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Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 
Donderdag 13 juni 2019 van 14.00 uur tot 16.30 uur te Barneveld 

__________________________________________________________________ 

Aanwezigen aanbieders: Mw. Wink (Youké), mw. Bottinga (De Rading), mw. Stijf (Lelie zorggroep), mw. Visser 

(Timon), mw. Ten Thije (Psyzorg), mw. Van Driel (Stichting Breder), dhr. Broekgaarden (Karakter), dhr. Ezinga (’s 

Heeren Loo). dhr. Bongers (Pluryn), dhr. Smolders (Entrea/Lindenhout), dhr. Scholtus (SVMN), mw. Postma 

(Centraal Nederland), mw. Nadort (Reinaerde) en mw. De Van de Kieft (Eleos). 

 

Aanwezigen FoodValley: Dhr. Zandberg (voorzitter), dhr. Van Aalst (notulist), mw. Te Ronde, mw. Vink, mw. 

Spaendonck, mw. Schuil, dhr. Essousi, mw. Van der Vegt en dhr. Smeets. 

 

Afgemeld: Mw. Mallie (GGZ Centraal) en mw. Groeneweg (Pro Persona),  

 

1. Opening 

 

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

 

2. Mededelingen 

 

- Toetreding tot het inkoopnetwerk Jeugdhulpregio FoodValley 

De heer Zandberg (FoodValley) deelt mee dat in de proces- en deelovereenkomst de toetredingsmomenten staan 

beschreven. In de overeenkomsten staan vier toetredingsmomenten. Gebleken is dat het invoeren van vier vaste 

momenten niet de verwachtte positieve effecten heeft gebracht. Vanaf heden zal, met uw goedvinden, dan ook niet 

meer worden vastgehouden aan de vier instapmomenten, maar kunnen jeugdhulpaanbieders/GI’s toetreden 

wanneer deze heeft aangetoond te voldoen aan de gestelde eisen. Bij een eerstvolgende wijziging van de 

overeenkomsten zal dit punt formeel worden meegenomen. 

 

 

3. Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

 

4. EED 

 

De heer Zandberg (FoodValley) verwijst naar de meegezonden memo en vraagt om reactie van de leden van de 

Fysieke Adviestafel. Vanuit de aanwezige leden van de Fysieke Adviestafel zijn er geen op- of aanmerkingen en 

daarmee is voldaan aan de vereiste aankondiging en eerste bespreking van de wijziging van de deelovereenkomst. 

De eventuele volledige wijziging wordt in een volgende Fysieke Adviestafel geagendeerd voor advisering aan de 

bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley.  

 

 

5. Protocol medische verwijsroute 

 

De heer Zandberg (FoodValley) geeft aan dat vanuit GGZ Centraal per mail opmerkingen zijn gemaakt ten aanzien 

van het protocol. Ten eerste is opgemerkt dat de beschreven uitzondering betreffende plaatsing bij een crisissituatie 

suggereert dat de uitzondering alleen betrekking heeft op klinische plaatsingen voor crisisbehandeling, echter crisis 
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kan ook binnen een ambulante hulpverlening. Voorgaande wordt zodanig aangepast dat het protocol niet van 

toepassing is voor crisissituaties. Vervolgens is door GGZ Centraal opgemerkt dat het lijkt alsof onder stap B de 

triage en intake door elkaar worden gehaald. De heer Zandberg geeft aan dat het protocol niet is bedoeld om voor te 

schrijven welke processen op welk moment moeten worden doorlopen. Het protocol is opgesteld om de 

afwegingscriteria te beschrijven en dat die ook door jeugdhulpaanbieders aantoonbaar dienen te worden doorlopen 

alvorens ze beginnen met de verlening van jeugdhulp. Tot slot is opgemerkt door GGZ Centraal dat er een foutieve 

verwijzing in het protocol staat, deze wordt aangepast.  

 

De heer Zandberg (FoodValley) vraagt aan de leden van de Fysieke Adviestafel of ze positief kunnen instemmen 

met de wijzigingen en of er eventueel opmerkingen zijn. 

Mevrouw Bottinga (De Rading) geeft aan het jammer te vinden dat voor dit proces een extra protocol en 

controlemogelijkheden nodig zijn. De heer Bongers (Pluryn) geeft aan dat dit protocol weer een extra last met zich 

meebrengt. De heer Ezinga (’s Heeren Loo) geeft aan dat als de bestuurders het protocol vaststellen graag over een 

half jaar te willen bezien wat de effecten zijn van het protocol. 

De heer Zandberg (FoodValley) geeft aan de gemaakte opmerkingen te delen met de bestuurders. Voorts wordt 

door de heer Zandberg (FoodValley) geconstateerd dat de Fysieke Adviestafel instemt met de wijzigingen met 

inachtneming van de hiervoor beschreven opmerkingen. 

