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Verslag Fysieke Adviestafel Jeugdhulpregio FoodValley 
Donderdag 15 juni 2017 van 14.00 uur tot 16.30 uur te Barneveld, Raadzaal 
_________________________________________________________________ 
 

Aanwezigen aanbieders: mw. Visser (GGZ Centraal Fornhese), mw. van Dongen (Karakter), mw. van Ommering 
(Reinaerde), dhr. Ezinga (’s Heerenloo), dhr. Smolders (Lindenhout), mw. Wink (Youké), mw. de Vries (Eleos), mw. 
Prins (Lijn 5), dhr. Horstman (Timon), mw. Mallie (GGZ Centraal), mw. de Vries (de Rading), dhr. Boon 
(Jeugdbescherming Gelderland), dhr. Marthaler (Jeugdbescherming Gelderland), dhr. Nieuwlaar (Pluryn/Intermetzo), 
dhr. Scholtus (Samen Veilig Midden Nederland) en mw. Versendaal (Stichting Breder). 
 
Aanwezigen Jeugdhulpregio FoodValley: mw. Smeding (voorzitter), dhr. Smeets, dhr. de Geus,  mw. Schuil,  mw. 
Vink,  dhr. Zandberg, dhr. Essousi, mw. Lesschen en mw. Versteeg (notuliste). 
 
Afgemeld: mw. Ten Thije (Psyzorg Gelderse Vallei), mw. Nasrullah (Youké), mw. van Rooden (Lijn 5), dhr. de Graaf 
(Pluryn) en mw. Groeneweg (Pro Persona). 
 
Opening 
Mevrouw Smeding heet iedereen welkom en opent de vergadering. Er volgt een voorstelrondje. 
 
Vaststellen agenda 
De agenda wordt als volgt aangepast, punt 6: Jeugd GGZ wordt voor punt 5: Transformatieagenda gezet. De 
gewijzigde agenda wordt vastgesteld. 
 
Mededelingen 
Extra Fysieke adviestafel 
Mevrouw Smeding vermeldt dat er een extra Fysieke Adviestafel is ingepland op donderdag 31 augustus 2017 van 
14.00 tot 16.30 uur in vergaderzaal A304 in het Raadhuis in Ede. Een aantal werkgroepen hebben meer tijd nodig en 
daarom deze extra Fysieke Adviestafel.  
 
Pilot SOH 
Mevrouw Smeding geeft aan dat de pilot SOH is verlengd tot 31 december 2017. Dit extra half jaar is nodig om de 
uitvoering nog verder aan te scherpen en borging van de pilot gedegen te kunnen voorbereiden. Daarnaast is deze 
periode nodig om voldoende data te kunnen verzamelen voor een betrouwbare inschatting van de te verwachten 
resultaten. In het najaar wordt bekeken of de pilot wordt voorgezet.  
 
Modulaire trainingen 
De heer de Geus geeft aan dat de gemeenten akkoord zijn gegaan met het voorstel om in 2017 en 2018 door te 
gaan met de modulaire trainingen voor professionals werkzaam binnen de regio. Er is echter wel een wijziging in de 
financiering. Grote zorgverleners zijn voor 2017 gevraagd om een bijdrage te leveren, samen met de 7 
samenwerkende gemeenten. Tot op heden zijn de trainingen voor deelnemers kosteloos geweest. Vanaf 2018 zullen 
de deelnemers een eigen bijdrage moeten betalen voor het volgen van een training. Op dit moment is 
Jeugdhulpregio FoodValley bezig met het maken van een trainingsprogramma voor het najaar van 2017. Hierbij 
wordt input gevraagd vanuit het lokale veld. Er volgt nog een uitnodiging voor inschrijving voor deze trainingen. 
 
Platform initiatieven jeugdhulp en onderwijs 
Mevrouw Schuil vertelt dat tussen zorgaanbieders en onderwijs samenwerking wordt gezocht om zo jeugdhulp en 
onderwijs goed op elkaar te laten aansluiten. Bij de regionale werkgroep Jeugd en Onderwijs worden deze 
initiatieven besproken. Graag nieuwe initiatieven aan de heer Stolte doorgeven (jan-peter.stolte@ede.nl).  
Orthopedagogisch Didactische Centra’s zijn besproken bij het samenwerkingsverband onderwijs. Het is aan de 
school zelf met welke zorgaanbieder ze dit willen vormgeven. Dit valt binnen de inkoopcontracten en er zijn dus 
geen nieuwe producten voor nodig.  
 
