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Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 
Donderdag 12 september 2019 van 14.00 uur tot 16.30 uur te Barneveld 

__________________________________________________________________ 

Aanwezigen aanbieders: Dhr. Scholtus (SVMN), mw. Lukassen (‘s Heeren Loo), dhr. Bikker (Centraal Nederland), 

dhr. Pennings (Stichting de Driestroom), dhr. Hendriks (Karakter), mw. Liefting (Loofles), mw. Van Elk (Youké), mw. 

Bottinga (De Rading), dhr. Bongers (Pluryn), dhr. Naaldenberg (Jeugdbescherming Gelderland), mw. De Vries 

(Eleos), mw. Lintsen (Entrea/Lindenhout). 

 

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

Spaendonck, mw. Gort, mw. Van Maanen, mw. Siegers, dhr. Stolte en dhr. Smeets. 

 

Afgemeld: Dhr. De Rooij (Leger des Heils Gelderland), dhr. Smolders (Entrea/Lindenhout), mw. Stijf (Lelie 

zorggroep) en mw. Spape (WSG). 

 

 

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. Voortgangsrapportage Jeugdhulpregio FoodValley 

 

De heer Smeets (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft een presentatie over de voortgangsrapportage. In de 

voortgangsrapportage zijn de trends en ontwikkelingen in het gebruik en de kosten van de jeugdhulp weergegeven 

van de gemeenten van de jeugdhulpregio FoodValley. 

De heer Smeets (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat er een stabilisatie van het aantal jeugdigen en van de 

kosten is te zien. Daarnaast is geconstateerd dat waar de transformatie op wordt ingezet een langzame beweging 

ontstaat. Zo is het aantal jeugdigen in verblijf gedaald met vijftig sinds mei 2018.  

Bij behandeling en begeleiding is een forse stijging waar te nemen van het aantal jeugdigen. Er wordt nog nader 

bekeken hoe en op welke wijze we hier op kunnen sturen. Mevrouw Bottinga (De Rading) geeft aan dat de stijging 

bij ambulant misschien nodig is om het aantal jeugdigen in verblijf te verlagen. De heer Smeets (Jeugdhulpregio 

FoodValley) geeft als reactie dat de aantallen waarmee ambulant stijgt vele malen groter is dan het aantal waarmee 

verblijf daalt. De heer Smeets (Jeugdhulpregio FoodValley) vervolgt door aan te geven dat er sprake is van twee 

onafhankelijke ontwikkelingen. Bij verblijf dalen de kosten, maar bij ambulant nemen deze toe.  

Vervolgens gaat de heer Smeets (Jeugdhulpregio FoodValley) in op de toename van casussen met de problematiek 

van eetstoornissen en voedselweigeringen. Bij de LTA-aanbieders zijn op dit moment wachtlijsten ontstaan. Aan de 

aanwezigen wordt gevraagd of voorgaande trend wordt herkend. De heer Hendriks (Karakter) geeft aan de trend te 
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herkennen, maar dat nog niet vastgesteld kan worden waardoor deze trend wordt veroorzaakt. Mevrouw De Vries 

(Eleos) geeft als reactie dat ze niet zo’n enorme toename in de afgelopen twee jaren herkend. De heer Bongers 

(Pluryn) geeft aan dat deze soort problematiek ook bij het SeysCentra terechtkomen, echter heeft hij nu niet de 

actuele cijfers paraat.  

 

De heer Smeets (Jeugdhulpregio FoodValley) vervolgt door in te gaan op de problematiek bij crisisopvang. De 

afgelopen periode is door meerdere crisisopvangaanbieders een crisis niet geaccepteerd. De vraag is dan vaak of 

de betreffende casus wel crisis is. Daarnaast komt het ook bij de evidente crisisgevallen voor dat niet wordt 

opgenomen. Voorgaande is problematisch, hier wordt het aankomende half jaar op gericht om aan te pakken. Door 

mevrouw Mallie (GGZ Centraal) wordt aangegeven voorgaande niet te herkennen. De heer Naaldenberg 

(Jeugdbescherming Gelderland) voegt toe dat ook plaatsingen vanuit crisis naar een reguliere verblijfsplek stokt. 

Mevrouw Te Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat binnen het transformatieproject crisis te gaan kijken 

naar deze signalen in 2020. Mevrouw De Vries (Eleos) vraagt waar het signaal vandaan komt. Er is namelijk 

afgesproken dat in geval van crisis het niet kan zijn dat wordt geweigerd; wordt het gesprek wel aangegaan. De heer 

Smeets (Jeugdhulpregio FoodValley) reageert door aan te geven dat het gesprek aangaan lastig is en dat we in 

gezamenlijkheid moeten bezien waar het probleem door wordt veroorzaakt. Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio 

FoodValley) geeft aan dat vaak de route niet duidelijk is en wanneer er sprake is van een crisis.  

