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Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 
Donderdag 1 november 2018 van 14.00 uur tot 16.30 uur te Barneveld 

__________________________________________________________________ 

Aanwezigen aanbieders: Mw. Mallie (GGZ Centraal), mw. De Vries (De Rading), mw. Wink (Youké), mw. Meijer 

(Karakter), dhr. Bongers (Pluryn), mw. Van Ommering (Reinaerde), dhr. Ezinga (’s Heeren Loo), mw. Versendaal 

(stichting Breder), mw. Visser (Timon), mw. Jansen van Doorn (Siza), mw. Bindels (Siza), mw. De Vries (Eleos), mw. 

De Vries (Pro Persona), dhr. Siebers (Lijn 5) en dhr. Smolders (Lindenhout). 

 

Aanwezigen FoodValley: Dhr. Zandberg (voorzitter), dhr. Van Aalst (notulist), dhr. Stolte, mw. Schuil, mw. Van 

Maanen, mw. Everts, mw. Van Spaendonck, mw. Sukhai en mw. Van Binsbergen. 

 

Afgemeld: Dhr. Scholtus (Samen Veilig Midden-Nederland)  

 

 

1. Opening 

 

De heer Zandberg (FoodValley) heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 

 

2. Mededelingen 

 

- Indexatie tarieven 

De heer Zandberg (FoodValley) deelt mee dat, conform overeengekomen, de tarieven voor 2019 worden 

geïndexeerd. De indexatie is gebaseerd op de ontvangen compensatie vanuit het Rijk voor de loon- en prijsstijging. 

 

- Planning FAT 2019 

De Fysieke Adviestafel zijn in 2019 gepland op de volgende data: 

 

14 februari  

11 april  

13 juni 

12 september 

21 november 

 

De overleggen zijn van 14.00 tot 16.30 uur in de Raadszaal van Barneveld. 

 

- Samenstelling FAT  

De heer Zandberg (FoodValley) deelt mee dat wordt bekeken of de samenstelling van de Fysieke Adviestafel nog 

volstaat of dat aanvulling nodig is. De samenstelling van de Fysieke Adviestafel wordt vormgegeven volgens de 

regels zoals opgenomen in de procesovereenkomst.  

 

 

3. Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt vastgesteld. 
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4. Rondvraag 

 

De heer Zandberg vraagt of er onderwerpen zijn voor de rondvraag. Het voorstel is om deze dan eerst te bespreken, 

daarna kunnen de inhoudelijke onderwerpen worden besproken. 

 

Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag. 

 

 

5. Transformatieplan 

 

De heer Essousi (FoodValley) geeft een presentatie omtrent de uitvoering van het transformatieplan. Als eerste geeft 

de heer Essousi (FoodValley) aan dat de aanvraag van het transformatiebudget positief is beoordeeld. Op basis van 

het advies zal de stuurgroep later een definitieve beslissing nemen betreffende de aanvraag. De heer Essousi 

(FoodValley) gaat vervolgens verder met het transformatieplan. Het plan heeft als doel het inhoudelijk anders doen 

in de casussen, reductie van kosten en het leren vanaf de eerste dag.  

 

De heer Essousi (FoodValley) geeft aan dat de eerste stap het inventariseren is van casussen door de regisseurs 

van de lokale teams en eerste betrokkenen vanuit de jeugdhulpaanbieders (behandelaar/begeleider). Na de 

inventarisatie van de casussen wordt er ‘in de casus gestapt’. Door in de casus te stappen wordt getracht om het 

anders te gaan doen in de casus.  

 

De heer Stolte (FoodValley) geeft aan dat zowel gemeenten als jeugdhulpaanbieders kansrijke casussen gaan 

inventariseren. Daarna is het van belang om de driehoek (ouders/jeugdige, regisseur en eerste betrokkene 

jeugdhulpaanbieder) goed in positie te brengen om het in de betreffende casus ook echt anders te gaan doen. De 

heer Smolders (Lindenhout) geeft aan dat het niet duidelijk is wat besproken dient te worden tijdens dit FAT. Gaat 

het om de werkwijze die wordt voorgesteld. Mevrouw De Vries (De Rading) vraagt hoe voorgaande dient te worden 

gestroomlijnd en welke kaders nodig zijn. 

 

De heer Stolte (FoodValley) geeft aan dat eerst casussen worden geïnventariseerd. Daarna dient met de casus aan 

de slag te worden gegaan zoals gepresenteerd door de heer Essousi. Mevrouw Jansen van Doorn (Siza) geeft aan 

dat er genoeg casussen zijn en dat dit dus een uitnodiging is om het anders te gaan doen in de casussen. Op welke 

manier anders en het kader zijn daarbij wel van belang. 

