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Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 
Donderdag 14 juni 2018 van 14.00 uur tot 16.30 uur te Barneveld 

__________________________________________________________________ 

Aanwezigen aanbieders: Mw. Wink (Youké), mw. Van de Nadort (Reinaerde), mw. Van Dongen (Karakter), Mw. De 

Vries (De Rading), dhr. Goessens (Lindenhout), dhr. Scholtus (Samen Veilig Midden Nederland), mw. Visser 

(Timon), dhr. Ezinga (’s Heeren Loo), dhr. Bongers (Pluryn), mw. De Vries (Eleos), mw. Groeneweg (Pro Persona), 

mw. De Vries (Pro Persona) en dhr. Van de Leer (WSG).  

 

Aanwezigen FoodValley: Mw. Smeding (voorzitter), dhr. Van Aalst (notulist), dhr. Zandberg, dhr. Smeets, dhr. 

Essousi, dhr. Stolte, mw. Van Maanen, mw. Gort, mw. Everts, mw. Koolstra en mw. Van de Klift. 

 

Afgemeld: mw. Visser (GGZ Centraal), mw. Jansen van Doorn (Siza), dhr. Siebers (Lijn 5), mw. De Jonge 

(Jeugdbescherming Gelderland) en dhr. Boon (Jeugdbescherming Gelderland). 

 

 

1. Opening 

 

Mevrouw Smeding (FoodValley) heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 

 

2. Mededelingen 

 

- Vervanging mevrouw Vink 

Mevrouw Smeding (FoodValley) deelt mee dat mevrouw Vink voor de aankomende periode wordt vervangen door 

mevrouw Everts (marjan.everts@jeugdfv.nl). 

 

- Wijziging woonplaatsbeginsel 

Mevrouw Smeding (FoodValley) deelt mee dat onlangs bekend is gemaakt dat de voorgenomen datum van 

inwerkingtreding wijziging woonplaatsbeginsel wordt verschoven naar 1 januari 2020. De extra tijd kan goed worden 

gebruikt om de wijziging op een goede en degelijke manier te implementeren. Echter door het uitstel zullen de 

gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley nog nadeel ondervinden van het huidige woonplaatsbeginsel.  

Daarnaast geeft mevrouw Smeding (FoodValley) aan dat het openstellen van het perceel Verblijf is gekoppeld aan 

de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Het moment van openstellen van het perceel Verblijf wordt, gelet op de 

verschuiving van de wijziging woonplaatsbeginsel, ook verschoven. 

De heer Ezinga (’s Heeren Loo) geeft aan dat de wijziging van het woonplaatsbeginsel voor landelijke aanbieders als 

’s Heeren Loo waarschijnlijk veel impact gaat hebben. De ontwikkelingen en impact van de wijziging worden door ’s 

Heeren Loo goed in de gaten gehouden. Momenteel is nog veel onduidelijk omtrent de wijziging en de gevolgen 

hiervan. Verzocht wordt dat gemeenten en jeugdhulpaanbieders elkaar goed informeren omtrent de ontwikkelingen 

en gezamenlijk aan de implementatie werken.  

Indien jeugdhulpaanbieders/GI’s informatie hebben of ontwikkelingen willen delen omtrent wijziging 

woonplaatsbeginsel dat dit kan worden gemaild naar de heer Van Aalst (maarten.van.aalst@jeugdfv.nl).  

 

 

3. Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt vastgesteld. 
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4. Collegevorming 

 

Mevrouw Van de Klift (FoodValley) geeft aan dat onlangs de colleges bij de gemeenten van de Jeugdhulpregio 

FoodValley zijn gevormd. Bij de meeste gemeenten blijven de huidige wethouders Jeugd, maar de samenstelling 

van het college kan zijn gewijzigd. Bij enkele gemeenten zijn er nieuwe wethouders Jeugd met een andere 

samenstelling van het college.  

Wat opvalt is dat alle colleges hun zorgen uiten omtrent de toenemende tekorten op het gebied van Jeugd. 

Mevrouw Van de Klift (FoodValley) geeft aan dat het voornamelijk gaat om de vragen wat de sturingsmogelijkheden 

zijn en op welke wijze de uitgaven Jeugd binnen de geraamde budgetten kan blijven. Bestuurders gaan hierbij op 

zoek naar de meest effectieve innovaties. Tot slot doet mevrouw Van de Klift (FoodValley) de oproep om vanuit het 

beeld van de verschillende colleges aan het werk te gaan met de gezamenlijk opdracht van gemeenten en 

jeugdhulpaanbieders/GI’s. 

