
Verslag Fysieke Adviestafel Jeugdhulpregio FoodValley d.d. 26-10-2017  Pagina 1 

 

 

 

Verslag Fysieke Adviestafel Jeugdhulpregio FoodValley 
Donderdag 31 augustus 2017 van 14.00 uur tot 16.30 uur te Veenendaal 

__________________________________________________________________ 

Aanwezigen aanbieders: Dhr. Snoeij (Coöperatie Boer & Zorg/Boerderij ‘t Paradijs), dhr. Nieuwlaar 

(Pluryn/Intermetzo), mw. Versendaal (Breder), mw. Wink (Youké), dhr. Smolders (Lindenhout), dhr. Leseman 

(Dokter Bosman), mw. Ommering (Reinaerde), dhr. Boon (Jeugdbescherming Gelderland), mw. Ten Thije (Psyzorg), 

mw. Schmitz (lijn 5), mw. De Vries (Eleos) en mw. Van Dongen (Karakter).  

 

Aanwezigen Jeugdhulpregio FoodValley: Mw. Vink (voorzitter), dhr. Van Aalst (notulist), dhr. Zandberg, dhr. 

Smeets, dhr. Stolte, dhr. Essousi, mw. Schuil, mw. Hensen, mw. Gort, dhr. Paassen, mw. Smeding en dhr. Krooi. 

 

Afgemeld: Dhr. Scholtus (Samen Veilig Midden Nederland), mw. Visserman (’s Heeren Loo), mw. Visser (Fornheze 

GGZ Centraal), mw. Mallie (Fornheze GGZ Centraal), mw. Meijer (Karakter) en mw. Nasrullah (Youké). 

 

1. Opening 

Mevrouw Vink heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 

2. Mededelingen 

- Tekstuele wijzigingen verslag FAT d.d. 31 augustus 2017 

Mevrouw Vink deelt mee dat naar aanleiding van het verslag twee reacties zijn binnengekomen. Beide reacties zijn 

verwerkt in het verslag zoals geagendeerd voor deze Fysieke Adviestafel. 

Mevrouw Van Dongen geeft aan dat in het verslag is aangegeven dat er geen unaniem advies wordt gegeven door 

de Fysieke Adviestafel betreffende de tarieven Jeugd-GGZ 2018. In de mail van 6 oktober 2017 staat beschreven 

dat het Bestuurlijk Overleg op basis van het advies van de Fysieke Adviestafel heeft ingestemd met de tarieven voor 

de Jeugd-GGZ 2018. Voor mevrouw Van Dongen is niet duidelijk op welk advies de bestuurders hun besluit hebben 

gebaseerd, zijn de bezwaren van de jeugdhulpaanbieders aan de bestuurders voorgelegd. Mevrouw Vink geeft als 

reactie dat het voorstel met het verdeelde advies is voorgelegd aan de bestuurders. Op basis van dit verdeelde 

advies hebben de bestuurders een besluit genomen. Mevrouw Vink geeft aan dat de memo, zoals voorgelegd aan 

de bestuurders, met daarin de beschreven voor- en tegenargumenten te delen met de leden van de Fysieke 

Adviestafel. 

 

- Regionale expertteams 

Mevrouw Vink deelt mee dat er na de 24-uurssessie een oproep is gedaan aan alle regio’s om een expertteam op te 

richten. Binnen de Jeugdhulpregio FoodValley bestaat er een zorgtafel genaamd ‘Wicked problems’. Van deze 

zorgtafel is tot op heden tweemaal gebruik van gemaakt. Mevrouw Van Dongen geeft aan dat gecontracteerde 

partijen nog eens dienen te worden geattendeerd op het bestaan van deze zorgtafel. Mevrouw Wink geeft aan dat 

de term van deze zorgtafel geen blijk geeft van een expertteam en stelt voor om eventueel de naam te wijzigen. 

Mevrouw Ommering geeft aan dat de zorgtafel eventueel breder dient te worden geactiveerd. Mevrouw Vink geeft 

aan dat op dit onderwerp in een volgende Fysieke Adviestafel nader kan worden ingegaan. 

 

- Planning Fysieke Adviestafel 2018 

Mevrouw Vink deelt mee dat in 2018 vijf Fysieke Adviestafel staan gepland. Hieronder treft u de data, tijd en plaats 

aan van de Fysieke Adviestafels in 2018. 

