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

__________________________________________________________________ 

Aanwezigen aanbieders: Mw. Leentjes (GGZ Centraal), mw. Stijf (Lelie Zorggroep), mw. Bottinga (De Rading), dhr. 

Tönjes (Timon), mw. Van Driel (Stichting Breder), dhr. Scholtus (SVMN), mw. De Jong (JBGld), dhr. Naaldenberg 

(JBGld), mw. Van der Heijden (Youké), dhr. Bongers (Pluryn), dhr. Hendriks (Krakater), mw. Ten Thije (Psyzorg 

Gelderse Vallei), mw. Van de Kieft (Eleos), mw. Boekhorst (Reinaerde), dhr. Heidekamp (Stichting de Driestroom), 

mw. Lukassen (’s Heeren Loo) en mw. Profittlich (Entrea/Lindenhout). 

 

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

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

 

Genodigde: Mw. De Graaf (SWV Rijn & Gelderse Vallei) en dhr. Van Dijk (SWV Passend Onderwijs VO Barneveld-

Veenendaal). 

 

Afgemeld: Dhr. Bikker (Centraal Nederland) 

 

 

1. Opening 

 

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

Vervolgens geeft de heer Zandberg aan dat agendapunt drie Herziening productenboek zal worden verschoven na 

agendapunt vijf Verwijsindex, dit omdat de betrokken medewerkers later aansluiten bij deze adviestafel. 

 

 

2. Mededelingen 

 

- Genodigde Fysieke Adviestafel 

De heer Zandberg deelt mee dat tijdens deze Fysieke Adviestafel twee toehoorders aansluiten. Dit zijn mevrouw De 

Graaf en de heer Van Dijk. Beide zijn werkzaam bij samenwerkingsverbanden binnen het onderwijs (SWV Rijn & 

Gelderse Vallei en respectievelijk het SWV Passend onderwijs VO Barneveld-Veenendaal). 

 

- Nieuwe contractmanager 

De heer Zandberg deelt mee dat onlangs een nieuwe contractmanager is begonnen binnen de Jeugdhulpregio 

FoodValley, wetende mevrouw Van Haren. 

 

 

3. Openstellen Verblijf t.b.v. Pleegzorgcodes 

 

Mevrouw Siegers geeft kort aan dat de wens bij verschillende gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley bestaat 

om pleegzorg open te zetten voor nieuwe toetreders. Voorts geeft ze aan dat het tijdelijk dichthouden van verblijf is 

vanwege de reden dat gemeenten vooralsnog geen toename van capaciteit willen binnen dit perceel. Maar juist bij 

Pleegzorg is de wens en noodzaak om de capaciteit te laten toenemen. Gezien het voorgaande vervalt de reden om 

het perceel Verblijf gesloten te houden voor Pleegzorg en dient de verbijzondering (de geslotenheid van het perceel) 

voor deze pleegzorgcodes te komen vervallen.  
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Mevrouw Profittlich (Entrea/Lindenhout) reageert door aan te geven dat de pleegzorgaanbieders zijn verrast door het 

voorlopige voorstel voor het openen van het perceel Verblijf voor de Pleegzorgcodes. Voorgaande is niet eerder met 

de reeds gecontracteerde pleegzorgaanbieders besproken. Voorgesteld wordt om dit voorlopige voorstel niet door te 

zetten en eerst een analyse te maken en te kijken naar de vraagstelling van de gemeenten. De heer Tönjes (Timon), 

mevrouw Bottinga (De Rading) en mevrouw Van der Heijden (Youké) geven aan de argumentatie en voorstel zoals 

verwoord door mevrouw Profittlich te onderstrepen en geven aan graag met de gemeenten in overleg te treden. 

 

De heer Zandberg (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat de Fysieke Adviestafel de functie heeft om een advies 

uit te brengen aan de bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley. Het advies bij wijzigingen in de proces- en 

deelovereenkomst komt tot stand nadat een betreffend voorstel tweemaal is geagendeerd en besproken in de 

Fysieke Adviestafel. Daarna geeft de Fysieke Adviestafel een advies, die kan unaniem zijn maar ook verdeeld. Het 

voorstel tot wijziging wordt, vergezeld met het advies van de Fysieke Adviestafel, voorgelegd aan de bestuurders 

van de Jeugdhulpregio FoodValley. Het is dus uiteindelijk de bestuurders die een besluit nemen, de Fysieke 

Adviestafel heeft geen besluitvormende bevoegdheid. 

