Agenda Fysieke Adviestafel Inkoop Jeugdhulp
Jeugdhulpregio FoodValley
Donderdag 6 september van 14.00 tot 16.30 uur te Barneveld, Raadszaal
1. Opening, welkom door mevrouw Smeding

14.00 - 14.05 uur

2. Mededelingen

14.05 - 14.10 uur

3. Vaststellen agenda

14.10 - 14.15 uur

Ter bespreking
4. BSO+
Mondelinge toelichting van de heer Stolte omtrent de
stand van zaken BSO+.
5. Taskforce wachtlijsten
Mondelingen toelichting van de heer Krooi omtrent de
Taskforce wachtlijsten.

14.15 - 14.25 uur

14.25 - 14.35 uur

6. Transformatieplannen
14.35 - 16.25 uur
Met een werkgroep van aanbieders uit de FAT is in de zomervakantie gewerkt aan meer concrete
transformatieplannen. Dit naar aanleiding van de bespreking in de vorige FAT en mede als input
voor de aanvraag voor het Transformatiefonds.
Er zijn 6 projectvoorstellen uit voortgekomen die we net na de zomer met de werkgroepsleden en
een aantal andere partijen zullen bespreken. Op de FAT van 6 september willen we vervolgens
deze projectvoorstellen met u bespreken. Op basis van al deze input zullen we de
transformatieplannen verder aanvullen. Deze zullen op het bestuurlijk overleg van 20 september a.s.
worden vastgesteld en vervolgens dienen als basis voor de aanvraag van het Transformatiefonds.
Bij de uitwerking van de diverse projecten zullen projectgroepen worden samengesteld waar u als
aanbieders onderdeel van zult zijn. De samenstelling hiervan is een bespreekpunt op de FAT.
Hierna geven we kort de onderwerpen van de projectvoorstellen aan.
Tijdens de FAT zullen de voorstellen verder worden toegelicht.
Vragen voor de FAT zijn:
Zijn de doestellingen ambitieus genoeg, realistisch, meest urgent?
Wat heeft u als aanbieder nodig om mee te doen?
Welke andere partijen moeten we hierbij betrekken?
De projectvoorstellen zijn:
1. We ontwikkelen ambulante ondersteuning dichtbij of in het gezin, zodat we verblijf in een instelling
zoveel mogelijk voorkomen.
Projectdoelstelling: 50 jeugdigen van residentiele plek naar pleegzorg en 15 jeugdigen minder van
pleegzorg naar residentieel.

2. Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp versterken, zodat ondersteuning eerder en
preventiever is, waardoor gebruik jeugdhulp (starten met GGZ) afneemt.
Projectdoelstelling: 150 jeugdigen minder per jaar die gebruikmaken van ggz, door anders en meer
samen met scholen te organiseren wat voor deze jeugdigen nodig is.
3. Bij crisissituaties ondersteuning in het gezin, in plaats van kind eruit. Hierdoor afname van
uithuisplaatsingen en het aantal kinderen in verblijf.
Projectdoelstelling: bij een crisistraject 50% minder kinderen naar verblijf in een instelling.
4. Ondersteuning aan kwetsbare jongeren is toekomstgerichter en effectiever.
Projectresultaat: alle jongeren met jeugdhulp hebben bij de leeftijd van 16,5 jaar een toekomstplan
wat zorgt voor een betere overgang bij het behalen van de leeftijd van 18 jaar.
5.Betere toegang tot jeugdhulp door samenwerking tussen lokale teams en specialistische hulp te
versterken.
Projectresultaat: duidelijkheid over de regiefunctie.
6. Alle kinderen zijn normaal en doen mee. Wat is er nodig om kinderen die nu naar speciale
voorzieningen gaan, bijvoorbeeld BSO+ en dagbehandeling voor kinderen met een beperking, in
staat te stellen om deel te nemen aan de algemene voorzieningen dichtbij.
Projectdoelstelling: afbouw BSO+ en dagbehandeling met 50% per jaar.
7. Rondvraag en sluiting

16.25 - 16.30 uur

Deel B
Om voldoende tijd te hebben voor strategische onderwerpen tijdens de fysieke adviestafel wordt
voorgesteld om onderscheid te maken tussen te bespreken stukken, deel A op de agenda, en deel B
waarin stukken worden geagendeerd die niet op voorhand bespreking behoeven, tenzij een van de
leden van de fysieke adviestafel aangeeft dit stuk wel te willen bespreken. Per agendapunt zal
worden aangegeven of dit ter vaststelling of ter informatie wordt aangeboden.
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Bijlage 1

Ter vaststelling

