna: 
ZIN). In het inkoopkader 2017 wordt alleen naar ZIN gekeken. In 2015 en 2016 is veel PGB omgezet naar ZIN. 
Voorts wordt door de heer Smeets aangegeven dat het zorggebruik aan het dalen is ten opzichte van 2015, maar 
nog hoger ligt dan de inkoop 2016 (zoals weergegeven in de tabel van het inkoopkader 2017). De cijfers in de 
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presentatie geven de verschuiving weer ten opzichte van de realisatie 2015 (daadwerkelijk gebruik) en niet ten 
opzichte van de inkoop 2016 (verwachting). 
 
6. Stand van zaken inkoopwerkgroepen en inkoopproces 
De heer Stolte geeft een toelichting bij de memo Acties vanuit werkgroep Verbindingen Jeugdhulp om transformatie 
te versnellen (bijlage 1). De memo is opgesteld naar aanleiding van de suggesties die zijn gedaan tijdens de Fysieke 
Adviestafel van 15 september 2016. Mevrouw Van Dongen geeft aan dat de cijfers die staan in de memo een eigen 
leven kunnen gaan leiden en vraagt zich af wie de geadresseerde zijn voor de maatregelen. De heer Stolte geeft 
aan dat binnen verblijf de bij een aantal aanbieders naast afspraken over omzetplafond ook de financiële vertaling 
van de maatregelen zal worden opgenomen. Hierbij zal uiteraard worden aangegeven dat het gaat om een 
inspanningsverplichting. Mevrouw Van Dongen geeft aan dat een maatregel als het niet contracteren van ADHD-
zorg niet meteen leidt tot een oplossing voor de huisartsen. Er dient gewaakt te worden dat er geen beslissingen 
worden genomen voor partijen die niet zijn aangesloten bij de Fysieke Adviestafel. 
 
De heer Dekker vraagt hoe het zit met bezuinigen en het behoudt van kwaliteit? De heer Stolte geeft aan dat op de 
tarieven niet wordt bezuinigd en dat de inhoudt leidend is. Een kwalitatief goede zorg voor een goede prijs. 
Daarnaast wordt door de heer de Geus medegedeeld dat de bestuurders hebben aangegeven dat behoudt van de 
kwaliteit van zorg als belangrijk wordt beschouwd. Hierop geeft de heer Dekker aan dat kinderartsen beter zijn 
opgeleid dan huisartsen. De heer Stolte benadrukt dat kwaliteit vooropstaat en dat in een casusoverleg tot een 
beslissing moet worden gekomen. Deze keuze moet uiteindelijk zorgen voor het meeste rendement. 
 
Betreffende de screening wordt door de heer Van Wessel gevraagd hoe dit wordt gedaan, of dit adequaat wordt 
gedaan en wie gaat screenen? Daarnaast is hij benieuwd naar het proces hieromtrent en hoe de actie wordt 
uitgezet. De Jeugdhulpregio FoodValley staat open voor elke suggesties geeft de heer Stolte aan. Daarnaast wordt 
door de heer De Geus aangegeven dat parallel werken tussen de verschillende aanbieders ook belangrijk is. De 
heer Stolte geeft aan dat de maatregelen erg ambitieus zijn in de uitwerking en dat er dan ook kritisch moet worden 
bekeken wat wel en wat niet mogelijk is. Daarnaast dient de verbinding lokaal team en hoog specialistische 
jeugdhulp nog te worden gemaakt. 
 
Uit de memo zijn niet de verschillende ketens van financiering en de schoten tussen de domeinen terug te lezen, zo 
geeft de heer Smolders aan. De heer Stolte geeft als reactie dat 18-/18+ problematiek in casusoverleg worden 
besproken en dat de passende actoren hierbij aanwezig dienen te zijn. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de 
wmo en aanbieders over waar de schakel kan worden gemaakt, geeft de heer De Geus aan. De heer Smolders zou 
dit graag terugzien in de memo. Dit wordt meegenomen geeft de heer De Geus aan. 
 
Betreffende de terminologie wordt door de heer Van Wessel aangegeven dat de term ‘regie’ is verouderd. De heer 
Van Wessel doet de uitnodiging een andere term dan regie te gebruiken. Mevrouw van Dongen geeft aan dat het 
wenselijk is dat vanaf begin van de behandeling het lokale team meekijkt om te voorkomen dat jeugdigen na de 
behandeling in behandeling toch moeten blijven omdat er geen goed vervolg is. 
 
