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Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 
Donderdag 14 februari 2019 van 14.00 uur tot 15.30 uur te Barneveld 

__________________________________________________________________ 

Aanwezigen aanbieders: Mw. De Vries (Pro Persona), dhr. Scholtus (SVMN), mw. Meijer (Karakter), mw. Visser 

(GGZ Centraal), mw. Visser (Timon), dhr. Bongers (Pluryn), mw. Ten Thije (Psyzorg), mw. Bindels (Siza), mw. Wink 

(Youké), dhr. Smolders (Entrea/Lindenhout), dhr. Ezinga (’s Heeren Loo), mw. Meijer (Stichting Breder) en mw. Van 

de Nadort (Reinaerde). 

 

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

Gort, dhr. Essousi en dhr. Smeets. 

 

Afgemeld: Mw. De Vries (Eleos) en dhr. Blokland (Lijn 5). 

 

1. Opening 

 

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

 

 

2. Mededelingen 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

 

3. Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

 

4. Binnengekomen signaal 

 

De heer Zandberg (FoodValley) geeft kort het binnengekomen signaal van GGZ Veenendaal weer en vraagt om 

reactie.  

 

Mevrouw Visser (GGZ Centraal) geeft aan de beschreven tijdsinspanning voor het administreren van de korte 

overleg momenten veel lasten geeft, met name bij de multidisciplinaire overleggen is het lastig alles apart te 

registeren. Mevrouw Meijer (Karakter) geeft aan dat het signaal van GGZ Veenendaal ook vragen oproept en dat het 

meer uitgewerkt dient te worden. De heer Ezinga (’s Heeren Loo) geeft aan dat het een technische vraag is. 

Daarnaast vraagt hij zich af of het wel behulpzaam is om met gemiddelde te gaan werken. Jeugdhulpaanbieders 

dienen aan te tonen de er feitelijk jeugdhulp is geleverd. 

 

De heer Zandberg (FoodValley) geeft aan dat dient te worden bekeken of dit signaal verder uitgewerkt kan worden 

gelet op eventuele implicaties en consequenties. 
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5. Fysieke adviestafel 

 

De heer Van Aalst (FoodValley) geeft kort weer dat de samenstelling van de Fysieke Adviestafel aan de hand van de 

in de procesovereenkomst beschreven regels is getoetst. Vastgesteld is dat door de toename van het aantal 

aanbieders in het inkoopnetwerk, door fusies en door faillissementen er drie nieuwe partijen kunnen toetreden als 

vast lid van de Fysieke Adviestafel. Daarnaast wordt voorgesteld om drie plekken per overleg beschikbaar te stellen 

voor niet leden van de Fysieke Adviestafel. In roulatie kunnen andere jeugdhulpaanbieders, gelet op het onderwerp 

van het betreffende overleg, zitting nemen in de Fysieke Adviestafel. 

 

Als vaste leden van de Fysieke Adviestafel worden toegevoegd: 

- Lelie Zorggroep 

- Leger des Heils J&O 

- Centraal Nederland 

 

Voorts wordt voorgestelde om een jaaragenda op te stellen voor de Fysieke Adviestafel, gevraagd wordt welke 

jeugdhulpaanbieders van de Fysieke Adviestafel mee participeren bij het opstellen van een jaaragenda. 

Jeugdhulpaanbieders die zich opgeven: 

- Karakter 

- Timon 

- Reinaerde 

- ’s Heeren Loo 

- Pluryn 

 

Tenslotte wordt voorgesteld om een brede bijeenkomst te organiseren voor het gehele inkoopnetwerk om meer 

aansluiting te krijgen met de vastgestelde transformatieplannen. Verzocht wordt welke jeugdhulpaanbieders willen 

participeren in de organisatie van de hiervoor beschreven brede bijeenkomst. Jeugdhulpaanbieders die zich 

opgeven: 

- Reinaerde 

- ’s Heeren Loo 

- Entrea/Lindenhout 

 

 

6. Privacyprotocol 

 

De heer Zandberg (FoodValley) geeft aan dat het privacyprotocol ter informatie is geagendeerd voor de Fysieke 

Adviestafel. Vervolgens geeft de heer Zandberg aan dat het protocol is gekoppeld aan de deelovereenkomsten, het 

is geen onderdeel van de deelovereenkomst en daarom zijn de vastgestelde regels omtrent wijziging 

deelovereenkomst(en) niet van toepassing. Tot slot geeft de heer Zandberg aan dat de jeugdhulpaanbieders wel 

uitgenodigd worden om nog input te leveren op het privacyprotocol. Input kan worden gestuurd naar de heer Van 

Aalst via info@jeugdfv.nl. 

