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Verslag fysieke Adviestafel Jeugdhulpregio FoodValley 
Donderdag 24 november 2016 van 14.00 uur tot 16.30 uur te Barneveld 

__________________________________________________________________ 
Aanwezigen aanbieders: Dhr. Leseman (dokter Bosman), mw. Ten Thije (Psyzorg), dhr. Gunsing (Driestroom), 
mw. De Vries (De Rading), mw. Nasrullah (Youké), dhr. Smolders (Lindenhout), mw. Visserman (’s Heeren Loo), 
dhr. Van de Graaf (Pluryn), dhr. Scholtus (Samen Veilig Midden-Nederland), dhr. Boon (Jeugdbescherming 
Gelderland), mw. Versendaal (stichting Breder), mw. Van der Vegt-Zwambag (Intermetzo), mw. Los (Lijn 5), dhr. 
Horstman (Timon), mw. De Vries (Eleos), mw. Van Dongen (Karakter) en dhr. Lieffering (GGZ Centraal Fornhese). 
 
Aanwezigen Jeugdhulpregio FoodValley: Mw. Smeding (voorzitter), dhr. Van Aalst (notulist), dhr. Smeets, mw. 
Gort, mw. Hensen, dhr. Oort, dhr. Krooi en dhr. Zandberg. 
 
Afgemeld: Dhr. Van Muijen (William Schrikker Groep) 
 
1. Opening 
Mevrouw Smeding heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 
2. Mededelingen 
Mevrouw Smeding deelt mee dat er een agendacommissie is opgericht en dat deze al actief is geweest voor deze 
Fysieke Adviestafel. Helaas konden niet meteen alle deelnemers van de agendacommissie aanwezig zijn de eerste 
keer en heeft alleen mevrouw Van Dongen kunnen aansluiten. 
 
Vervolgens deelt mevrouw Smeding mee dat het bericht omtrent het openstellen van logeren op de website 
www.jeugdfv.nl is geplaatst. 
 
Daarnaast deelt mevrouw Smeding mee dat de passage omtrent indexatie in de deelovereenkomst is komen te 
vervallen en per abuis de nieuwe passage zoals aangegeven in het inkoopkader 2017 niet is opgenomen. Het 
inkoopkader is in een eerdere fysieke adviestafel besproken en deze nieuwe passage zal alsnog worden 
toegevoegd. 
 
Daarna deelt mevrouw Smeding mee dat er twee reacties zijn ontvangen via de Digitale Adviestafel. De ene is van 
Psychologen Centrum Wageningen en de andere van Psyzorg. Beide reacties worden op de website geplaatst. De 
heer Zandberg licht vervolgens de procedure toe ten aanzien van deze twee reacties. De reacties hebben geen 
betrekking op lopende wijzigingsvoorstellen en worden beschouwd als nieuw ingebrachte punten. Beide reacties 
worden een volgende Fysieke Adviestafel geagendeerd. Vervolgens kan er een inhoudelijke discussie gevoerd 
worden tijdens de Fysieke Adviestafel betreffende de reacties waarna er een besluit volgt of het goede voorstellen 
zijn die eventueel uitgewerkt dienen te worden. 
 
Tot slot de Mededeling dat mevrouw Van Dongen per mail heeft aangegeven dat de reactie op de elementen van het 
kostprijsonderzoek zal nasturen voor de eerst volgende Fysieke Adviestafel. 
 
3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
4. Aanvullende acties terugdringen financieel tekort 2017 
a. Terugkoppeling Bestuurlijk Overleg ten aanzien van de aanvullende acties m.b.t. terugdringen financieel tekort 
2017. 
 
Mevrouw Smeding deelt mee dat het Bestuurlijk Overleg akkoord is gegaan met de voorgestelde maatregelen. Het 
Bestuurlijk Overleg heeft wel zijn zorgen uitgesproken ten aanzien van de eerste doorrekening en of de voorgestelde 
maatregelen realistisch zijn. Daarnaast zijn de bestuurders benieuwd naar de kosten die dienen te worden gemaakt 
om deze maatregelen in gang te zetten en hoe dit zich verhoudt met de berekende besparing. 
 
b. Vervolg van de aanvullende acties (bijlage 1). 
Mevrouw Smeding geeft aan dat dit stuk in de Fysieke adviestafel van 24 oktober jongsleden is besproken, maar dat 
in deze versie de trekkers van de maatregelen en de betrokken jeugdhulpaanbieders staan beschreven. 
 