 

 

5. Zorginhoudelijke transformatie 

 

 Samenwerkingsproces 

 1. Ingekomen notitie GGZ-aanbieders d.d. 15 mei 2018 - Bijlage 1 

 

Mevrouw Smeding (FoodValley) spreekt de waardering uit voor de ingediende notitie en geeft aan dat deze notitie 

de mogelijkheid geeft om gezamenlijk na te gaan hoe het proces omtrent de transformatie is vormgegeven. Mevrouw 

Van Dongen (Karakter) geeft aan dat, gezamenlijk met mevrouw De Vries (Eleos) en mevrouw Groeneweg (Pro 

Persona), de conclusie is getrokken dat in de FAT de nadruk te veel is gaan liggen op de financiële effecten van 

initiatieven. Het gaat onvoldoende om het kind en de transformatie over alle domeinen heen. In de notitie zijn de 

punten beschreven waar het wringt. Daarnaast is de notitie bedoeld om te laten zien welke initiatieven zijn gestart, 

met welk doel en de beweegredenen. Waarbij gezocht wordt naar de beantwoording van de vraag waar het aan ligt 

als initiatieven blijven liggen en niet verder worden opgepakt. Daarnaast is het belangrijk de issues tussen 

gemeenten onderling, tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders/GI’s en tussen jeugdhulpaanbieders/GI’s 

onderling uit te spreken. Tot slot geeft mevrouw Van Dongen (Karakter) aan dat wanneer initiatieven worden gestart 

dat dit tot een succes zouden moeten leiden en niet dat het halverwege stopt. 

 

Mevrouw Van de Klift (FoodValley) spreekt de waardering uit voor deze notitie en het genomen initiatief. Binnen de 

verschillende gremia van de Jeugdhulpregio FoodValley wordt het onderwerp besproken of we de goede dingen 

doen.  

Mevrouw Van de Klift (FoodValley) brengt naar voren dat we gezamenlijk, gemeenten en jeugdhulpaanbieders/GI’s, 

proberen de jeugdhulp goed vorm te geven waarbij de vraag is hoe we dit binnen het financieel perspectief kunnen 

realiseren. Veel initiatieven zijn begonnen die voornamelijk kwaliteit verbetert voor de jeugdhulp. Dit is uiteraard 

goed, maar er dient ook een koppeling te zijn met het bereiken van financiële effecten.  

 

Mevrouw Wink (Youké) dankt de GGZ-partners voor deze memo, maar merkt hierbij op dat het gaat om een 

perspectief vanuit de GGZ-sector. Daarnaast geeft ze aan dat de regio en de aanbieders een gezamenlijk 

transformatieagenda dienen te hebben. Deze dient verder te worden uitgewerkt in integrale werkgroepen om 

verbinding met elkaar te houden. Belangrijk hierbij is de regie op de regionale transformatie.  

Geconstateerd wordt dat gemeenten vaak afwijken van hetgeen regionaal wordt geïnitieerd. Elke stad en gemeente 

is bezig met zijn eigen transformatie. Als voorbeeld geeft ze de gemeente Ede waar in een pilot een bepaalde 

werkwijze wordt gestart. Onduidelijk is of deze werkwijze verder wordt geïmplementeerd. Hierdoor blijven we 

geconfronteerd worden met veel verschillende werkwijzen. Onduidelijk is wie de regie voert op de transformatie. 

Mevrouw Wink (Youké) geeft tot slot aan dat ze concludeert dat elke gemeente zijn eigen regie aan het voeren is. 

 

Mevrouw Van de Klift (FoodValley) geeft aan voorgaande te herkennen. Het motto bij de Jeugdhulpregio FoodValley 

is uiteindelijk ‘lokaal wat kan en regionaal wat regionaal moet’ waarbij bestuurlijk is gekozen voor ruimte van de 

eigenheid van de verschillende gemeenten. Voorgaande wordt meegenomen en besproken met de bestuurders van 

de Jeugdhulpregio FoodValley. 