18-/18+ 
De heer de Geus vraagt de leden van de Fysieke Adviestafel om contact op te nemen met de gemeente als er 
binnen de organisatie 16 jarigen jongeren zijn waarvan nu al bekend is dat ze ook na hun 18e jaar zorg nodig 
hebben. Er is hiervoor een contactpersoon per gemeente. Alle informatie staat op de website 
(https://jeugdfv.nl/aanbieders/18-18/).Tot op heden zijn er nog geen aanmeldingen binnengekomen, dus vandaar 
nogmaals dit verzoek. 
 
 
 

mailto:jan-peter.stolte@ede.nl
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Monitoring Outcome 
Mevrouw Schuil meldt namens John Stevens dat er op 9 mei een bijeenkomst met aanbieders is geweest, waarna er 
nog laatste instructies zijn gemaakt. Binnen een maand kan ermee aan de slag worden gegaan Dan wordt het in de 
praktijk gebracht en als er vragen ontstaan kunnen we deze tijdens de Fysieke Adviestafel bespreken. Er wordt ook 
een handreiking gemaakt. 
Mevrouw van Dongen geeft aan dat de deadline van januari 2018 voor Karakter lastig haalbaar is. Aangeleverde 
informatie in initi8 kan namelijk niet automatisch uit het systeem gehaald worden. Haar vraag is of er enige clementie 
is wat betreft deze deadline. Ook is ze benieuwd of dit ook voor andere aanbieders geldt. Karakter krijgt dit dus niet 
zomaar gerealiseerd. Mevrouw van Ommering vraagt zich af of het voor GGZ aanbieders lastiger is dan andere 
aanbieders. En mevrouw de Vries vraagt of dit onderwerp ook in de werkgroep behandeld is.   
Mevrouw Mallie vraagt of het duidelijk wat de consequenties zijn als er niet aan kan worden voldaan. 
Mevrouw Schuil geeft aan bovenstaande signaal en vragen bij de heer Stevens neer te leggen en hij komt dan met 
een reactie. Vooralsnog gaan we uit van de deadline van 1 januari 2018.  
 
Kanteling transformatie 
Mevrouw Smeding geeft aan dat naar aanleiding van de ontwikkelde versnellingsmaatregelingen, Jeugdhulpregio 
FoodValley intensiever wil samenwerken met lokale teams. Er zijn inmiddels gesprekken ingepland met de lokale 
teams om dit te bespreken. Ook zijn we bezig met het vullen van een beheersysteem. Daarin staan de 
transformatiedoelen, implementatieplannen en de te  verwachten effecten. Uiteindelijk willen we dit met zoveel 
mogelijk stakeholders delen. Vandaag bespreken we de Q4 cijfers. Deze cijfers zijn echter nog onderhevig aan 
fluctuatie. Door middel van het beheersysteem kunnen we straks meer op inhoud een gesprek voeren over hoe het 
gaat met de transformatiedoelen. 
 
Casusoverleg afschaling verblijf 
De heer Essousi meldt dat er op woensdag 28 juni een regionaal casusoverleg voor afschaling verblijf is ingepland. 
Pluryn heeft 4 casussen ingebracht uit Ede (2), Rhenen (1) en Veenendaal (1). De coördinatoren lokale teams zijn 
hiervoor uitgenodigd. Ook het structureel vormgeven van deze gesprekken wordt besproken. De coördinatoren van 
de lokale teams kunnen ook casussen aanleveren die ze besproken willen hebben.  
 

Advies voor besluitvorming 
Wijzigingen proces- en deelovereenkomst 
De heer Zandberg vertelt dat er tijdens een bijeenkomst op 11 mei 2017 met Karakter, Pluryn en Leger des Heils de 
voorgestelde wijzigingen zijn besproken en er de gelegenheid was om nadere wijzigingen voor te stellen en om 
verduidelijkende vragen te stellen. De partijen konden zich vinden in de voorstellen die bekend zijn gemaakt tijdens 
de Fysieke Adviestafel van 23 maart 2017. Er zijn geen digitale opmerkingen ontvangen. Aan de leden van de 
Fysieke Adviestafel wordt gevraagd dit voorstel aan te merken als een uitgewerkt voorstel en het Bestuurlijk Overleg 
te adviseren het voorstel over te nemen. 
 