De heer Stolte vraagt of er commitment is betreffende de opgestelde maatregelen. Mw. De Vries vraagt waarom 
niets is ingevuld bij Onderwijs en Jeugdhulp. Ze geeft aan dat daar nog een slag te slaan is. De heer Smeets geeft 
aan dat het op dit moment nog te vroeg is om een financiële inschatting te maken. De heer Stolte geeft aan dat dit 
nog verder zal worden uitgewerkt.  
 
Aangegeven wordt dat de aanbieders voor de exacte financiële vertaling niet verantwoordelijk willen zijn. De heer de 
Geus geeft aan dat het een inspanningsverplichting behelst en vraagt of iedereen zich voor deze maatregelen wil 
gaan inzetten. Gevraagd wordt of ook de lokale teams zich committeren aan deze maatregelen. De heer De Geus 
geeft aan dat de lokale teams zich committeren aan de maatregelen.  
 
Besloten wordt dat de aanbieders akkoord gaan met de beschreven acties in de memo, maar met de kanttekening 
dat het gaat om een inspanningsverplichting en de aanbieders dus niet vastgepind kunnen worden op de bedragen.  
 
Pauze 
 
Voordat het volgende agendapunt wordt besproken deelt de heer de Geus nog mee dat in de loop van week 43 dan 
wel het begin van week 44 meer informatie wordt verstrekt op de website betreffende het openstellen van logeren 
voor aanbieders. 
 
7. Elementen kostprijsonderzoek 
De heer Stolte licht de memo betreffende nieuwe tarieven regio FoodValley toe. De heer Horstman vraagt zich af 
waarom de indexatie niet is vermeld in de memo. Aangegeven wordt dat deze memo transparant wil maken hoe het 
tarief is opgebouwd. Indexatie staat opgenomen in het inkoopkader 2017. Mevrouw Van Dongen vraagt of de 
indexatie is gebaseerd op de cao van Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening? De indexatie is gebaseerd op 
de vergoeding vanuit het Rijk, geeft de heer Smeets aan. De heer Smolders is benieuwd of indexatie ook van 
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toepassing is voor de deelovereenkomst lokale teams. De heer Smeets geeft aan van wel. De heer Smeets geeft als 
reactie nog aan dat er verschillende loonkosten zijn in de verschillende sectoren, maar dat hij verwacht dat dit naar 
elkaar gaat toegroeien aangezien men werkzaam is binnen één jeugdhulp. 
 
De heer Stolte geeft aan dat met de LVB aanbieders wordt bekeken of zij ook in deze opzet kunnen meegaan. 
Indien dit voor sommige aanbieders nog niet lukt dan krijgen deze aanbieders een apart addendum voor 45A05. De 
code 45A05 wordt uit de deelovereenkomst gehaald. 
De heer Horstman vraagt of cliënt geboden tijd en cliënt contact tijd in één kan worden geregistreerd of dat dit 
afzonderlijk van elkaar moet worden geregistreerd. De heer Smeets geeft aan dat er geen afzonderlijke registratie 
nodig is. De heer Smeets geeft daarnaast nog aan dat in 2015 dit als traject werden gefinancierd. In 2016 dienen de 
daadwerkelijk ingezette uren te worden gedeclareerd en geen gemiddelden. 
 
Mevrouw Van Dongen vraagt of de memo een toelichting is voor EED of een opmaak voor J&O, GGZ en LVB. 
Vanuit de Jeugdhulpregio FoodValley wordt aangegeven dat het zowel een toelichting is voor EED als een opmaak 
voor J&O, GGZ en LVB en dat deze opbouw van het tarief ook als insteek zal worden gekozen bij de afschaffing van 
de DBC structuur binnen de GGZ. Mevrouw Van Dongen heeft hier nog wel kanttekeningen bij en stuurt deze per 
mail toe om te bespreken in de eerst volgende Fysieke Adviestafel van 24 november. 
 