 

De heer Stolte (FoodValley) geeft aan dat in het visiedocument ‘Ons Verhaal’ is aangegeven waar de regio naar toe 

wilt gaan. Daarnaast zijn er zes transformatieplannen afgestemd om het beoogde doel te bereiken. Het gaat met 

name om de vraag hoe de eerste betrokkenen van de aanbieders betrokken kunnen worden en er commitment is 

vanuit de jeugdhulpaanbieders, maar ook vanuit de ouders. Tot slot geeft de heer Stolte (FoodValley) aan dat het 

gaat om vanuit de praktijk te werken en niet vanuit beleid. 

 

Mevrouw De Vries (Eleos) geeft aan dat het bij anders doen het ook gaat om de financiële opbrengsten. Voorgaand 

element is ook belangrijk voor de betrokken behandelaars. Belangrijk is om de selectiecriteria voor inventarisatie van 

kansrijke casussen vooraf duidelijk te communiceren. Daarnaast is het belangrijk om duidelijk te communiceren dat 

het gaat om anders doen in de casus en niet om het beter te gaan doen. Indien je communiceert dat het beter moet 

dan kan dit bij behandelaars en ouders/jeugdige het gevoel opwekken dat ze het nu fout doen of de verkeerde 

jeugdhulp krijgen. Daarnaast dienen de regisseur lokale teams en eerste betrokkene jeugdhulpaanbieder aan elkaar 

te worden gekoppeld. Daarbij is het belangrijk dat de bevoegdheid en mandaat van de regisseur helder zijn. 

 

De heer Stolte (FoodValley) geeft aan dat de wijze van communicatie inderdaad belangrijk is. Momenteel wordt niet 

iets fout gedaan. Het stelsel is nu zoals het is. Met de visie en de transformatieplannen willen we het stelsel anders 

gaan vormgeven. Mevrouw De Vries (Eleos) geeft aan dat het toch ook gaat om de financiële effecten van de 

transformatieplannen. De heer Stolte (FoodValley) reageert daarop dat inderdaad ook de financiële effecten van 

belang zijn. Zo geeft hij aan dat mevrouw Van de Klift twee FAT’s geleden aanwezig is geweest en duidelijk heeft 

aangegeven dat het voor gemeenten belangrijk is dat naast inhoudelijke verbetering het ook moet gaan om reductie 

van de kosten jeugdhulp. Mevrouw Jansen van Doorn (Siza) geeft aan dat inhoudelijke verbetering en reductie van 

de kosten op gespannen voet kunnen staan met elkaar. Daarbij moet ook de mogelijkheid zijn om duidelijk te kunnen 
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maken dat inhoud en financiën met elkaar conflicteren. Voorgaand conflict dient dan te worden gedeeld met de 

politiek. 

 

De heer Smolders (Lindenhout) geeft aan dat het belangrijk is dat er verbinding wordt gemaakt met het voorveld. De 

heer Stolte (FoodValley) geeft aan dat er overleggen zijn met het voorveld en verschillende 

samenwerkingsverbanden van scholen. Dit zal zeker zowel inhoudelijk als financieel effect hebben. Mevrouw Van 

Ommering (Reinaerde) geeft aan dat het belangrijk is dat ook het netwerk van de jongeren betrokken worden in de 

geleverde hulp.  

 

De heer Bongers (Pluryn) geeft aan dat het randvoorwaardelijk belangrijk is dat er criteria worden vastgesteld voor 

de inventarisatie van de casussen. Mevrouw Schuil (FoodValley) geeft aan dat het belangrijk is om gezamenlijk 

bewust de criteria vast te stellen.  

 

Mevrouw Visser (Timon) vraagt hoe de verhouding is tussen het kind uit verblijf ten opzichte van zware ambulante 

jeugdhulp. De zware ambulante jeugdhulp kan duurder zijn in kosten. Wat heeft dan de doorslag. Mevrouw Van 

Ommering (Reinaerde) geeft aan dat visie dan leidend dient te zijn. 

 

Mevrouw De Vries (Eleos) vraagt wie bepaalt dat een casus anders moet. Daarnaast is belangrijk om de ouders niet 

te verliezen. Communicatie en bejegening zijn daarbij belangrijk. Mevrouw Van Ommering (Reinaerde) geeft aan dat 

voorgaande de rolverdeling raakt. 