 

15 februari 2018 van 14.00 tot 16.30 uur te Barneveld 

12 april 2018 van 14.00 tot 16.30 uur te Barneveld 

14 juni 2018 van 14.00 tot 16.30 uur te Barneveld 

6 september 2018 van 14.00 tot 16.30 uur te Barneveld 

1 november 2018 van 14.00 tot 16.30 uur te Barneveld 
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3. Vaststellen agenda 

Mevrouw Vink stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

4. Logeeropvang 

Mevrouw Vink deelt mee dat in de Fysieke Adviestafel van 31 augustus is besloten om logeren nog nader te 

bekijken in de werkgroep. De memo is opgesteld in een gewijzigde format en mevrouw Vink vraagt of het gewijzigde 

format helder de twistpunten weergeeft. Mevrouw Ommering geeft aan dat het gewijzigde format de discussie- en 

besluitpunten helder naar voren brengt. 

 

De heer Essousi geeft aan dat na de vorige Fysieke Adviestafel een derde het proces heeft bekeken. Daarnaast zijn 

de discussiepunten besproken in de werkgroep en is de foutieve bijlage aangepast. De heer Essousi geeft aan dat 

niet alle discussiepunten zijn opgelost, maar dit is ook zo weergegeven in de memo. Mevrouw Versendaal geeft, als 

deelnemer van de werkgroep, aan dat ze zich kan vinden in het voorstel. Mevrouw Ommering geeft daarnaast aan 

dat ze zich ook kan vinden in de uitwerking.  

 

De heer Snoeij geeft aan dat het verkrijgen van aanvullende jeugdhulp naast logeren voor jeugdigen geen 

administratieve rompslomp dient te worden. De heer Essousi geeft aan dat aanvullende hulpvormen onder 

voorwaarden mogelijk is. Voorgaande wordt afgestemd met de lokale teams van de gemeenten. Mevrouw 

Ommering geeft aan dat het een ieders inspanning is om de administratieve lasten te verlichten. 

 

Mevrouw Vink concludeert dat het voorstel wordt aangemerkt als een uitgewerkt voorstel en dat de Fysieke 

Adviestafel positief adviseert. 

 

NB. Mevrouw Visserman heeft per mail te kennen gegeven dat ze kan instemmen met het proces. 

 

5. Productindeling Deelovereenkomst Verblijf 

Mevrouw Vink vraagt aan de Fysieke Adviestafel of er vragen zijn ten aanzien van voorliggend memo. Er zijn geen 

nadere vragen. 

 

Mevrouw Vink concludeert dat het voorstel wordt aangemerkt als een uitgewerkt voorstel en dat de Fysieke 

Adviestafel positief adviseert. 

 

6. Verantwoordelijkheidstoedeling bij verwijzing 

Mevrouw Hensen geeft aan dat in de Fysieke Adviestafel van maart de overbruggingszorg is besproken. Tijdens de 

uitwerking van dit onderwerp zijn enkele aspecten naar voren gekomen die leiden tot de conclusie dat het hier in 

wezen gaat om de vraag wie op welk moment de primaire verantwoordelijkheid heeft in en voor een 

jeugdhulpverleningstraject. 

 

Mevrouw De Vries vraagt wat de term ‘gemeenten’ behelst in de memo. Mevrouw Hensen geeft aan dat hiermee de 

lokale teams wordt bedoeld. De heer Smolders geeft aan dat zijn inziens de cliëntroutes nader dienen te worden 

uitgevent met een aantal jeugdhulpaanbieders.  

 

Mevrouw Van Dongen geeft aan dat betreffende overbruggingszorg en verantwoordelijkheid verschillende aspecten 

een rol spelen, het is niet enkel een administratieve handeling. De heer Stolte geeft aan dat helderheid verschaft 

dient te worden omtrent wie wanneer verantwoordelijk is en hoe dit is geregeld. De heer Krooi geeft aan dat het op 

abstract niveau duidelijk dient te worden wie wanneer verantwoordelijk is. 

 

De heer Boon geeft aan dat het daarnaast ook gaat om de verantwoordelijkheid wanneer een voogd een jeugdige 

aanmeld bij een jeugdhulpaanbieders. Voorheen lag de verantwoordelijkheid voor het zoeken van een geschikte 

jeugdhulpaanbieder bij de jeugdhulpaanbieder wanneer een voogd een jeugdige naar een jeugdhulpaanbieders 

verwijst, maar daar niet kan worden geplaatst. Momenteel is het zo dat de voogd opzoek gaat naar een 

jeugdhulpaanbieder die geschikt is en capaciteit heeft. 