Ten aanzien van de maatregel Onderwijs en Jeugdhulp zijn er volgens mevrouw De Vries van De Rading te weinig 
betrokkenen. Daarnaast geeft ze aan dat De Rading betreffende onderwijs en jeugdhulp verschillende 
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mogelijkheden heeft. Tevens geeft ze aan dat een veel kleine jeugdhulpaanbieders veel samenwerken met scholen. 
De heer Smolders stelt voor om dergelijke opmerkingen direct worden gestuurd aan de trekker van de betreffende 
maatregel 
 
Mevrouw Smeding geeft aan dat op 28 november 2016 een overleg is met de coördinatoren van de lokale teams van 
de Jeugdhulpregio FoodValley. Tijdens dit overleg worden de maatregelen besproken met de lokale teams. Met hen 
wordt besproken hoe de plannen van aanpak gezamenlijk met lokale teams en aanbieders verder kunnen worden 
uitgevoerd. Vanuit de aanwezige jeugdhulpaanbieders wordt aangegeven dat bij de maatregel ketenoptimalisatie 
een GGZ-aanbieder mist. Daarnaast wordt aangegeven dat bij maatregel betreffende de actieve regie vanuit lokale 
teams de vraag is wat er wordt geëvalueerd bij de twaalf wekelijkse evaluatie. Mevrouw Hensen geeft als reactie 
hierop aan dat dit wordt besproken in de werkgroep. 
 
Besloten wordt dat opmerkingen ten aanzien van een maatregel direct naar de trekker kan worden gemaild. De 
mailadressen van de trekkers zijn: 
Jan-Peter Stolte: jan-peter.stolte@ede.nl 
Ilse Lesschen:  i.lesschen@renswoude.nl 
Corine Schuil:  corine.schuil@rhenen.nl 
Henk Krooi:  h.krooi@nijkerk.eu 
Ferdinand Oort:  f.oort@barneveld.nl 
Monica Hensen: monica.hensen@veenendaal.nl 
 
5. Kostprijsonderzoek Verblijf - Dhr. Smeets 
De heer Smeets geeft een presentatie ten aanzien van het proces omtrent het kostprijsonderzoek Verblijf. 
 
Mevrouw Van Dongen heeft als vraag waarom er is gekozen voor uren en niet voor fte’s. De heer Smeets geeft aan 
dat de fte’s zijn omgezet naar uren aangezien bij fte’s ook tijd wordt besteed aan overleggen. Bij de uren gaat het om 
de tijd die wordt besteed op de groep. Hier is rekening gehouden met vakanties en eventueel ziekte uitval. Mevrouw 
Van Dongen geeft aan dat ze liever heeft dat de GGZ fte-norm wordt teruggebracht naar roosteruren.  
De heer Smolders geeft aan dat hetgeen nu wordt gepresenteerd duidelijkheid verschaft over een methode om te 
komen tot een dagprijs en dat het geldt voor één cliënt. De heer Van de Graaf vindt de opbouw goed te volgen, maar 
het zegt niks over de elementen. Hij vraagt of deskundigheidsbevordering is meegenomen in het onderzoek. De 
heer Horstman vraagt of de presentatie voortaan vooraf kan worden toegestuurd, dan kan hij zich beter 
voorbereiden. Dit zal voor een volgende keer worden gedaan en de heer Smeets geeft dat het gaat om een 
tussenstand en dat er nog een definitief voorstel komt.  
 
De heer Smeets geeft aan dat boven op deze tarieven nog ambulante inzet kan worden gedeclareerd. Vanuit de 
aanbieders wordt gevraagd hoe dit zich verhoudt met het afgeven van een zorgtoewijzing. De heer Smeets geeft 
aan dat met een beschikking voor Verblijf ook de Ambulante elementen kunnen worden gedeclareerd. De 
aanbieders verzoeken de werkgroep om meer helderheid over de verhouding zorgtoewijzing en de hiervoor 
beschreven procedure. Dit wordt meegenomen. 
 
De heer Smolders vraagt of er rekening is gehouden met de huidige producten van de aanbieders. De heer Oort 
beaamt dit. Daarnaast geeft de heer Oort aan dat de betrokken aanbieders positief waren over het verlopen proces. 
De heer Smolders zou graag willen weten welke producten vallen onder deze intensiteit. Dit zal bij de eindversie 
worden meegenomen. 
 