De heer van Wessel geeft aan dat trajectfinanciering voor en nadelen kent. De heer Smeets geeft aan dat men wil 
komen tot trajectfinanciering en dat harmonisatie van de tarieven als een belangrijke tussenstap moet worden 
gezien. De intentie vanuit de Jeugdhulpregio FoodValley is om uiteindelijk te komen tot trajectfinanciering. 
 
8. Verslag Fysieke Adviestafel d.d. 15-09-2016 
Het verslag van de Fysieke Adviestafel van 15-9-2016 wordt vastgesteld. 
 
8.a 
Gevraagd wordt of de vermindering in de instroom wordt gemonitord. De heer de Geus geeft aan dat dit samen met 
de Karakter Academie wordt gedaan. 
 
8.b  
Mevrouw Van Dongen vraagt of er een terugkoppeling komt van de analyse van de zorgvraag. De heer Smeets 
geeft aan dat dit komt in de rapportage van Q2 2017. 
 
9. Overige bespreekpunten 
 
- Voorstel agendacommissie. De heer De Geus legt het voorstel uit. De aanbieders stemmen in. Voor de 
commissie melden zich aan: 
  

Mevrouw Van Dongen van Karakter (GGZ) 
 Mevrouw Visserman van ’s Heeren loo (LVB) 
 De heer Van Wessel van Pactum (J&O) 
 
- Voorstel versimpeling procedure wijziging deelovereenkomst. De heer Zandberg licht het voorstel toe om voor 
simpele wijzigingen een lichtere procedure te gaan volgen. Mevrouw Van Dongen merkt twee punten op. Ten eerste 
vraagt ze af wat een simpele wijziging is? Daarnaast vraag ze zich af wat een negatief advies van de Fysieke 
Adviestafel voor gevolgen heeft voor het Bestuurlijk Overleg (hierna: BO). 
 
De heer Zandberg geeft op het eerste punt aan dat de agendacommissie eventueel een rol kan spelen bij het 
beoordelen of een wijziging valt onder de term ‘simpel’. Mevrouw Van Dongen geeft aan dat dit vooral voor de 
aanbieders die niet aangesloten zijn bij de Fysieke Adviestafel belang is. Wijzigingen en ook simpele wijzigingen 
worden gepubliceerd op de Digitale Adviestafel, geeft de heer De Geus aan. De Digitale Adviestafel is de plek voor 
de niet aan de Fysieke Adviestafel aangesloten aanbieders om hun reactie te geven op aanstaande wijzigingen. 
 
Ten aanzien van de tweede opmerking geeft de heer Zandberg aan dat er een praktische route is en een 
procesmatige. De praktische is dat wanneer het BO een besluit neemt op basis van een negatief advies van de 
Fysieke Adviestafel, de aanbieders de gewijzigde overeenkomst kunnen weigeren te ondertekenen.  
Procesmatig is het BO verantwoordelijk voor het besluit en mag het anders besluiten dan het advies. 
Als laatste merkt de heer Zandberg op dat in de Fysieke Adviestafel ook de gemeenten worden vertegenwoordigd 
en dat het advies van de Fysieke Adviestafel tot stand komt door aanbieders en gemeenten. Hierdoor verwacht hij 
dat de situatie zoals beschreven door mevrouw Van Dongen niet snel zal plaatsvinden. 
 
10.Planning en vervolgafspraken 
De heer De Geus geeft aan dat de Fysieke Adviestafel van 24 november als optioneel staat, maar dat de 
Jeugdhulpregio FoodValley van deze gelegenheid gebruik wil maken en nodigt bij deze iedereen uit voor de fysieke 
adviestafel van 24 november. 
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De heer De Geus geeft aan dat de addenda voor 2017 in week 42 en 43 worden rondgestuurd aan de aanbieders. 
Aangezien het al week 43 is, worden de addenda deze week rondgestuurd, in ieder geval zullen de addenda voor de 
Q3-gesprekken bij de aanbieders zijn. 
 
11.Rondvraag en sluiting 
Mevrouw Visserman vraagt wanneer de planning voor 2017 bekend wordt en of dit zo snel mogelijk kan. De heer De 
Geus geeft aan dat de Jeugdhulpregio FoodValley zo snel mogelijk de planning voor 2017 bekendmaakt. 
 
De heer De Geus bedankt iedereen voor zijn of haar komst en sluit de vergadering. 


