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Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 
Donderdag 6 september 2018 van 14.00 uur tot 16.30 uur te Barneveld 

__________________________________________________________________ 

Aanwezigen aanbieders: Mw. De Vries (De Rading), mw. Wink (Youké), mw. Meijer (Karakter), dhr. Bongers 

(Pluryn), mw. Visser (GGZ Centraal), mw. Van de Nadort (Reinaerde), dhr. Elzinga (’s Heeren Loo), mw. Versendaal 

(stichting Breder), mw. Visser (Timon), dhr. Scholtus (SVMN), mw. Jansen van Doorn (Siza), mw. Bindels (Siza), 

mw. De Vries (Eleos), Van de Kieft (Eleos), mw. De Vries (Pro Persona) en dhr. Goessens (Lindenhout/Entrea) 

 

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

dhr. Stolte, dhr. Krooi, dhr. De Meij, mw. Schuil, mw. Van Maanen, mw. Gort en mw. Everts. 

 

Afgemeld: geen 

 

 

1. Opening 

 

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

 

 

2. Mededelingen 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

 

3. Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

 

4. BSO+ 

 

De heer Stolte (FoodValley) geeft kort de stand van zaken omtrent BSO+ weer. De heer Stolte geeft aan dat op 

basis van ontwikkelingen uit de voortgangsrapportage is gekeken naar de toename van de groepsbegeleiding. 

Hieruit bleek dat er een toename was in de verwijzingen naar BSO+. Voorgaande ontwikkeling is onwenselijk; een 

van de transformatiedoelstellingen is juist om meer ‘inclusief’ te ondersteunen. Met de BSO+ aanbieders is begin juli 

een bijeenkomst geweest en is de uitkomst van de analyse gedeeld. Daarna is een enquête uitgezet bij de reguliere 

BSO. De oplossingsrichtingen zijn nu geformuleerd om te komen tot de gewenste veranderingen. Deze oplossingen 

worden nu verder uitgewerkt. Daarna volgt er een notitie voor de bestuurders en de fysieke adviestafel. Op de 

website www.jeugdfv.nl komt nog een FAQ over dit onderwerp. Tot slot zal er nog een bijeenkomst met aanbieders 

en lokale teams worden georganiseerd. 

 

 

5. Taskforce wachtlijsten 

 

De heer Krooi (FoodValley) geeft kort een presentatie omtrent de stand van zaken taskforce wachtlijsten. De heer 

Krooi geeft aan dat er verschillende bijeenkomsten zijn geweest met als resultaat afspraken over de werkwijze 

wachtlijsten. Met enkele aanbieders die GGZ jeugdhulp leveren komt nog een bijeenkomst om de GGZ specifieke 

knelpunten te bespreken en om te komen tot afspraken.  

 

http://www.jeugdfv.nl/
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De heer Scholtus (SVMN) vraagt of de afspraken omtrent wachtlijsten worden geagendeerd in de fysieke adviestafel 

alvorens deze definitief worden vastgesteld. Mevrouw Smeding (FoodValley) geeft aan dat de afspraken onder 

voorbehoud ter besluitvorming aan de bestuurders kunnen worden voorgelegd en dat daarna de afspraken omtrent 

wachtlijsten nog worden geagendeerd bij de fysieke adviestafel. 

 

6. Transformatieplannen 

 

Mevrouw Smeding (FoodValley) geeft aan dat de jeugdhulpregio bezig is met het visietraject Ons Verhaal en dat in 

de fysieke adviestafel van juni jeugdhulpaanbieders hebben verzocht om concretisering van de transformatie. 

Tijdens de fysieke adviestafel van juni was mevrouw Van de Klift aanwezig om het te hebben over de gewenste 

transformatie en de financiële doelstellingen. Daarnaast is het traject gestart voor de aanvraag van een bijdrage uit 

het transformatiefonds. Voorgaande is bij elkaar gekomen en heeft geleid tot zes verschillende 

transformatieprojecten welke in een transformatieplan komen. Het transformatieplan wordt gebruikt voor de 

aanvraag van het transformatiefonds. Tijdens deze fysieke adviestafel gaan we in op vijf projecten. Het project 

omtrent regie wordt nu niet behandeld in de fysieke adviestafel. 