 

Mevrouw Van Dongen geeft aan dat zolang Karakter de jeugdige niet heeft gezien dat de huisarts dan 

verantwoordelijk blijft. Pas wanneer de jeugdige wordt geaccepteerd gaat de verantwoordelijkheid over. De harde 

verantwoordelijkheid is helder weer te geven, maar deze harde afspraken zijn niet altijd wenselijk. Afhankelijk van de 
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casus dient de prioriteit te worden bepaald. Mocht de huisarts van mening zijn dat het te lang duurt dan neemt de 

huisarts contact op met de jeugdhulpaanbieder.  

 

Mevrouw De Vries geeft aan dat de verwijzer niet van zijn verantwoordelijkheid af kan door enkel het verwijzen. De 

verantwoordelijk gaat pas over als de jeugdige gezien en geaccepteerd is. Mocht dit voor een verwijzer te lang duren 

dan kunnen zij altijd contact opnemen met de jeugdhulpaanbieders dat de jeugdige eerder dient te worden gezien. 

Belangrijk is dat er verbinding wordt gemaakt tussen de verwijzer en de jeugdhulpaanbieder. 

 

Mevrouw Smeding vraagt hoe de ervaringen in andere regio’s zijn. Mevrouw De Vries geeft aan dat in de andere 

regio’s de afspraak is gemaakt om elkaar op te zoeken bij een overbrugging tot aan de levering van jeugdhulp. 

Mevrouw Van Dongen geeft aan dat in andere regio’s dit onderwerp niet zo prominent op de agenda staat.  

 

De heer Smolders geeft aan dat de vraagstelling eventueel anders dient te worden benaderd, namelijk hoe kunnen 

we naadloze en aansluitende trajecten bewerkstelligen. Mevrouw Van Dongen voegt hier aan toe dat dient te 

worden gekeken naar de doorlopende lijn. Daarnaast dient te worden gewaakt dat wanneer we te hard ingaan op de 

verantwoordelijkheidsvraagstuk dat het gesprek niet meer met elkaar wordt aangegaan. De heer Boon geeft aan dat 

voor lokale teams ook bij het leveren van jeugdhulp een verantwoordelijkheid blijft bestaan om in de casus contact te 

blijven houden. 

 

Mevrouw Ommering doet een procesvoorstel om voorgaande in een werkgroep nader uit te werken. De uitkomst 

hiervan kan worden opgenomen in een werkdocument.  

 

Mevrouw Vink concludeert dat de Fysieke Adviestafel instemt met een werkgroep om dit vraagstuk nader uit te 

werken. Aan de werkgroep nemen deel Reinaerde, Eleos, Jeugdbescherming Gelderland en Lindenhout.  

 

7. Voorbeelden/signalen uit de praktijk 

Stijging complexiteit en crisissen 

Mevrouw Van Dongen geeft aan dat ze momenteel de ontwikkeling ziet dat de complexiteit van de casussen en het 

aantal crisissen toeneemt en vraagt of dit ook wordt waargenomen door andere leden van de Fysieke Adviestafel. 

Mevrouw Wink geeft aan voorgaande ontwikkeling te erkennen. Er is een stuwing naar boven waarneembaar en 

daarnaast is de capaciteit afgebouwd. Als mogelijke reden geeft mevrouw Wink aan dat de lokale teams eventueel 

te lang wachten met het doorverwijzen van jeugdigen. Mevrouw Van Dongen geeft aan dat ze onlangs een 

bijeenkomst van Erik Dannenberg heeft bijgewoond. Hij geeft aan dat in Nederland de capaciteit wordt afgebouwd, 

maar dat dit nog steeds het hoogste is in Europa en dat de complexiteit van de casussen blijft. De heer Boon geeft 

aan dat in Nijmegen momenteel een onderzoek wordt gedaan omtrent de toename van complexiteit van casussen 

onder leiding van mevrouw Carlijn van Dalen. Het rapport van dit onderzoek komt binnenkort uit. 

 

De heer Stolte geeft aan dat daarnaast ook een verschil bestaat in de invulling van termen als crisis. De definitie van 

deze term verschuift steeds en zorgt voor onduidelijkheid. 