Gevraagd wordt vanuit de aanbieders of dit kostprijsonderzoek alleen gaat om regionaal ingekochte jeugdhulp. De 
heer Smeets geeft aan dat het ook betrekking heeft op bovenregionaal ingekochte jeugdhulp. Voor bovenregionaal 
zijn voor 2017 wel al afspraken gemaakt. 
 
Gevraagd wordt vanuit de aanbieders of vrijetijdsbesteding is meegenomen, dit kan namelijk niet ambulant worden 
gedeclareerd. Deze vraag wordt door de werkgroep opgepakt. De heer Smeets geeft vervolgens aan dat er een 
opslag van drie procent is voor leegstand en beschikbaarheidscomponent. Bij Ambulant is deze opslag vijf procent. 
Bij Ambulant is de opslag groter om een prikkel te geven om meer Ambulant te gaan werken. Het weekendverlof kan 
worden gedeclareerd want de Jeugdhulpregio wil juist dat de jeugdige naar huis gaat. Vanuit de aanbieders wordt 
gevraagd of no show ook het weglopen van een kind behelst? De heer Smeets geeft als reactie dat dit niet het geval 
is. 
 
Mevrouw Van Dongen geeft aan dat de getoonde berekening veel lijkt op datgene wat wordt gebruikt binnen de 
GGZ. De heer Smeets geeft aan dat ten aanzien van de GGZ een vergelijkbaar onderzoek komt voor klinisch en 
voor het afschaffen van de DBC-structuur. In de DBC’s zitten staffels, daar willen we vanaf en we willen naar P x Q. 
De heer Lieffering geeft aan dat er gebruik kan worden gemaakt van hetgeen is gedaan door de NZa betreffende de 
GGZ. Daarnaast wordt aangegeven dat bij de J&O aanbieders ook al veel is gedaan en dat hier ook gebruik van kan 
worden gemaakt. Beide kunnen helpen om te komen tot integrale producten. Het afschaffen van de DBC’s en de 
kostprijsonderzoek Verblijf moeten voor 2018 zijn afgerond. 
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Vanuit de werkgroep volgt nog een definitief advies. De invulling van de werkgroep zal voor de volgende fase anders 
moeten zijn. Nu behelst de werkgroep voornamelijk controllers en dit moeten mensen worden met een expertise 
gericht op zorg inhoudelijk. 
 
6. Q3 rapportage - De heer Smeets  
De kwartaalrapportage is nog niet definitief beschikbaar. Dit in verband met vragen ten aanzien van verschuivingen 
in budgetten per gemeente onderling. Om die reden kunnen de cijfers nog niet worden verspreid. De heer Smeets 
geeft wel een toelichting op de trends in zorggebruik.  
 
Ten aanzien van PGB is het zo dat deze daalt en de vraag die hierbij speelt of deze zorg wordt omgezet in zorg in 
natura dan wel of dit nog niet gedeclareerde PGB-zorg is. 
 
Vervolgens is er een daling te zien bij de GGZ, hiertegenover staat wel een stijging van de ambulante begeleiding. 
Verwacht werd dat de ambulante hulp zou gaan dalen aangezien er meer lokaal zou worden gedaan. Daarnaast 
werd verwacht dat specialistisch ambulant zou gaan stijgen ter voorkoming van verblijf. Voorgaande is nog niet 
geheel waar te nemen. Wat wel waar te nemen is, is dat elk jeugdige die wordt afgeschaald binnen verblijf wordt 
opgevuld door een jeugdige komende van buiten de Jeugdhulpregio FoodValley met instellingsvoogdij. 
 
Betreffende veiligheid is waar te nemen dat veel OTS wordt omgezet in voogdij. De jeugdigen die met OTS in de 
Jeugdhulpregio FoodValley zijn geplaatst worden vaak omgezet naar instellingsvoogdij. Door deze omzetting komt 
de bekostiging te liggen bij de gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley. Jeugdigen die met een 
instellingsvoogdij in deze regio worden geplaatst worden pas over twee jaar vergoed vanuit het Rijk. De heer 
Smolders vraagt wat hier mee wordt gedaan. Heeft dit gevolgen voor de zorgaanbieders? De heer Smeets geeft aan 
dat op dit moment wordt gewerkt aan een onderscheid tussen kinderen uit de regio en met instellingsvoogdij.  
 
