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Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 
Donderdag 21 november 2019 van 14.00 uur tot 16.30 uur te Veenendaal, Ontmoetingshuis 

__________________________________________________________________ 

Aanwezigen aanbieders: Mw. Fontaine (’s Heeren Loo), mw. Lukassen (’s Heeren Loo), mw. Meerveld (’s Heeren 

Loo), mw. Van der Heijde (Youké), mw. Wink (Youké), mw. Wiersinga (Youké), mw. Krieckaart (Youké), dhr. Van 

Laar (SVMN), mw. Witter (SVMN), dhr. Scholtus (SVMN), dhr. Heidekamp (Driestroom), dhr. Brons (Driestroom), 

dhr. Brouwer (Lindenhout), mw. Van Weelden (Leger des Heils), mw. De Rooij (Leger des Heils), mw. Veijer (Leger 

des Heils), mw. Van Sijll (Leger des Heils), mw. De Vries (Pro Persona), mw. De Vries (Eleos)  dhr. Hendriks 

(Karakter), mw. De Jonge (Jeugdbescherming Gelderland), mw. Cuperus (SIZA), mw. Blom (SIZA), mw. Bottinga 

(De Rading), mw. Ten Thije (Psyzorg), dhr. Van Hoek (Timon), mw. Tensen (Timon), mw. Doornebal (Timon), mw. 

Postma-Schakel (Centraal Nederland), mw. Leentjens (GGZ Centraal), mw. Bree (GGZ Centraal) 

 

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, dhr. Buitenhuis dhr. Smeets, mw. Van Kessel, 

mw. Senhorst, mw. Ambags, dhr. Essousi, mw. Van Rees, mw. Degen, mw. De Vries, mw. Noorlander, mw. 

Klieverik, dhr. Neutenboom, mw. Jousma, mw. Van Malenstijn, mw. Petersen, dhr. Hallie, mw. Berends, dhr. Mol, 

dhr. Krooi, mw. Ruiter, en mw. Gouveneur. 

 

Afgemeld: Mw. Stijf (Lelie Zorggroep) 

 

 

1. Opening 

 

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

 

 

2. Mededelingen 

 

- Update regionaal expertteam 

Mevrouw Jousma (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft de stand van zaken mondeling weer over het regionaal 

expertteam. Voor het regionaal expertteam is een voorzitter en een coördinator gevonden. Op 10 december is de 

startbijeenkomst met de zes jeugdhulpaanbieders die deelnemen aan het expertteam, wetende Stichting Breder, 

Timon, Pluryn, Youké, Karakter en ’s Heeren Loo. 

In eerste instantie zijn het de lokale teams die casussen kunnen aandragen bij het expertteam. 

 

- Herijking van de inkoopstrategie 

Mevrouw Te Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat het komende half jaar de gemeenten bezig zijn met 

de herijking van de inkoopstrategie. Daarbij wordt voornamelijk gekeken naar wat goed gaat en waar nog 

verbeteringen mogelijkheden zijn. De heer Van Hoek (Timon) geeft als aandachtspunt mee dat het belangrijk is om 

goed de gezamenlijke verantwoording te beleggen. 

 

 

3. Tarieven GI’s 

 

De heer Zandberg (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat er als voorlopig voorstel voorligt de wijziging van 

bijlage 3 van de deelovereenkomst veiligheid. De gewijzigde tarieven zijn gebaseerd op het kostprijsonderzoek dat 



 
Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley d.d. 21-11-2019  Pagina 2 

gezamenlijk is gedaan met de GI’s. De heer Zandberg concludeert dat de leden van de Fysieke Adviestafel 

instemmen met het voorstel aan te merken als voorlopig voorstel 

 

 

4. Rondvraag en sluiting 

 

Gevraagd wordt wat de indexatie is die de gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley doorvoeren. De heer 

Smeets geeft aan dat de indexatie van 3,23% is doorgevoerd. Voorgaande is reeds eerder gecommuniceerd in de 

Fysieke Adviestafel en teven per mail.  

 

De heer Zandberg dankt iedereen voor zijn en haar komst en sluit dit onderdeel van de Fysieke Adviestafel af. 

 

 

5. Actieve Regie 

 

Mevrouw Siegers legt de werkwijze uit voor het onderwerp actieve regie. De aanwezigen gaan vervolgens uiteen in 

groepen. Na de werksessies legt mevrouw Siegers het vervolg van het proces uit. De opgehaalde input naar 

aanleiding van de werksessies wordt verwerkt en in de volgende Fysieke Adviestafel volgt een terugkoppeling. 

 

Deel B van de agenda 

Vastgesteld is: 

- 20190912 Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 