 

Mevrouw Van de Klift (FoodValley) geeft vervolgens aan dat, gelet op de aandacht vanuit de colleges, meer een 

koppeling dient te worden gemaakt tussen de inhoudelijk en de financiële effecten van initiatieven. Welke initiatieven 
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zorgen voor besparing, beheersing en sturing van de jeugdhulp. Gezamenlijk, gemeenten en 

jeugdhulpaanbieders/GI’s, hebben we de opgave om jeugdhulp binnen het budget te realiseren. Daarbij moet niet 

alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn initiatieven worden ondernomen.  

 

Mevrouw Van Dongen (Karakter) geeft als reactie dat alles valt of staat met een goede regionale visie. Belangrijk is 

dus een regionale regie op de transformatie en daarnaast het opstarten van meer grotere initiatieven. Daarnaast 

dient rekening te worden gehouden dat op de korte en midden lange termijn initiatieven geld kosten, maar dat op de 

lange termijn en eventueel in een ander domein dan Jeugd juist geld kan opleveren. Hierdoor kunnen hogere 

uitgaven op Jeugd, kosten besparen in andere domeinen. Om dit goed in beeld te krijgen is het belangrijk om 

maatschappelijke business cases te maken waarin de effecten van initiatieven op andere domeinen beter zichtbaar 

worden. 

 

Mevrouw Van de Klift (FoodValley) geeft aan dat er in de regio eventueel kan worden gewerkt met maatschappelijke 

business cases om de effecten beter zichtbaar te maken. Momenteel kunnen de besparingen nog niet goed in beeld 

worden gebracht wat geen vertrouwen oplevert bij de bestuurders. Het punt ten aanzien van centrale regionale 

regievoering wordt besproken met de bestuurders. 

 

De heer Scholtus (SVMN) geeft aan dat er ook focus dient te liggen op het veranderen van de bestaande cultuur. 

Momenteel wordt er te veel afgewacht, parallel werken is beter voor de jeugdige. Dit wordt ook vaak op papier 

beschreven, maar het moet gaan om het in de praktijk uitvoeren van deze voornemens.  

 

Mevrouw Wink (Youké) geeft aan dat aanbieders eerder betrokken dienen te worden bij casussen. Dit kan al door 

middel van vroegtijdige consultatie en advies. Nu wordt er vaak opgeschaald zonder dat de casus eerder zichtbaar is 

geweest bij de aanbieder. Tot slot geeft mevrouw Wink (Youké) aan dat wanneer er afgeschaald dient te worden er 

vaak geen mogelijkheden zijn. 

 

Mevrouw Van de Klift (FoodValley) vraagt hoe voorgaande zich verhoudt tot het aanpassen van de cultuur. De heer 

Scholtus (SVMN) reageert dat er een spanningsveld is tussen het in je rol blijven en elkaar betrekken. Het dient te 

gaan over samenwerken en niet om afwentelen. 

 

Mevrouw De Vries (Eleos) geeft aan dat vanuit de gemeenten op basis van de inhoud gezamenlijke problemen 

kunnen worden aangepakt. Daarbij is belangrijk de vraag wat eenieder kan bijdragen. Als voorbeeld geeft ze de 

huidige aanpak van de wachtlijsten met de taskforce wachtlijsten. 

 

Mevrouw Van de Klift (FoodValley) concludeert dat het dus gaat om projectmanagement vanuit de regio op de 

transformatieprojecten. Daarnaast blijft de vraag hoe omgegaan dient te worden met de FAT. Hoe kunnen we 

gezamenlijk projecten oppakken en wat zijn de kernprojecten om de gezamenlijke doelstelling te realiseren. 

Belangrijk daarbij is het vooraf scherp stellen van de inhoudelijke en financiële effecten. Mevrouw Van Maanen 

(FoodValley) geeft aan dat de vraag is hoe we met de bestaande budgetten en projecten het stelsel kunnen 

veranderen. 

 

Mevrouw Van Dongen (Karakter) geeft aan met mevrouw Smeding (FoodValley) en mevrouw De Vries (Eleos) te 

hebben gesproken over de vormgeving van de FAT. Binnen de regio wordt gebruikgemaakt van bestuurlijk 

aanbesteden en we moeten de processen voor inkoop gaande houden. Hiervoor dienen de stukken te worden 

besproken in de FAT voor advisering van de bestuurders. Daarnaast zou het helpen om tijdens de FAT ruimte te 

maken om thematisch onderwerpen te bespreken. Om voorgaande vorm te geven kan de FAT worden opgedeeld in 

twee verschillende gedeeltes. Tijdens het eerste gedeelte kunnen de stukken worden besproken omtrent inkoop en 

daarna in het tweede gedeelte kan een of meerdere thema’s worden besproken. Bij de bespreking van een thema is 

het belangrijk dat huisartsen, onderwijs en lokale teams zijn aangesloten. 

