
 

 
 
 
 
 

 
MEMO          Bijlage 4 
          

Aan:   Fysieke Adviestafel 

Van: Maarten van Aalst 

Datum: 25 mei 2020 

Betreft: Groepsindeling en perspectieven en vraagstelling t.b.v. agendapunt Corona 

Gevraagd:  Ter informatie 

 
Vanuit verschillende jeugdhulpaanbieders is het signaal gegeven dat het wenselijk zou zijn om de huidige 
situatie omtrent corona te bespreken in de Fysieke adviestafel. Ook vanuit de gemeenten bestaat deze 
behoefte en daarom willen we ik kleine groepen en vanuit verschillende perspectieven kijken naar de huidige 
situatie door toedoen van de coronamaatregelen. Belangrijk daarbij is om de dialoog met elkaar aan te gaan 
en te bezien wat de huidige situatie ons leert of welke gevolgen dit heeft.  
 
Zoals reeds aangegeven wordt de groep in kleiner groepen verdeeld, zie groepsindeling hieronder. De kleine 
groepjes gaan ieder in hun eigen kanaal het gesprek aan vanuit een bepaald perspectief over de gevolgen 
van de coronamaatregelen. Elke groep heeft een gespreksleider, deze is tevens aangegeven in onderstaand 
overzicht.  
 
Bij elke groep is een link naar het betreffende kanaal geplaatst. Door op de link te klikken komt u in het juiste 
kanaal. 
Mocht u niet in de groepsindeling staan laat dit dan voor de Fysieke Adviestafel per mail aan ons weten 
zodat we u alsnog kunnen indelen. 
Mocht u ter vervanging van u collega deelnemen, graag dan zijn of haar plek innemen in de groepsindeling. 
 
Naast de groepsindeling treft u ter voorbereiding ook de verschillende perspectieven aan en de 
vraagstukken die worden besproken. 
 
Groepsindeling 
 

Groep 1 Cliëntperspectief 

Link Kanaal 1: Cliëntperspectief 

Gespreksleider: Eline Jousma 

Deelnemers: Organisatie: 

Dhr. Smeets Jeugdhulpregio FoodValley 

Mw. Leentjes GGZ Centraal 

Mw. Van Loon Youké 

Mw. Boekhorst Reinaerde 

Mw. Blom SIZA 

Mw. Groen Leger des Heils 

Dhr. Van Dijk 
SWV VO Passend Onderwijs Barneveld-
Veenendaal 

 
  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acbe2cd436d184c91a7ff6b76457a80aa%40thread.tacv2/1590648719320?context=%7b%22Tid%22%3a%22c181afe5-4781-4905-871a-fa61aa3c3cd2%22%2c%22Oid%22%3a%22710a2d12-30bc-454e-aee0-d762ac3d415b%22%7d


Groep 2 Medewerkersperspectief 

Link Kanaal 2: Medewerkersperspectief  

Gespreksleider: Lonneke Siegers 

Deelnemers: Organisatie: 

Mw. Van Speandonck Jeugdhulpregio FoodValley 

Mw. Van Haren Jeugdhulpregio FoodValley 

Mw. Stijf Lelie Zorggroep 

Dhr. Scholtus SVMN 

Dhr. Ezinga ‘s Heeren Loo 

Mw. De Vries Pro Persona 

Dhr. Ter Riet Leger de Heils JB/JR 
 
 

Groep 3 Organisatieperspectief 

Link Kanaal 3: Organisatieperspectief  

Gespreksleider: Mariska Gort 

Deelnemers: Organisatie: 

Mw. Vink Jeugdhulpregio FoodValley 

Dhr. Essousi Jeugdhulpregio FoodValley 

Mw. Bottinga De Rading 

Mw. De Jong JBGld 

Mw. De Vries Eleos 

Dhr. Smolders Entrea/Lindenhout 
 

Groep 4 Maatschappelijk perspectief 

Link Kanaal 4: Maatschappelijk perspectief  

Gespreksleider: Jan-Peter Stolte 

Deelnemers: Organisatie: 

Dhr. Zandberg Jeugdhulpregio FoodValley 

Mw. Van Kessel Jeugdhulpregio FoodValley 

Dhr. Tönjes Timon 

Dhr. Bongers Pluryn 

Mw. Meijer Karakter 

Dhr. Bikker Centraal Nederland 

Mw. De Graaf Directeur-bestuurder SWV Rijn & Gelderse Vallei 
 

Groep 5 Transformatieperspectief 

Link Kanaal 5: Transformatieperspectief   

Gespreksleider: Marijke te Ronde 

Deelnemers:  Organisatie: 