  

De projecten zijn in samenspraak met een afvaardiging van de fysieke adviestafel in twee bijeenkomsten tot stand 

gekomen. Daarnaast is eind augustus een brede bijeenkomst geweest met de afvaardiging fysieke adviestafel, 

huisartsen, vertegenwoordiging onderwijs en de verschillende gremia vanuit de gemeenten. Tijdens deze brede 

bijeenkomst zijn de projecten besproken en is er input geleverd. 

 

De projecten zijn ook gedeeld met de digitale adviestafel. Vanuit de digitale adviestafel zijn vier reacties ontvangen, 

wetende van De Schutse, Driestar educatief, PC Wageningen en Praktijk Eigen&Wijzer. Deze reacties worden 

meegenomen in het verder opstellen van het transformatieplan en de projecten. 

 

Mevrouw Smeding geeft aan dat voor de aanvraag van het transformatiefonds de projecten worden beschreven. De 

uitwerking van de projecten volgt later. Daarnaast geeft mevrouw Smeding aan dat het geld dat eventueel wordt 

verkregen vanuit het transformatiefonds echt dient te worden besteed aan de verbetering van jeugdhulp voor de 

jeugdigen. De focus bij de projecten ligt op het komen tot andere jeugdhulp in lijn met de visie, Ons Verhaal. 

 

Mevrouw Smeding geeft aan dat nu in kleine groepen dieper ingegaan kan worden op de projecten. Daarna volgt er 

nog een plenaire terugkoppeling. 

 

Plenaire terugkoppeling 

Project 1. Zoveel mogelijk voorkomen verblijf in een instelling. 

De heer Smeets (FoodValley) geeft aan dat uit de bespreking met de verschillende groepen naar voren komt dat er 

veel ambulante hulpvormen zijn die nu onvoldoende worden benut. Dit kan komen door onwetendheid met het 

bestaan van deze mogelijkheden of dat verwijzer zich niet veilig genoeg voelt om alleen ambulante jeugdhulp in te 

zetten in bepaalde casussen. Tot slot geeft de heer Smeets aan dat is aangegeven dat er situaties blijven waarbij 

het beter is om de jeugdige uit huis te plaatsen. 

 

Project 2. Samenwerking onderwijs en jeugdhulp 

Mevrouw Schuil (FoodValley) geeft aan dat naar voren is gekomen dat bij projecten voor onderwijs en jeugdhulp de 

verschillen tussen primair en voorgezet onderwijs van belang zijn in de opzet. Daarnaast zijn er ook schoolfactoren 

waar rekening mee moet worden gehouden, zo zijn er scholen met begeleiders die veel kunnen ondervangen en er 

zijn scholen die dit niet hebben. Vervolgens is aangegeven dat het belangrijk is om de expertise meer naar de 

scholen te brengen. Voorts is aangegeven dat projecten gericht dienen te zijn op normalisatie en stigmatisering dient 

te worden voorkomen. Tot slot geeft mevrouw Schuil aan dat betreffende dit onderwerp goed dient te worden 

gemonitord en dat er voldoende tijd moet worden genomen alvorens een verandering zichtbaar is. 

 

Project 3. Ondersteuning bij crisis en afname uithuisplaatsingen en aantal jeugdigen in verblijf 

De heer De Meij (FoodValley) geeft aan dat door de leden van de fysieke adviestafel is aangegeven dat gemeenten 

in samenwerking met jeugdhulpaanbieders/GI’s casusonderzoek hebben te doen. Hierbij kan al onderzoek worden 

gedaan bij bestaande casussen. Daarnaast is de vindplaats als consultatiebureau en GGD belangrijk om vroegtijdig 

crisis te voorkomen. Voorts zijn er goede voorbeelden gegeven vanuit de regio Utrecht over een gezamenlijke 

crisisdienst. 
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Daarnaast geeft de heer De Meij aan dat ook nagedacht dient te worden over wat veiligheid is en wat kan worden 

verstaan onder crisis. Tot slot wordt aangegeven dat de jeugdhulpregio een opdracht kan verstrekken aan de 

jeugdhulpaanbieders om een gezamenlijke crisisdienst op te richten. 