De heer Van de Graaf geeft aan dat dit probleem dient te worden gecommuniceerd richting het ministerie en dat dit 
niet onderling kan worden opgelost. Dit probleem wordt veroorzaakt door de wetgeving en het financieringssysteem. 
Mevrouw Smeding vraagt hoeveel invloed de instellingen hebben op de plaatsing van een jeugdige vanuit een 
andere regio binnen de Jeugdhulpregio FoodValley. Hoe zit het met de keten waar de jeugdige vandaan komt. 
Vanuit de aanbieders wordt aangegeven dat de focus ligt op een plek in de regio waar de jeugdige oorspronkelijk 
vandaan komt. Daarnaast zien aanbieders weinig bewegingen bij regio’s die zelf geen instellingen met dergelijke 
zware jeugdhulp binnen hun regiogrenzen hebben om dergelijke zware jeugdhulp te gaan faciliteren. 
 
De meeste instellingen met deze zware specialisatie zitten geconcentreerd op de Veluwe. Deze concentratie is een 
proces van tientallen jaren, het heeft dan ook tijd nodig voordat deze expertise zich gaat verdelen over het gehele 
land. 
 
De heer Smeets geeft aan graag inhoudelijke argumenten te ontvangen, dat helpt in de discussie met VWS. De 
aanbieders geven aan dat bij veel kinderen in de regio met een OTS, door beleid van de rechtbank, na twee jaar 
wordt omgezet naar een voogdijmaatregel. De jeugdige blijft hierdoor op zijn plek, maar de gemeente die de kosten 
moet dragen wijzigt Dat is inhoudelijk prima, maar zorgt op dit moment voor financiële problemen. 
 
Gevraagd wordt aan de aanbieders of nieuwe instellingsvoogdijen kunnen worden gemeld bij de Jeugdhulpregio 
FoodValley. De Jeugdhulpregio FoodValley kan dan de zendende gemeente verzoeken de kosten te dragen. Insteek 
is dat de jeugdigen geen last moeten hebben van dit probleem. Voor 2017 zal er bij aanbieders die een addendum 
hebben afspraken gemaakt worden over melding van kinderen met instellingsvoogdij. In deze situatie gaat de regio 
vragen aan de zendende gemeente of zij de kosten van de jeugdhulp willen dragen. Dit is bedoeld als tijdelijke 
maatregel totdat een oplossing is gevonden. 
 
De heer Smeets geeft aan dat ongeveer tien miljoen van het totale budget van 64 miljoen opgaat aan 
instellingsvoogdij. De problematiek omtrent instellingsvoogdij heeft daarmee gevolgen voor de andere vormen van 
jeugdhulp. Mevrouw Van Dongen vindt dat aanbieders die niet te maken hebben met instellingsvoogdij hun mening 
kunnen en moeten geven ten aanzien van deze problematiek. De heer Oort geeft aan dat een signaal vanuit alle 
aanbieders sterker binnenkomt bij VWS. Dit zou in de vorm van een manifest kunnen. 
 
De heer Smeets deelt mee dat voor de rest van het zorggebruik binnen de Jeugdhulpregio FoodValley de juiste lijn 
is waar te nemen. Daarbij geeft hij aan dat er een daling waarneembaar is, maar helaas niet met de gewenste 
snelheid. De problematiek omtrent voogdij vertroebelt hierbij tevens de cijfers.  
 
7. Verslag Fysieke Adviestafel d.d. 24-10-2016 
Het verslag wordt vastgesteld. 
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8. Planning en vervolgafspraken 
Hieronder volgt de planning van de Fysieke Adviestafel voor 2017. 
 
23 maart 14.00 - 16.30 uur zaal 1.33 b/c (zaal Voorthuizen) in Raadhuis Barneveld 
15 juni   14.00 - 16.30 uur zaal 1.33 b/c (zaal Voorthuizen) in Raadhuis Barneveld 
5 oktober  14.00 - 16.30 uur zaal A 304 Raadhuis Ede  
 
9. Rondvraag en sluiting 
In de rondvraag wordt door mevrouw Van Dongen gevraagd hoe de andere aanbieders de Fysieke Adviestafel 
hebben ervaren. Als reactie wordt aangegeven dat het prettig en minder alleen zenden vanuit de Jeugdhulpregio 
FoodValley was. Om nog meer interactie te krijgen wordt aangeraden om cijfers die worden gedeeld tijdens het 
overleg eerder toe te sturen zodat aanbieders zich kunnen voorbereiden. Daarnaast is een toelichting op proces 
rond stukken ook belangrijk en is het handig om te weten welke aanbieders betrokken zijn. Voorgaande punten 
worden door de Jeugdhulpregio FoodValley meegenomen. 
 
Mevrouw Smeding dankt iedereen voor zijn of haar komst en sluit de vergadering. 