 

Mevrouw De Vries (Eleos) geeft aan dat het belangrijk is om te communiceren dat een andere aanpak door een 

allen wordt gedaan. Daarbij dienen ouders, jeugdige en hun netwerk als gelijkwaardige partner te kunnen 

meepraten. Misschien dien je juist de ontevreden ouders te benaderen. 

 

Mevrouw Meijer (Karakter) geeft aan dat de inventarisatie van casussen per transformatieplan anders kan zijn. Bij 

zwaardere problematiek dient nauwkeuriger een casus te worden geselecteerd. Mevrouw Schuil (FoodValley) geeft 

aan dat bij het bepalen van het aantal casussen per transformatieplan rekening is gehouden wet de zwaarte van de 

casussen.  

 

De heer Bongers (Pluryn) geeft aan dat ouders er niet op tegen zijn als jeugdhulp beter wordt georganiseerd. De 

heer Stolte (FoodValley) geeft als reactie aan dat sommige vormen van jeugdhulp handig en prettig zijn voor de 

ouders, maar welke niet in het beleid van de gemeenten passen of zelfs niet binnen de Jeugdwet valt. 

 

Mevrouw Wink (Youké) geeft aan dat de regio ook kan kiezen om de olifantpaden naar bepaalde ongewenste 

jeugdhulpvormen kan afsnijden door het niet meer in te kopen. De heer Stolte (FoodValley) geeft aan dat 

ongewenste jeugdhulp niet wordt ingekocht. Mevrouw Wink (Youké) geeft vervolgens aan dat het belangrijk is om bij 

de transformatieplannen en de casusinventarisatie de veiligheidspartners te betrekken. Vaak wordt aangegeven dat 

de veiligheid in het geding is en dat er specifieke jeugdhulp dient te worden ingezet. 

 

De heer Ezinga (’s Heeren Loo) geeft aan dat voor de ondernomen acties bij BSO+ meteen financieel effecten te 

merken zijn. Daarnaast zal je, indien je meer ambulante jeugdhulp inzet in plaats van verblijf, op de langere termijn 

financiële effecten zien. Daarnaast is de vraag hoe de middelen uit het transformatiebudget kunnen worden ingezet 

ook gelet op de verwachte rendementen zoals eerder benoemd. Mevrouw Schuil (FoodValley) geeft aan dat de inzet 

van middelen een mix zal zijn van verschillende financiële bronnen. 

 

Mevrouw Visser (Timon) vraagt of naast Jeugd ook de andere domeinen van de gemeenten aangesloten zijn bij de 

transformatieplannen. De heer Stolte (FoodValley) geeft aan dat wordt gestart vanuit de casuïstiek en dat per casus 

dient te worden bekeken wie nodig zijn om een doorbraak te organiseren om het anders te gaan doen. Mevrouw 

Visser (Timon) geeft aan dat het handig is om contactpersonen te hebben waarbij de betrokkenen terecht kunnen als 

er belemmeringen voordoen. Mevrouw Schuil (FoodValley) reageert dat het ook belangrijk is dat de betrokkenen 

vanuit de jeugdhulpaanbieder de ruimte dienen te krijgen om te doen wat nodig is. De heer Stolte (FoodValley) stelt 

dat voorgaande ook geldt voor gemeenten. Voorgesteld wordt dat in de week van 5 november een uitvraag wordt 

gedaan bij de aanbieders om een contactpersoon op te geven die als escalatie kan fungeren. Alle aanwezig 

stemmen hier mee in. Tot slot geeft de heer Stolte (FoodValley) aan dat ook de gemeenten een lijst met 

contactpersonen zal opstellen en publiceren.  
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6. Taskforce wachtlijsten 

 

Mevrouw Meijer (Karakter) geeft namens de taskforce wachtlijsten een presentatie betreffende de opbrengsten 

vanuit de taskforce. De taskforce heeft zich gericht op de wachttijden en niet op de crisissituaties. Daarnaast heeft 

men niet gekeken naar wie op welk moment wettelijke verantwoordelijk is voor een jeugdige. 

 

Mevrouw Meijer (Karakter) geeft aan dat is overeengekomen dat gemiddeld zes weken wachttijd aanvaardbaar is. 

Mocht de wachttijd langer zijn dan is er de mogelijkheid van overbruggingszorg. De overbruggingszorg is geen 

behandeling, maar een begeleiding om te voorkomen dat de problematiek tijdens het wachten verslechtert. Naast de 

begeleiding zijn er nog enkele andere laagdrempelige mogelijkheden om tijdens het wachten de problematiek niet te 

laten verslechteren.  