 

 

7. Stand van zaken transformatie 

 

De heer Smeets (FoodValley) geeft een presentatie ten aanzien van de stand van zaken transformatie. Daarbij geeft 

hij aan dat er grote financiële druk is bij alle gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley. Vervolgens geeft de 

heer Smeets aan dat het aantal cliënten niet meer groeit ten opzichte van een jaar eerder. 

Voorts geeft de heer Smeets aan dat er momenteel gesprekken zijn met scholen over de verschillen tussen de 

leeftijdscategorie dat de meeste jongens jeugdhulp krijgen en de leeftijdscategorie dat de meeste meiden jeugdhulp 

krijgen. Daarnaast zijn er ook onderlinge verschillen bij gemeenten. Mevrouw Visser (GGZ Centraal) geeft aan dat 

ten aanzien van voorgaande dieper een analyse dient te worden gemaakt voordat te snel conclusies worden 

getrokken. De heer Smolders (Entrea/Lindenhout) geeft aan dat juist bij de analyse de kennis en kunde van de 

jeugdhulpaanbieders van belang zijn om de trends te duiden. 

 

Vervolgens geeft de heer Smeets (FoodValley) aan dat jeugdhulpaanbieders hebben aangegeven dat ze nog niets 

merken van de transformatie en vraagt of voorgaande ook geldt voor de leden van de Fysieke Adviestafel. De heer 

mailto:info@jeugdfv.nl
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Smolders (Entrea/Lindenhout) vraagt of op casusniveau de voortgang wordt gemonitord. Daarnaast geeft hij aan dat 

op casusniveau wel al veranderingen te merken. Vervolgens geeft de heer Smolders aan dat het nog wel gedoe 

oplevert wat betreft de beschikkingen. 

 

De heer Smeets (FoodValley) geeft aan dat voor het verminderen van GGZ jeugdhulp op scholen momenteel 

gesprekken zijn met scholen waarin wordt weergegeven welke jeugdhulp momenteel wordt geleverd aan de 

jeugdigen op de betreffende scholen. Met scholen wordt gesprokken over een mogelijk oplossingsrichting, hierbij zijn 

ook sociaal maatschappelijke werkers en gedragswetenschappers uit het lokale team betrokken. Een volgende stap 

is het betrekken van jeugdhulpaanbieders. De heer Smolders (Entrea/Lindenhout) geeft aan dat 

jeugdhulpaanbieders graag meedenken in het bedenken van laagdrempelige hulpvormen. 

 

Voorts geeft de heer Smeets (FoodValley) aan dat ten aanzien van andere aanpak bij crisis we leren vanuit het 

verleden. Momenteel zijn er nog geen verdere concrete stappen gemaakt. Mevrouw Visser (Timon) geeft aan dat 

Timon ook aan het onderzoeken is hoe in crisis anders te handelen en geeft aan graag mee te willen denken. 

 

Betreffende 18-/18+ geeft de heer Smeets (FoodValley) aan dat de gemeente Ede reeds afspraken heeft gemaakt 

met aanbieders voor een goede overgang na de achttiende leeftijd. Voorgaande wordt waarschijnlijk ook door de 

andere gemeenten geïmplementeerd. 

 

Ten aanzien van BSO+ geeft de heer Smeets (FoodValley) aan dat in de volgende Fysieke Adviestafel dit 

onderwerp wordt geagendeerd. Het gaat met name om productindeling en op welke wijze BSO+ wordt 

geïmplementeerd. Het streven is dat de aanpak omtrent BSO+ ingaat vanaf het nieuwe schooljaar 2019-2020. 

 

 

8. Rondvraag 

 

- Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley d.d. 1 november 2018 

Mevrouw Van de Nadort (Reinaerde) geeft aan dat in het verslag haar naam is opgenomen en dat dit niet correct is. 

Namens Reinaerde was aanwezig mevrouw Van Ommering. De heer Van Aalst (FoodValley) geeft aan dat het 

verslag zal worden gecorrigeerd. 

 

- Wijziging woonplaatsbeginsel 

De heer Ezinga (’s Heeren Loo) geeft aan dat de wijziging van het woonplaatsbeginsel is uitgesteld tot 1 januari 

2021. Op de website van de VNG is een informerend artikel geplaatst. 

 

9. Sluiting 

 

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

 

Deel B van de agenda 

Vastgesteld, met hierboven beschreven correcties, is: 

- 20181001 Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 

 

https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/nieuwe-woonplaatsbeginsel-uitgesteld-invoering-per-1-1-2021