De heer Naaldenberg (Jeugdbescherming Gelderland) geeft aan dat ze rond de negentig procent van de casussen 

kunnen de-escaleren, waardoor het geen crisis wordt. Voorts is de vraag belangrijk waarom het crisisplekken vol 

zitten. Worden interne crisissen ook gebruikt voor het vullen van de eigen crisisopvang. Daarnaast is belangrijk wat 

de stappen zijn na de crisisplaatsing. 

 

De heer Smeets (Jeugdhulpregio FoodValley) gaat vervolgens in op de indexatie. De gemeenten van de 

Jeugdhulpregio FoodValley indexeren de tarieven op basis van de loon- en prijsstijging compensatie die vanuit het 

Rijk wordt gegeven. Voorgaande levert wel extra spanning op bij de gemeenten. Gemeenten dienen extra bij te 

leggen om de indexatie te kunnen geven. Het geloof is er bij de gemeenten dat de kostenreductie wordt behaald 

vanuit de transformatie en niet door het afschaven van de indexatie. Toch komt er spanning vanuit de gemeenten, 

met name de gemeenteraden gaan door de tekorten meer meekijken met de wethouders. De mogelijkheid bestaat 

dat ze dan gaan zoeken naar andere oplossingen dan de transformatie. De transformatie gaat goed, maar het is nog 

niet goed genoeg. Mevrouw Bottinga (De Rading) geeft aan de afweging van de gemeenten te waarderen, 

aangezien landelijk andere gemeente andere afwegingen maken op dit gebied. 

 

Mevrouw Te Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) gaat vervolgens in op de voortgang van de transformatie. De 

aankomende maand wordt begonnen met de eerste leercirkel; de leercirkel verblijf. Voor deze leercirkel zijn ook 

aanbieders uitgenodigd.  

Het transformatieproject crisis wordt in Q1 van 2020 opgepakt. 

Inclusieve opvang en BSO+ loopt momenteel goed en we zien dat aanbieders de kinderopvang en de plus gaan 

leveren. We zien daarmee dus de goede beweging. 

Actieve Regie komt bij alle transformatieprojecten terug in enige vorm en heeft een veranderkundig component. Wat 

kan van elkaar worden verwacht en wie heeft welke taak. In de volgende Fysieke Adviestafel willen we het hier over 

gaan hebben. Verzocht wordt om personen uit de uitvoering mee te nemen voor deze Fysieke Adviestafel. 

Mevrouw De Vries (Eleos) geeft aan dat naast de lokale teams ook huisartsen en de SOH’ers belangrijk zijn voor de 

toegang. Mevrouw Siegers (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft in reactie aan dat in de Fysieke Adviestafel van juni 

het protocol huisartsenroute aan bod is gekomen. Als gemeente willen we daardoor ook het gesprek aangaan op die 

route. De heer Hendriks (Karakter) reageert dat het belangrijk is om ook huisartsen en SOH’ers te betrekken bij het 

proces.  

Mevrouw Te Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) vervolgt met Jeugdbescherming Dichterbij, op bestuurlijk niveau is 

overeenstemming tussen de Gelderse gemeenten, Jeugdbescherming Gelderland, Veilig Thuis en de Raad voor de 

Kinderbescherming om met een integraal lokaal team te gaan werken. 

Vervolgens het transformatieproject Onderwijs & Jeugdhulp, dit project leeft, maar de aanbieders merken hier nog 

niet veel van. Bewust is de keuze gemaakt om eerst met de scholen om tafel te gaan zitten. Vanuit de cijfers wordt 

het gesprek aangegaan met de scholen. Met zeven gemeenten wordt gestart met pilots. De heer Smeets 

(Jeugdhulpregio FoodValley) vult aan door aan te geven dat met scholen is gesproken over wat, naar aanleiding van 

de analyse van de cijfers, ze als problemen zien en wat ze anders willen. Twintig scholen gaan beginnen met pilots, 

de pilots verschillen wel van elkaar. Voorwaarden is wel dat er sprake dient te zijn van normalisatie. 

Naast dat er naar de scholen wordt gekeken, wordt er ook gekeken op welke scholen veel jeugdhulp wordt geleverd. 
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Daarbij dient te worden bekeken of ouders en jeugdige openstaan om mee te doen. 

Mevrouw Van Elk (Youké) vraagt hoe wordt voorkomen dat er een concurrentieslag gaat ontstaan bij scholen. De 

heer Smeets (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft als reactie aan dat het niet het doel heeft op jeugdhulp te faciliteren 

op de scholen, maar om het juist daar weg te halen. Mevrouw Te Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) vult de heer 

Smeets aan door aan te geven dat aanbieders lokaal worden uitgenodigd om deel te nemen aan een pilot. 