 

Mevrouw Wink (Youké) vraagt of voorafgaand aan de overbruggingszorg is bekeken of de betreffende jeugdige naar 

een andere aanbieder kan die gaan wachtlijst heeft. Mevrouw Meijer (Karakter) geeft aan dat dit dan al is gedaan na 

de screening van de betreffende aanbieder. Mevrouw De Vries (De Rading) geeft aan dat een jeugdige bij meerdere 

aanbieders terecht kan voor een behandeling van zijn problematiek. Dit hoeft niet per se de aanbieder te zijn die de 

screening heeft gedaan. Mevrouw Meijer (Karakter) geeft aan dat de gepresenteerde werkwijze ingaat vanaf het 

moment dat de wachttijd ingaat. De vraag of de jeugdige eventueel naar een andere aanbieder kan zal daarvoor 

dienen te zijn beantwoord. 

 

Mevrouw Meijer (Karakter) geeft vervolgens aan dat overbruggingszorg het beste kan door samenwerking met het 

lokale team en dat er wordt gewerkt aan de handelingsverlegenheid van de lokale teams. Voorts geeft mevrouw 

Meijer (Karakter) aan dat het voor jeugdigen en ouders wenselijk is dat de aanbieder bereikbaar is voor de 

wachtende jeugdige en ouders om gedurende het wachten vragen te kunnen stellen. Naast de mogelijkheid van een 

telefonisch consult is er ook bedacht om een online module beschikbaar te stellen voor de jeugdige en ouders uit de 

Jeugdhulpregio FoodValley. Tot slot is bedacht om, zoals al eerder benoemd, de mogelijkheid van begeleiding - 1 à 

2 uur per week - tijdens de wachttijd. Deze uren kunnen zelf worden ingeschat en worden gedeclareerd door de 

betreffende aanbieder. 

 

Mevrouw Van Ommering (Reinaerde) vraagt hoe het zit met de verantwoordelijkheidstoedeling zoals in een eerder 

FAT besproken. De heer Stolte (FoodValley) geeft aan dat de verantwoordelijkheidstoedeling een juridische exercitie 

is en niet bijdraagt bij het bereiken van een goed oplossing van wachttijden en -lijsten. Mevrouw Schuil (FoodValley) 

geeft aan dat de discussie omtrent de verantwoordelijkheidstoedeling leidt tot verstaring en bewust is gekozen om dit 

onderwerp niet verder te bespreken. In plaats daarvan is gekeken naar mogelijke oplossingen.  

 

De heer Stolte (FoodValley) geeft aan dat de wachttijden zullen worden gemonitord vanuit het berichtenverkeer. 

Daar dient te blijken of er een verandering zal plaatsvinden. 

 

De heer Ezinga (’s Heeren Loo) geeft aan dat in het vorige FAT is aangegeven dat er vanuit de J&O geen 

problemen zijn omtrent de aanpak van wachttijden en -lijsten. Vanuit de J&O-sector zijn de eerder gemaakte 

afspraken omtrent wachttijden en -lijsten opnieuw geëffectueerd. De gepresenteerde mogelijkheden zijn met name 

gericht op een consensus met de GGZ-aanbieders. Bij de taskforce is ’s Heeren Loo niet betrokken geweest. De 

heer Ezinga geeft aan graag de gepresenteerde werkwijze intern te willen bekijken en beoordelen of deze gevolgen 

heeft voor ’s Heeren Loo. 

 

Mevrouw Meijer (Karakter) geeft aan dat het verzoek aan de Jeugdhulpregio FoodValley is om de e-health te 

faciliteren. In een werkgroep kan worden bekeken naar de wijze waarop de inhoud van de e-health module kan 

worden gemaakt. Mevrouw Schuil (FoodValley) geeft aan dat het hebben van een e-health module geen 

voorwaarden hoeft te zijn om alvast aan de slag te gaan met de gepresenteerde werkwijze. Mevrouw De Vries 

(Eleos) geeft aan graag een planning te zien van de te nemen stappen en vanaf wanneer begonnen kan worden. De 

heer Stolte (FoodValley) geeft aan dat er een concrete memo met afspraken voor aanbieders, regio en de 

gemeenten komt. 

 

7. Sluiting 
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De heer Zandberg dankt iedereen voor zijn of haar komst en sluit de vergadering. 

 

Deel B van de agenda 

Vastgesteld is: 

- 20180906 Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 

 