Voorts geeft de heer Zandberg aan dat de gemeenten een belang hebben bij een zo snel mogelijke afhandeling van 

dit voorstel en daarom is een versnelde procedure voorgesteld in de memo. Gezien de reacties vanuit de Fysieke 

Adviestafel is een verkorte procedure nu niet gepast. Daarom is nu het voorstel dat mevrouw Siegers op een zo kort 

mogelijk moment met de pleegzorgaanbieders om de tafel gaat om een analyse te maken en de wens van de 

gemeenten te bespreken. 

 

Mevrouw Bottinga (De Rading) geeft aan dat het gezien de verwoorde kanttekeningen het niet wenselijk acht om het 

voorstel al als voorlopig voorstel aan te merken. De heer Stolte (Jeugdhulpregio FoodValley) reageert door aan te 

geven dat na de verwoorde kanttekeningen van de pleegzorgaanbieders de voorgestelde versnelde procedure komt 

te vervallen. Na de Fysieke Adviestafel gaat een werkgroep aan de slag met dit voorlopige voorstel. De gewenste 

analyse wordt dan gemaakt en de wens van de gemeenten kan worden besproken. Naar aanleiding van hetgeen 

besproken in de werkgroep kan het voorstel in stand blijven, worden gewijzigd of komen te vervallen. Afhankelijk van 

hetgeen besproken in de werkgroep en de uitkomsten daarvan komt het voorstel wel of niet als uitgewerkt voorstel 

terug in een volgende Fysieke Adviestafel. 

 

Mevrouw Siegers (Jeugdhulpregio FoodValley) vraagt welke aanbieders willen deelnemen aan de werkgroep. De 

aanbieders Entrea/Lindenhout, Youké, Timon en De Rading geven aan graag aan te sluiten bij de werkgroep.    

 

 

4. Verwijsindex 

 

Mevrouw Vinke (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft een presentatie over de verwijsindex en wat het doel is van de 

verwijsindex. Mevrouw Van der Heijden (Youké) vraagt of het mogelijk is om meer succesverhalen te delen, dat zou 

de meldingsbereidheid kunnen vergroten. Mevrouw Profittlich (Entrea/Lindenhout) vraagt op welke wijze vragen over 

de verwijsindex kunnen worden gesteld. Mevrouw Vinke (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat op de website 

van de verwijsindex een telefoonnummer staat waarop ze bereikbaar is voor vragen. 

 

 

5. Herziening productdefinities 

 

De heer Zandberg (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat dit een vooraankondiging is van een voorstel tot 

wijziging. Mevrouw Van Spaendonck (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat de wijziging voornamelijk ziet op het 

actualiseren en aanvullen van bijlage drie van de deelovereenkomsten. Alle producten krijgen een beschrijving. De 

beschrijvingen zullen in lijn zijn met de huidige werkwijze en de verwachting is dan ook dat de impact klein zal zijn. 

Indien de beschrijvingen implicaties hebben voor de bedrijfsvoering, dan volgt er een transitieperiode. 

Het doel is om begin maart de productdefinities op de website te publiceren. Op de publicatie kan worden 

gereageerd. Eventueel kan in een kleinere werkgroep met de aanbieders verder worden gewerkt aan het document.  

 

Mevrouw De Jong (JBGld) geeft aan te vrezen dat door een beschrijving er te veel aanbodgericht zal worden 

gewerkt, dit kan maatwerk in de weg staan. Ze vraagt aandacht voor de ruimte om maatwerk. 

https://www.multisignaal.nl/gelderland-foodvalley/verwijsindex-foodvalley/
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Mevrouw Leentjes (GGZ Centraal) vraagt wat de impact is van de wijzigingen. Mevrouw Spaendonck 

(Jeugdhulpregio FoodValley) geeft als reactie aan dat de verwachting is dat de wijzigingen weinig impact zullen 

hebben. 

 

De heer Tönjes (Timon) geeft aan dat indien de wijzigingen gaan leiden tot een verschuiving of verandering van 

productcodes, dit dan graag door te voeren tijdens de jaarwisseling en niet midden in het jaar. 

 

Mevrouw Van Spaendonck (Jeugdhulpregio FoodValley) vraagt of er al aanbieders zijn die deel willen nemen aan 

een werkgroep. De aanbieders geven aan eerst het document af te wachten en daarna te bezien wie aansluiten in 

een werkgroep.  