De heer Scholtus geeft aan dat er in de bijlage 3 van de deelovereenkomst Veiligheid (blz. 13), een tabel staat met 
daarin etmaaltarieven. Landelijk wordt er echter gebruikt gemaakt van maandtarieven. De heer Scholtus vraagt zich 
af of dit zo klopt. De heer Smeets vertelt dat er verschillende soorten eenheden mogelijk zijn. Met bepaalde partijen 
zijn maandtarieven afgesproken, omdat er namelijk ook zaken gefactureerd worden met GI’s buiten onze regio. In de 
deelovereenkomst hebben we echter etmaaltarieven opgenomen.  
Jan Boon (Jeugdbescherming Gelderland) geeft aan dat de tarieven in de tabel van bijlage 3 (blz.13) van de 
deelovereenkomst Veiligheid in de verkeerde volgorde staan. Deze tabel is inmiddels aangepast in de 
deelovereenkomst Veiligheid en de gecorrigeerde tabel staat onder aan pagina 2 weergegeven.   
 
Mevrouw Smeding constateert dat de leden van de Fysieke Adviestafel instemmen met het uitgewerkte voorstel 
inclusief de wijziging bij de deelovereenkomst Veiligheid zoals hierboven aangegeven. Deze stukken zullen ter 
vaststelling aan het BO worden voorgelegd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Productcode Omschrijving Eenheid Tarief 2017  

48A04 (V)OTS 
eerste jaar in 
begeleiding < 1 j 

Etmaal € 24,99 

48A05 OTS 
vervolgjaren in 
begeleiding > 1 jr 

Etmaal € 21,07 

48A03 Voogdij/ Vovo Etmaal € 14,74 

47A01 Reguliere JR/ 
Toezicht en 
begeleiding 

Etmaal € 18,63 

47A06 Samenloop Etmaal € 4,67 
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Ter bespreking 
 
5. Transformatieagenda 
a. Voortgang Kostprijsonderzoek en Gezinshuisplus 
Werkgroep uniformering tarieven 
De heer Essousi deelt mee dat tijdens de Fysieke adviestafel van 23 maart 2017 is besloten om als vervolg op de 
kostprijsanalyse de verblijfsproducten nader te specificeren en hiertoe een werkgroep op te richten bestaande uit 
Lindenhout, Pluryn, Intermetzo, Stichting Breder, de Rading en ’s Heerenloo. Via de digitale weg draagt Youké ook 
bij. Met als doel een werkbaar overzicht van de beschikbare verblijfsproducten op verschillende niveaus door een 
beschrijving van productkenmerken die de lokale teams kunnen gebruiken om beter te beoordelen wat iemand nodig 
heeft.   
 
De werkgroep zal nu nog een rangschikking op intensiviteit moeten maken. De heer Horstman vraagt zich af in 
hoeverre dit proces al vast staat. Wordt er hierbij gekeken naar het aantal fte’s? De heer Smeets geeft aan dat er 
een koppeling wordt gemaakt tussen de problematiek en het product. Daaruit wordt de intensiviteit bepaald. Er wordt 
dus niet alleen naar de fte’s gekeken voor het maken van een rangschikking. De heer Essousi geeft aan dat dit ook 
een onderwerp van gesprek is binnen de werkgroep. Gelijknamige zorgproducten kunnen inhoudelijk verschillen. Het 
is van belang om meer zicht te krijgen op deze verschillen.   
 
Gezinshuisplus is een nieuw product en heeft een gelijkwaardig proces doorlopen. Gezinshuisplus is meegenomen 
in de werkgroep uniformering tarieven. Hierbij wordt nog wel gewacht op een evaluatie door Intermetzo, waarna er 
een zorginhoudelijke afweging gemaakt kan worden. Het doel is om tijdens volgende Fysieke Adviestafel een 
uitgewerkte rangschikking te presenteren inclusief de zorginhoudelijke afweging met betrekking tot Gezinshuisplus. 
 
Mevrouw Wink stelt voor om ook te kijken naar de uitwerking bij andere regio’s  waarbij verschillende soorten 
gezinshuizen worden erkend, namelijk met niveaus licht, middel en zwaar. De heer Essousi vertelt dat er geprobeerd 
wordt te kijken naar verschillende intensiteiten. Dit past bij de transformatie, namelijk opschalen voorkomen en 
afschalen mogelijk maken. Mevrouw Wink vertelt dat Youké een bepaald programma heeft, genaamd ‘In Verbinding’. 
Er wordt hierbij samen met aanwezige zorgteams in de wijk gewerkt om deze jongeren outreachende specialistische 
hulp te geven. Dit zijn vaak kortere vormen van zorg waarbij een uithuisplaatsing wordt vooromen. Het is dus geen 
logeeropvang, maar een zwaar ambulant behandelprogramma, met de mogelijkheid tot een bed. Valt zo’n 
programma hier ook binnen? De heer Essousi geeft aan dat de werkgroep dit inzichtelijk moet maken. 
Mevrouw Wink geeft aan graag aan te sluiten bij de uniformering tarieven. De heer Essousi zal contact opnemen 
met mevrouw Wink.  
 