Mevrouw Mallie (GGZ Centraal) geeft aan dat GGZ Centraal niet voor is om jeugdhulp de scholen in te brengen, dat 

is namelijk niet altijd wenselijk. Als jeugdhulpaanbieder kan kennisoverdracht over problematiek bij jeugdigen ook 

een meerwaarde zijn. Mevrouw Te Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft tot slot aan dat de Jeugdhulpregio 

FoodValley zich heeft aangemeld als inspiratieregio Onderwijs en Jeugdhulp. 

Vervolgens gaat mevrouw Te Ronde in op het Regionaal Expertteam. De Wicked Problems Tafel is gestopt en op dit 

moment kunnen er geen casussen meer worden aangedragen. Momenteel wordt ingezet in het inrichten en 

bemensen van het nieuwe expertteam.  

Tot slot geeft mevrouw Te Ronde aan dat binnen de Jeugdhulpregio FoodValley wordt gewerkt met het landelijke 

vertelpunt van VWS. Bezien wordt of het landelijk vertelpunt kan worden omgezet naar een regionaal vertelpunt. Bij 

het vertelpunt komen verhalen binnen. Naast de cijfers waar we gebruik van maken willen we dus ook meer gebruik 

gaan maken van de binnengekomen verhalen; de narratieve verantwoording. 

 

 

5. 18-/18+ vanuit Ede 

 

De heer Stolte (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft een presentatie over 18-/18+ zoals georganiseerd door de 

gemeente Ede. De nieuwe werkwijze is al enige tijd van kracht bij de gemeente Ede en is ook opgenomen in het 

transformatieprogramma. Vanuit de cijfers is waar te nemen dat veel jongeren blijven drukken op de verlengde 

jeugdhulp. Hoe wordt de overgang van 18- naar 18+ goed georganiseerd.  

Er wordt in de casus gezocht naar een oplossing. Het perspectiefplan wordt opgevraagd en de betrokken aanbieder 

wordt proactief benaderd. 

 

Vanuit de gemeente Ede zijn er een bepaald aantal aanbieders die meewerken in een sprint. Daarnaast is in Ede 

gezorgd voor veertig plekken voor deze jeugdige. Dit is gedaan door binnen de Wmo een nieuw product te 

ontwikkelen. Hierbij worden wonen en ondersteuning van elkaar gescheiden. Jeugdhulpaanbieders hebben zich 

binnen de Wmo gecontracteerd voor dit nieuwe product. Daarnaast is de gemeente Ede proactief op zoek naar 

meerdere aanbieders die zich willen committeren met deze werkwijze. Andere gemeenten zijn ook hiermee bezig als 

lokale doelstelling. Lokaal zijn er wel verschillende weerbarstigheden. 

 

De heer Stolte geeft aan dat in oktober dan wel november deze werkwijze wordt meegenomen in de leercirkel. 

Mevrouw Mallie (GGZ Centraal) geeft aan dat de leercirkel regionaal is, maar hetgeen gepresenteerd een lokale 

oplossing. De heer Stolte (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat voorgaande juist is en dat een leercirkel ook is 

bedoeld om als gemeenten onderling te leren samen met de jeugdhulpaanbieders. Daarnaast kan ook worden 

geleerd om meer eenduidigheid te krijgen voor de perspectiefplannen. 

  

 

6. Rondvraag 

 

De heer Zandberg (Jeugdhulpregio FoodValley) vraagt of er nog vragen dan wel opmerkingen zijn voor de 

rondvraag. Er zijn geen vragen dan wel opmerkingen. 

 

 

7. Dialoog over de trends en voortgang transformatie 

 

Mevrouw Te Ronde (FoodValley) legt uit op welke wijze de dialoog wordt gevoerd in kleineren groepen. 

 

Vanuit de verschillende groepjes volgt een terugkoppeling. 

De heer Smeets (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat in zijn groep naar voren is gekomen dat bekeken dient 

te worden wat landelijk speelt en dat daarin als partners dient te worden gehandeld. 

Mevrouw Te Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat in haar groepje naar voren is gekomen dat de 

doelstellingen weerbarstig zijn en dat dit lastiger wordt als je per gemeente gaat kijken naar de doelstellingen. 
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De heer Van Aalst (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat in zijn groep naar voren is gekomen dat het belangrijk 

is om elkaar te kennen, elkaar weten te bereiken en dat communiceren daarbij belangrijk is. 

 

 

10. Sluiting 

 

Mevrouw Te Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de 

vergadering 

 

Deel B van de agenda 

Vastgesteld is: 

- 20190613 Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 