Mw. Van Maanen Jeugdhulpregio FoodValley 

Mw. Riebeek Jeugdhulpregio FoodValley 

Mw. Van Driel Stichting Breder 

Mw. Ten Thije Psyzorg Gelderse Vallei 

Dhr. Heidekamp Stichting de Driestroom 

Dhr. Van Leer William Schrikker Groep 
 
 
  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9ac8c5880ae24cf7963a16e0163ed6dd%40thread.tacv2/1590648739534?context=%7b%22Tid%22%3a%22c181afe5-4781-4905-871a-fa61aa3c3cd2%22%2c%22Oid%22%3a%22710a2d12-30bc-454e-aee0-d762ac3d415b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac6bd1b0b275e4023a54ca559f1c7e6a8%40thread.tacv2/1590648761633?context=%7b%22Tid%22%3a%22c181afe5-4781-4905-871a-fa61aa3c3cd2%22%2c%22Oid%22%3a%22710a2d12-30bc-454e-aee0-d762ac3d415b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0502aaba25fe496c983af5d79ce8a24a%40thread.tacv2/1590648782446?context=%7b%22Tid%22%3a%22c181afe5-4781-4905-871a-fa61aa3c3cd2%22%2c%22Oid%22%3a%22710a2d12-30bc-454e-aee0-d762ac3d415b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa05d2919f1164859aaaf044dd011ed99%40thread.tacv2/1590648800032?context=%7b%22Tid%22%3a%22c181afe5-4781-4905-871a-fa61aa3c3cd2%22%2c%22Oid%22%3a%22710a2d12-30bc-454e-aee0-d762ac3d415b%22%7d


Gespreksonderwerpen per groep 
 

Vragen Cliëntperspectief 
Medewerkerspersp
ectief 

Organisatieperspect
ief 

Maatschappelijk 
perspectief* 

Transformatiepe
rspectief 

1 

Voor welke 
uitdagingen 
kwamen cliënten 
(en hun 
verwanten) te 
staan door de 
coronacrisis 

Voor welke 
uitdagingen 
kwamen 
medewerkers te 
staan door de 
coronacrisis 

Voor welke 
uitdagingen 
kwamen 
organisaties te 
staan door de 
coronacrisis 

Wat maakte het 
voor de 
maatschappij 
ingewikkeld 

Wat maakte het 
voor de 
transformatiedo
elen ingewikkeld 

2 

Wat heeft de 
coronacrisis voor 
cliënten (en hun 
verwanten) 
opgeleverd 

Wat heeft de 
coronacrisis voor 
medewerkers 
opgeleverd 

Wat heeft de 
coronacrisis voor 
organisaties 
opgeleverd 

Wat is juist 
werkzaam voor de 
maatschappij 

Wat is juist 
werkzaam voor 
de 
transformatiedo
elen 

3 

Wat willen we 
behouden na de 
coronacrisis voor 
de cliënt 

Wat willen we 
behouden na de 
coronacrisis voor de 
medewerkers 

Wat willen we 
behouden na de 
coronacrisis voor de 
organisatie 

Wat willen we 
behouden na de 
coronacrisis voor de 
maatschappij 

Wat willen we 
behouden na de 
coronacrisis voor 
de 
transformatiedo
elen 

4 

Hoe ziet de nabije 
toekomst eruit, 
ook gelet op de 
andere 
perspectieven 

Hoe ziet de nabije 
toekomst eruit ook, 
gelet op de andere 
perspectieven 

Hoe ziet de nabije 
toekomst eruit, ook 
gelet op de andere 
perspectieven 

Hoe ziet de nabije 
toekomst eruit, ook 
gelet op de andere 
perspectieven 

Hoe ziet de 
nabije toekomst 
eruit, ook gelet 
op de andere 
perspectieven 

5 

    Hoe is de 
samenwerking 
tussen de 
aanbieders en de 
Jeugdhulpregio 
FoodValley 

  Is transformatie 
nog mogelijk 
tijdens de 
coronamaatregel
en 

 
* Ter inkadering, het gaat om de maatschappelijk veranderingen en de effecten daarvan voor de jeugdhulp, -
reclassering en -bescherming. 