 

 

6. Jaaragenda Fysieke Adviestafel 

 

Mevrouw Te Ronde (FoodValley) geeft aan dat het belangrijk is om de jaarplanning te verbinden met de zes 

transformatieprojecten. De jaaragenda is voorbesproken in de agendacommissie. Daar kwam naar voren dat er 

behoefte is om structureel Fysieke Adviestafels (hierna: FAT) vorm te geven waarin de transformatie een belangrijk 

onderdeel is. Daarnaast kwam naar voren dat leden van de FAT behoefte hebben aan cijfers en data om te 

bespreken.  

Doel is om met de FAT een lerend netwerk maken. Per transformatieproject kan een ontwikkeltafel worden 

opgericht. Daarnaast moet ook ruimte zijn voor jeugdhulpaanbieders/GI’s om te delen wat ze zelf uit eigen 

onderzoek hebben ontwikkeld. 

Naast de FAT’s wordt ook bekeken om een dag voor de jeugdhulpaanbieders/GI’s te organiseren waar alle leden 

van het inkoopnetwerk worden uitgenodigd. 

 

Mevrouw Wink (Youké) geeft aan dat voor de ontwikkeltafels deel kunnen worden genomen door de personen die 

zich eerder hebben opgegeven als geïnteresseerde voor de beschreven transformatieprojecten. Mevrouw Nadort 

(Reinaerde) geeft aan dat er ook werkgroepen zijn die reeds met enkele onderwerpen aan de slag zijn, die ook 

betrekking hebben op de transformatieprojecten. Hoe staan deze werkgroepen ten opzichte van de ontwikkeltafels. 

Mevrouw Te Ronde (FoodValley) reageert dat de werkgroepen ook terug zullen keren in de FAT. Daarnaast wordt 

bekeken welke werkgroepen er zijn en wat het doel is van de werkgroepen. Het kan bijvoorbeeld reguliere 

afstemming zijn of soms is er een verbinding met een project. 

De heer Bongers (Pluryn) vraagt of het mogelijk is om tijdens elke FAT een overzicht van de ontwikkeltafels en 

werkgroepen terug te laten komen om de stand van zaken goed te kunnen volgen. 

 

 

7. Stand van zaken transformatieagenda 

 

Mevrouw Te Ronde (FoodValley) geeft aan dat de transformatieprojecten van start zijn gegaan, maar dat er 

tempoverschil is tussen de projecten. In de transformatieprojecten is gekozen om casusgericht te gaan werken. Dit 

houdt in dat lokale teams lokaal aan de slag gaan in de casussen. Voorgaand proces komt op gang, maar heeft tijd 

nodig en we zien nu nog onvoldoende effect om nu te laten zien. De jeugdhulpaanbieders gaan in de loop van de tijd 

merken dat vanuit de casus de aanpak is begonnen.  

 

De heer Smolders (Entrea/Lindenhout) geeft aan dat er veel verschil is tussen de projecten. Zo is BSO+ al ver 

gevorderd. De verbinding tussen de projecten mist hij echter nog. Mevrouw Te Ronde (FoodValley) geeft aan dat bij 

Onderwijs & Jeugdhulp al een goede start is gemaakt. Met de data die beschikbaar is komen we binnen bij de 

scholen en samenwerkingsverbanden. Het in gesprek raken met de scholen vergt echter tijd. Mevrouw Wink (Youké) 

geeft als reactie dat deze informatie bruikbaar is voor jeugdhulpaanbieders. De heer Smeets (FoodValley) geeft aan 



 
Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley d.d. 13-06-2019  Pagina 3 

dat het project Onderwijs & Jeugdhulp eerst was gericht op GGZ-hulp op scholen, maar dat is nu jeugdhulp breed 

getrokken. Op een later moment komen we met overwegingen voor de verder aanpak, hierbij zullen de 

jeugdhulpaanbieder nauw worden betrokken. Mevrouw Van der Vegt (jeugdhulpwerker CJG Veenendaal) geeft aan 

dat het voorwerk is gedaan met de scholen en dat we op het punt staan om jeugdhulpaanbieders meer te gaan 

betrekken. De heer Bongers (Pluryn) benadrukt dat het belangrijk is om de informatie goed te delen met de 

jeugdhulpaanbieders. De heer Broekgaarden (Karakter) geeft aan dat de jaaragenda bottom-up tot stand is 

gekomen, maar dat daarnaast ook top-down meer aandacht komt voor de onderwerpen. 

Mevrouw Te Ronde (FoodValley) vervolgt door aan te geven dat bij het project crisis momenteel nog wordt 

onderzocht wat de beste onderzoeksvraag is, dit project heeft dan ook nog een laag tempo. Vervolgens geeft 

mevrouw Te Ronde (FoodValley) aan dat 18-/18+ voornamelijk in de gemeenten Ede en Barneveld worden 

uitgevoerd, daar zal in de loop van de tijd een ontwikkeltafel voor worden opgericht.  