 

Project 4. Ondersteuning kwetsbare jongeren is toekomstgerichter en effectiever 

De heer Mol (FoodValley) geeft aan veel tips te hebben ontvangen omtrent een toekomstgerichte aanpak. Zo is 

aangegeven dat over de domeinen heen dient te worden gewerkt om jeugdigen te ondersteunen. Daarbij is het 

belangrijk dat een jongere, ongeacht leeftijd, dient te worden ondersteund tot dat alles is geborgd op de 

verschillende leefgebieden. 

 

Project 6. Alle kinderen zijn normaal en doen mee. 

De heer Stolte (FoodValley) geeft aan bij BSO+ inclusie het uitgangspunt is en dat hier al goede stappen in worden 

gezet. Aangegeven is dat kan worden onderzocht waar de jeugdigen werden opgevangen voor de invoering van de 

Jeugdwet. Daarnaast is aangegeven dat de Jeugdwet zorgt voor een financiële prikkel door het ontbreken van een 

eigen bijdrage van verzorgers.  

 

Mevrouw Everts vraagt wat de jeugdhulpaanbieders/GI’s voor henzelf aan opbrengst verwachten van de projecten. 

Is daarbij bijvoorbeeld een strakke monitoring helpend in het ontwikkelen naar de toekomst? Mevrouw De Vries (De 

Rading) geeft aan dat ze zich inzet voor de hulp aan jeugdigen en dat ze de doelstelling heeft de jeugdigen te 

voorzien van de juiste hulp op de juiste plek. De heer Scholtus (SVMN) geeft aan dat een ieder hier aanwezig is om 

het goede te doen voor de hulp aan jeugdigen. Daarbij moeten we ons wel losmaken van bestaande patronen en 

ideeën. Zo kan meer hulp worden georganiseerd bij mensen thuis. De heer Bongers (Pluryn) geeft aan zich aan te 

sluiten op voorgaande. Daarnaast geeft hij aan dat we zo veel mogelijk moeten gaan voor zo normaal mogelijk. 

Mevrouw Wink (Youké) geeft aan dat de passie zit in de hulp aan het kind. Daarnaast moeten we kritisch blijven op 

het systeem dat we organiseren, waarbij casussen als Alicia een voorbeeld zijn waarin het systeem niet werkt. 

Mevrouw Visser (Timon) geeft aan dat de verkeerde prikkels uit het systeem dienen te worden gehaald. Vervolgens 

geeft ze aan dat het belangrijk is dat de verhalen achter de beschikbare data betrokken blijven worden bij 

ontwikkelingen en projecten. Mevrouw Everts (FoodValley) geeft aan dat er ook andere belangen zijn zoals de 

verschillen tussen de belangen van de gemeenten en de jeugdhulpaanbieders/GI’s. Mevrouw De Vries (Eleos) geeft 

aan dat de passie voor de hulp aan jeugdigen voorop staat en dat de verschillende belangen tussen partijen daarna 

volgt. De jeugdige op de juiste plek met de juiste hulp staat voorop. 

 

7. Rondvraag en sluiting 

 

Mevrouw Smeding (FoodValley) geeft aan dat dit haar laatste fysieke adviestafel is en dankt de leden van de fysieke 

adviestafel voor de samenwerking. Mevrouw De Vries (Eleos) dankt, mede namens de overige leden van de fysieke 

adviestafel, mevrouw Smeding voor haar inzet in de afgelopen jaren en wenst haar succes in haar nieuwe functie. 

 

De heer Zandberg (FoodValley) geeft aan dat de Jeugdhulpregio FoodValley momenteel aan het onderzoeken is op 

welke wijze het programmamanagement vormgegeven dient te worden voor de aankomende periode. Gedurende dit 

onderzoek worden de taken van mevrouw Smeding vervuld door tijdelijke vervangers. Zodra er meer nieuws is over 

de vervanging van mevrouw Smeding dan wordt dit gedeeld. 

 

Verder zijn er gaan vragen en mevrouw Smeding dankt iedereen voor zijn of haar komst en sluit de vergadering. 

 

Deel B van de agenda 

Vastgesteld is: 

- 20180614 Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 

 