 

Mevrouw Wink vraagt hoe de expertise in de lokale teams is onderhouden of dat de lokale teams nu bestaan uit 

generalisten. Daarnaast geeft ze aan dat in de stad Utrecht veel specialisme in de lokale teams zit, maar bij de 

doorsnee lokale teams weten we dat er generalisatie optreedt. In Utrecht zijn er veel leertrajecten gezamenlijk met 

de lokale teams. Mevrouw Smeding geeft aan dat binnen de Jeugdhulpregio FoodValley wordt gewerkt met 

modulaire trainingen, deze worden nog eens tegen het licht gehouden. Daarnaast is onlangs het project procesregie 

van start gegaan waarin voorgaande meegenomen zal worden. De heer Stolte concludeert dat er meer gezamenlijk 

een leereffect moet worden bereikt. De heer Krooi vraagt of het wenselijk is om de scholen te betrekken bij deze 

ontwikkeling. Mevrouw Ommering geeft aan dat de scholen uiteraard betrokken kunnen worden. Mevrouw Van 

Dongen deelt deze mening, maar vraagt zich af wat de link is met de Fysieke Adviestafel. Mevrouw Vink concludeert 

dat deze link er niet is. 

 

Trends transformatie 

De heer Smolders vraagt of, net zoals vorig jaar, een presentatie komt omtrent de stand van zaken in de 

transformatie. De heer Smeets geeft kort aan dat er een aantal trends waar te nemen zijn. Mevrouw Vink geeft aan 

dat dit in de Fysieke Adviestafel van 15 februari nader op wordt ingegaan. De heer Smolders geeft aan dat vanuit de 

keten gedacht bekeken dient te worden naar de trends en dat we elkaars verantwoordelijkheid dienen te voelen. 

Mevrouw Smeding geeft aan dat voorgaande ook naar voren komt in overleg met de bestuurders. 
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De heer Smolders geeft ook aan dat er een desktop jeugdhulptrajecten van het CBS bestaat. Hierin is te zien dat er 

een toename in verblijf is en een afname in pleegzorg. De heer Smeets geeft aan dat aan de bedoelde desktop 

enkele mitsen en maren zitten. Als voorbeeld geeft hij aan dat in 2015 de lokale teams niet zijn opgegeven en in 

2016 wel. De desktop is leuk om enkele landelijke trend te zien, maar is niet volledig voor het duiden van regionale 

ontwikkelingen. Mevrouw Van Dongen vraagt of voor alle sectoren het verblijf toeneemt. De heer Stolte geeft aan 

dat, minus instellingsvoogdij, een regionale stijging is waar te nemen. Mevrouw Smeding geeft aan dat momenteel 

wordt gewerkt aan de lange termijn visie en waar we de komende twee jaar aan willen gaan werken. De 

ontwikkelingen omtrent verblijf worden ook meegenomen in de cyclus van de top 200 casussen verblijf. In het project 

procesregie wordt deze top 200 doorgenomen en worden er afspraken gemaakt met de betrokken aanbieders.  

 

Problemen arbeidsmarkt 

Mevrouw Smeding geeft aan dat in de 24-uursstatement wordt aangegeven dat er een arbeidsproblematiek zal gaan 

voordoen en vraagt hoe dit momenteel wordt ervaren. De heer Smolders geeft aan dat in Gelderland de Gelderse 

Werkgeverrij is opgericht om zoveel mogelijk professionals binnen te houden. Binnen de J&O is het momenteel 

lastig om alle plekken in te kunnen vullen. Bij het uitzetten van een vacature krijgen we weinig reacties. De heer 

Nieuwlaar geeft aan dat er mondjesmaat reacties binnenkomen op vacatures. Hij kan tijdens het overleg geen 

duiding geven of er verschil is tussen de regio’s. Mevrouw Van Dongen geeft aan het signaal te kennen. Wat betreft 

de GZ-psychologen en gedragswetenschappers is het een landelijk probleem. Mevrouw De Vries geeft aan dat deze 

trend is begonnen vanaf de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten. De heer Boon geeft aan dat ook een 

gedeelte van de medewerkers vetrekken omdat de casussen te zwaar zijn. Het hebben van een flexibele schil werkt 

nu averechts, maar een zeker flexibiliteit is wel nodig. Anders komen we op de kostprijs die nog is gebaseerd op de 

oude situatie.  

 

10. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen en mevrouw Vink dankt iedereen voor zijn of haar komst en sluit de vergadering. 

 

Deel B 

Het Verslag van de Fysieke Adviestafel van 31 augustus 2017 is vastgesteld. 