Mevrouw Nadort (Reinaerde) vraagt naar de mogelijkheid om casussen in te brengen als jeugdhulpaanbieder. Dit 

heeft Reinaerde namelijk gedaan en daar is over gesproken, maar uiteindelijk is besloten om de betreffende casus 

niet op te pakken. Onduidelijk is waarom en welke casussen dan wel worden opgepakt. Mevrouw Te Ronde 

(FoodValley) geeft aan zo niet op de geschetste casus in te kunnen gaan, maar casussen kunnen aangemeld 

worden via de contractmanager. Inhoudelijk maakt het niet uit wat de uiteindelijke beslissing is om de casus wel of 

niet in een project op te pakken, het is ook belangrijk om het proces met elkaar aan te gaan. 

 

 

8. Module X 

 

De heer Essousi (FoodValley) geeft een presentatie betreffende Module X. Aanleiding voor Module X is de 

breakdown bij Pleegzorg omdat de problematiek van de jeugdige te zwaar is voor pleegzorg. Vaak wordt er dan 

doorverwezen naar zwaardere hulpvormen. De bedoeling van Module X is dat het gaat om het creëren van extra 

aandacht en tijd van de pleegouders voor het pleegkind. De heer Essousi (FoodValley) geeft aan dat er nog 

vervolgstappen komen voor Module X en dat er nog een terugkoppeling komt op wat het tot op heden heeft 

opgeleverd.  

Mevrouw Wink (Youké) geeft aan dat Module X goed is en dat het ziet op de achterkant als er een breakdown dreigt. 

Ze geeft aan ook graag naar de preventie te willen kijken bijvoorbeeld doordat pleegouders ervaringen met elkaar 

delen en van elkaar kunnen leren. In andere regio’s is er een netwerk tussen gezinshuisouders en pleegouders 

opgericht. Binnen dit netwerk helpt men elkaar en zoekt men gezamenlijk naar oplossingen. Voorgaande is een 

preventieve oplossing die misschien ook kan helpen in het voorkomen van een breakdown. 

De heer Essousi (FoodValley) vervolgt door aan te geven dat Module X niet geschikt is om vanuit de casusselectie 

te organiseren. Pas als een casus zich aandient kan worden bezien of het kan worden ingezet. Mevrouw Wink 

(Youké) vraagt als een nadere breakdown wordt erkend iedereen zich kan melden voor Module X. De heer Essousi 

(FoodValley) geeft aan dat men zich kan melden bij het lokale team. Zodra de pilot goed gaat kan het breder worden 

ingezet.  

De heer Heidekamp (Stichting Driestroom) geeft aan dat hij kenmerken hoort bij pleegouders waarbij meer van ze 

wordt verwacht. De heer Essousi (FoodValley) geeft aan dat het één van de vragen is die wordt onderzocht met 

deze pilot, of hetgeen we vragen van pleegouders wel kunnen vragen. 

 

 

9. Terugkoppeling alternatief team 

 

Mevrouw Schuil (FoodValley) geeft aan dat in de vorige Fysieke Adviestafel is gesproken over het oprichten van een 

alternatief team. Onderzocht wordt wat regionaal georganiseerd dient te worden. Daarnaast is binnen de gemeenten 

nog afstemming vereist over wat nodig is. Doel is om te leren van de casussen en elkaar te leren kennen. 

Verwachting is dat na de zomer een vervolg komt.  

 

 

10. Rondvraag en sluiting 

 

- Door het Rijk verstrekte extra financiële middelen 

De heer Smolders (Entrea/Lindenhout) geeft aan dat duidelijk is geworden dat het Rijk extra financiële middelen ter 

beschikking stelt voor de gemeenten. Hij vraagt of de gemeenten hier al meer informatie over heeft. De heer 

Zandberg (FoodValley) geeft aan dat er veel discussie is tussen het Rijk en de gemeenten. Na lang aandragen komt 
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het Rijk nu met incidentele extra middelen verdeeld over 2019 tot en met 2021. Onbekend is hoe de discussie 

tussen het Rijk en gemeenten zal worden voortgezet, de tekorten blijven groot.  

De heer Smeets (FoodValley) geeft aan dat er nog een belangrijke factor is die effect heeft op de tekorten, namelijk 

de problematiek veroorzaakt door voogdijmaatregelen. De kortetermijnoplossing is de compensatie die daarvoor 

wordt ontvangen, dit is een t-2 compensatie. Zolang voogdij blijft toenemen, blijven we met de t-2 systematiek achter 

de feiten aanlopen. Voor de lange termijn biedt de wijziging van het woonplaatsbeginsel hier een oplossing. 

Daarnaast zijn er ook gesprekken met de minister omtrent de problematiek veroorzaakt door jeugdigen die vanuit de 

Jeugdwet hulp krijgen, maar eigenlijk horen binnen de Wlz. 

 

Verder zijn er geen vragen en of opmerkingen en de heer Zandberg dankt iedereen voor zijn of haar komst en sluit 

de vergadering. 

 

Deel B van de agenda 

Vastgesteld is: 

- 20190411 Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 