Mevrouw de Vries (Eleos) geeft aan dat we ervoor moeten waken om een schot om een perceel te maken De heer 
Essousi geeft aan dat dit zeker de doelstelling is. Er wordt getracht om inzichtelijk te maken wat ambulant en verblijf 
precies is. Maar daarbij moet wel de mogelijkheid worden behouden om die plussen in te kunnen zetten. Het is dus 
niet gericht om te omkaderen, maar juist om op zoek te gaan naar een methodiek waarop die twee gericht worden 
ingezet en elkaar versterken. Om op die manier afschaling te stimuleren en opschalen te voorkomen. 
 
b. Logeeropvang: 
De heer Essousi deelt mee dat tijdens de Fysieke Adviestafel van 23 maart 2017 is besloten om logeeropvang als 
deeltijdproduct nader te definiëren, inclusief een kostprijsonderzoek en hiertoe een werkgroep op te richten 
bestaande uit Stichting Rooz, Coöperatie Boer en Zorg, Stichting Breder en het Jagerhuis. Namens Coöperatie Boer 
en Zorg neemt Boerderij ‘t Paradijs deel aan de werkgroep. Daarnaast neemt de Rading ook deel als aanbieder van 
deeltijdpleegzorg ter verduidelijking van de raakvlakken en verschillen tussen logeeropvang en deeltijdpleegzorg. 
Het doel is om voor 1 juli 2017 een definitieve uitwerking van logeeropvang inclusief een advies voor een tarief per 
etmaal voor de Fysieke Adviestafel te formuleren. Op basis hiervan kunnen jeugdhulpaanbieders zich gaan 
voorbereiden voor invoering op 1 januari 2018.  
 
Mevrouw van Ommering geeft aan de inhoud van de zorgvraag het belangrijkste uitgangspunt te vinden en dit te 
missen in deze Memo. Is de zorgvraag of de groepsgrootte hierbij bepalend? Door cliëntvolgend te organiseren kan 
er een andere uitkomst uitkomen. In de praktijk kan dit wel goed werken, bijvoorbeeld op een groep met 
verschillende cliënten met verschillende zorgvragen. Dit vraagt van een professional wel iets anders dan een 
groepsgericht aanbod. Er is dan variatie in intensiteit van begeleiding binnen een groep. 
 
De heer Essousi geeft aan dat dit in de werkgroep wordt uitgewerkt.  Nu staat er bij intensiteit aantal fte’s en de 
groepsomvang. Maar er wordt ook gekeken naar zwaarte van de zorgvraag. De groepsomgang wordt afgeleid van 
de zwaarte van zorgvraag. De heer Smeets geeft aan dat de koppeling zorgvraag cliënt en waar de cliënt uiteindelijk 
terecht komt niet makkelijk te maken is. Nu wordt de groepsgrootte gebruikt voor de zorgzwaarte. Mevrouw van 
Ommering geeft aan graag mee te denken, ook al zit ze niet in de werkgroep. Dit aanbod wordt aangenomen. 
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Mevrouw Visser vertelt dat we als voorbeeld kunnen kijken naar hoe andere regio’s hiermee omgaan, bijvoorbeeld in 
Flevoland. Mevrouw Visser koppelt de heer Essousi aan iemand uit de organisatie in Flevoland die informatie 
hierover heeft.  
 
Mevrouw van Ommering vraagt zich af of het mogelijk is om ook een vergoeding te regelen voor een halve etmaal. 
Er komen volgens haar nog wel eens situaties voor in de praktijk waarbij dit handig kan zijn. De heer Essousi geeft 
aan dit signaal mee te nemen naar de werkgroep. Mevrouw van Ommering stelt voor om bij kwalificatie van 
personeel, brutosalaris uit te gaan van het SKJ. Volgens mevrouw Vink refereert het huidige kwaliteitskader aan het 
SKJ. De heer Essousi neemt dit mee in de uitwerking.  
 