 

Mevrouw Groeneweg (Pro Persona) voegt daar aan toe dat het gaat om het maken van duidelijke keuzes. 

Momenteel wordt veel gestart, maar niet doorgepakt. Nodig zijn heldere kaders, geen versnipperde aanpak en 

regionale focus. Mevrouw De Vries (De Rading) geeft als reactie dat vooraf de resultaten beter dienen te worden 

benoemd. Wat willen we bereiken en hoe ziet dit er uit. Mevrouw Groeneweg (Pro Persona) geeft aan dat business 

cases dan belangrijk zijn. Daarnaast dient ook meer over de domeinen te worden gewerkt. Mevrouw Van de Klift 

(FoodValley) geeft aan dat gemeenten ook meer over de domeinen heen willen gaan werken. Maatschappelijke 
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business cases zijn hierbij belangrijk. Daarnaast is nog de vraag waar momenteel de meeste winst is te halen voor 

de jeugdigen. Mevrouw Smeding (FoodValley) stelt voor in een klein comité te kijken naar de inhoudelijke thema’s 

en de daaraan verbonden financiële effecten. Daarnaast dient er ook te worden gekeken hoe de effecten worden 

gemeten. Mevrouw Wink (Youké) geeft aan dat bij het bepalen van de thema’s het belangrijk is de keuzes te 

baseren op de beschikbare data. Mevrouw Van Dongen (Karakter) geeft aan dat thema’s over de domeinen heen 

ook belangrijk zijn, zoals de thema’s onderwijs-jeugdhulp en 18+. De volgende personen geven zich op om 

voorgaande verder te bespreken: 

 

- Mevrouw Visser van Timon 

- Mevrouw De Vries van De Rading 

- Mevrouw De Vries van Pro Persona 

- De heer Ezinga van ’s Heeren Loo 

- De heer Goessens van Lindenhout 

 

De heer Ezinga (’s Heeren Loo) geeft aan dat een business case zorg dient te worden gemaakt. Vooraf dient de 

investering te worden bepaald en het rendement dat meetbaar is in geld. Daarnaast zijn er echter veel elementen die 

een uitgesteld effect hebben of niet eens meetbaar zijn. Dit dient te worden meegenomen bij het creëren van een 

business case.  

 

Mevrouw Van Dongen (Karakter) geeft aan dat Karakter ervaring heeft met maatschappelijke business cases bij het 

Rijk van Nijmegen. Hierbij gaat het niet alleen om harde euro’s, maar ook om gevoelsmatig hetgeen een euro 

geïnvesteerd in jeugd voor effect heeft voor de gehele maatschappij. 

  

 

Inhoudelijke thema’s 

 1. Conceptvisie 

 

Mevrouw Smeding (FoodValley) geeft kort weer dat ter bevordering van een warme overdacht naar de nieuwe 

bestuurders een visiedocument is opgesteld. In het visiedocument zijn de ervaringen in de uitvoering en de 

samenwerking met de jeugdhulpaanbieders/GI’s van de afgelopen jaren meegenomen. De visie is nog in de 

conceptfase en wordt nu nog niet uitgedeeld aan de aanwezigen of op de website gepubliceerd.  

 

In twee gesprekstafels wordt aan de aanwezigen gevraagd een eerste feedback te geven op de conceptvisie. Over 

het algemeen wordt positief gereageerd op de conceptvisie. De discussie en feedback omtrent de conceptvisie 

worden meegenomen in de verdere bespreking van de conceptvisie met de bestuurders. Op donderdag 21 juni 

wordt de conceptvisie besproken met de bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley. Na de zomer komt een 

volgende stap in het proces, deze zal tevens worden besproken op de FAT van september. 

 

 2. Prioriteiten tot en met de zomer - Bijlage 2 

 

Mevrouw Smeding geeft aan dat bijlage 2 ter informatie is toegevoegd aan de agenda. De memo wordt verder niet 

besproken. 

 

 

6. Rondvraag en sluiting 

 

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

 

Deel B van de agenda 

Vastgesteld zijn: 

- 20171026 Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 

- 20180412 Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 