Ter Kennisneming 
6. Jeugd GGZ 
Mevrouw Vink geeft aan dat na 1 januari 2018 DBC’s als bekostigingsmethodiek niet langer een rol spelen in de J-
GGZ. Er is dan een andere bekostigingssystematiek nodig. Er is in de werkgroep nog geen overeenstemming over 
de tarieven. Dit memo is opgesteld om iedereen mee te nemen over de voortgang. Er zijn geen verdere vragen en/of 
opmerkingen vanuit de leden van de Fysieke Adviestafel. 
 
7. Instellingsvoogdij n.a.v. Q4 2016 
De heer Smeets geeft een presentatie over instellingsvoogdij na aanleiding van de Q4 cijfers over 2016 en geeft aan 
dat er een daling te zien is in ambulante begeleiding, behandeling en veiligheid. En een groei in GGZ ambulant, 
pleegzorg en verblijf.  
 
De heer Smolders vraagt of de verlaging in ambulante zorg te wijten is aan de investering in de samenwerking met 
lokale teams. Ook vraagt hij of er een indicatie is van het totale omzet van de lokale teams? Voor de transformatie is 
dit interessant. De heer Smeets geeft aan dat we de cijfers van het zorgverbruik van de lokale teams nu aan het 
verzamelen zijn en in de toekomst willen delen. 
 
Mevrouw van Dongen geeft aan dat de GGZ sector uit een drie tal onderdelen bestaat. Dyslexie en  basis GGZ 
stijgen. Specialistische GGZ is gedaald. De heer Smeets geeft aan dat in aantallen cliënten dit beeld klopt. Een deel 
van 2016 is nog niet gefactureerd. De kosten voor dyslexie zijn niet gestegen. Bij specialistische GGZ en de Basis 
GGZ is er wel een stijging. De bedoeling was dat de GGZ op jaarbasis met 8% zou dalen. Dit zien we nog niet. Het 
is de vraag of hier meer tijd voor nodig is dan wel of er geen effect van de inspanningen te zien is.  
 
De heer Smolders geeft aan dat het goed is om dit verder uit te werken voor de kwartaalgesprekken. Er zal dan 
meer gekeken moeten worden naar specialistische interventies in plaats van het totale overschrijding van verblijf. 
  
De heer Horstman vraagt in hoeverre het bovenregionale aanbod residentieel is meegenomen? De heer Smeets 
geeft aan dat dit in verblijf zit. Er wordt geprobeerd een koppeling met het aantal cliënten te maken. Wat we weten is 
dat er tussen 2015 en 2016 5% meer cliënten zij geholpen in de 2e lijns zorg. Er zijn dus met dezelfde middelden 
meer cliënten geholpen.  
 
De heer Marthaler geeft aan dat Jeugdbescherming Gelderland voor 2017 achter loopt met factureren. Initi8 loopt nu 
redelijk goed. Als dat goed loopt ontstaat er op basis van de cijfers een actueler beeld. Die cijfers kunnen dan 
gebruikt worden om te kijken, vergelijken en ontdekken wat de trends zijn. 
 
Mevrouw van Ommering geeft aan dat het goed is om voor een volgende keer aanbieders actief te vragen om zelf 
ook hun cijfers te analyseren om zo met elkaar trends te kunnen bespreken.  
De heer Marthaler vraagt of er ook rekening wordt gehouden met CAO jeugdzorg? De indexering is hoger dat de 
compensatie vanuit het Rijk. De heer Smeets geeft aan dat de tarieven, met de loon- en prijscompensatie die de 
gemeenten ontvangen in het daaropvolgende jaar worden verhoogd (meicirculaire 2017 geeft een loon- en 
prijscompensatie van 1,93%).Mevrouw de Vries (de Rading) geeft aan dat de CAO’s worden met terugwerkende 
kracht worden afgesproken. Hierdoor wordt het gat tussen inkomsten en uitgaven groter.  
 
8. Rondvraag en sluiting 
- Mevrouw de Vries (de Rading) wil graag aandacht vragen voor de rol die deeltijdpleegzorg in gezinnen kan spelen. 
Dit wordt al meegenomen, zie punt 5b Logeeropvang.  
- De heer de Geus geeft aan dat er nu een aantal keer een Fysieke Adviestafel vanuit de Jeugdhulpregio FoodValley 
is georganiseerd op één van onze locaties. Als het een keer op een locatie van een aanbieder kan plaatsvinden 
horen we dit graag. Er moet dan gerekend worden op 30 personen. 
 
Mevrouw Smeding dankt iedereen voor zijn of haar komst en sluit de vergadering. 
 
Deel B 
Het verslag van de Fysieke Adviestafel van 23 maart 2017  is vastgesteld. 