 

De heer Hendriks (Karakter) geeft aan dat hij onlangs een mail heeft ontvangen vanuit de Jeugdhulpregio 

FoodValley over dat de gemeenten binnen de Jeugdhulpregio FoodValley niet zijn gekomen tot één manier van 

toewijzen. De heer Hendriks roept de gemeenten op om zoveel mogelijk op eenzelfde en uniforme wijze te werken. 

Het hanteren van verschillende toewijzingen brengt administratieve lasten met zich mee voor de 

jeugdhulpaanbieders. De heer Zandberg (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat voorgaande wordt gedeeld met 

de bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley. Daarnaast is er uiteraard altijd de mogelijkheid dat de Fysieke 

Adviestafel of zijn leden een standpuntbepaling per brief naar de bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley 

kunnen sturen. 

 

 

6. Stand van zaken Actieve Regie 

 

Mevrouw Siegers (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft een korte presentatie over de samenwerkingsafspraken en een 

terugblik op de Fysieke adviestafel van 21 november 2019. Vervolgens vraagt ze aan de leden van de Fysieke 

adviestafel of ze zich kunnen vinden in het toegestuurde stuk met samenwerkingsafspraken. 

 

De heer Scholtus (SVMN) geeft aan de beschreven punten bij de GI’s niet te herkennen en vraagt of dit afspraken 

zijn die gelden voor de Gelderse GI’s. De gedachtegang in de beschreven afspraken is niet hetgeen wat vreemd is, 

maar de uitwerking is met name niet in orde. De heer Scholtus wilt graag daar nader op ingaan, maar dat gaat voor 

nu te ver om plenair te bespreken. Mevrouw Siegers (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan graag met de heer 

Scholtus te bezien op welke wijze de afspraken goed kunnen worden geformuleerd. 

 

Mevrouw De Jonge (JBGld) geeft aan ook dieper in te willen gaan op het stuk, maar dat is te specifiek voor nu en 

komt daar bij mevrouw Siegers op terug. 

 

Mevrouw Bottinga (De Rading) geeft te kennen dat de regie bij pleegzorg meer kan komen te liggen bij de 

pleegzorgaanbieders. 

 

De heer Hendriks (Karakter) geeft aan dat de afspraken wel voor alle partijen een impact hebben. Zoals het nu is 

beschreven is het vaak te ambitieus. Maak het stuk niet te formeel, want dan ga je tegen de uitvoerbaarheid 

aanlopen. 

 

Mevrouw Profittlich (Entrea/Lindenhout) geeft aan dat jeugdhulpaanbieders zich vaak over meer jeugdigen druk 

dienen te maken dan waarvoor de toewijzing is gedaan. Er is vaak aandacht voor het netwerk nodig. Daarbij zou het 

aan de casushouder dan wel regiehouder zijn om zich druk te maken over andere zaken dan alleen de problematiek 

van de jeugdige, denk aan schulden van het gezin. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de casus 

specifieke aspecten en niet te veel uitgegaan dient te worden van standaarden. Tot slot vraagt mevrouw Profittlich 

hoe deze afspraken zich verhouden tot de bestuurlijke afspraken voor plaatsing van jeugdigen in gezinshuizen tot en 

met de 21ste levensjaar. Mevrouw Siegers (Jeugdhulpregio FoodValley) reageert door aan te geven dat de 

bestuurlijke afspraken omtrent gezinshuizen nog dienen te worden geïntegreerd in de samenwerkingsafspraken. 

 

Respijtzorg 

 

Mevrouw Siegers (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft een presentatie over het aangepaste beleid voor respijtzorg. 

Tot slot vraagt mevrouw Siegers of hetgeen gepresenteerd kloppend is en kan worden geïmplementeerd.  
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Mevrouw Profittlich (Entrea/Lindenhout) geeft aan dat ze blij is met de beschreven inzet en dat het een prachtig 

voorstel is. Mevrouw Van Driel (Stichting Breder) vraagt wat wordt gedaan als respijtzorg nodig is ter voorkoming 

van een uithuisplaatsing. Mevrouw Siegers (Jeugdhulpregio FoodValley) reageert door aan te geven dat daar dan 

het gesprek over gevoerd kan worden. Wat nodig is, is nodig en kan worden ingezet. Voorgaande zal per casus 

bekeken dienen te worden. 

Mevrouw Bottinga (De Rading) geeft aan dat bij pleegzorgplaatsing wordt gekeken naar de mogelijkheid van 

terugkeer naar huis. Daarom wordt ook ingezet op de ouders om terugkeer mogelijk te maken. 

 

Effecten inzet transformatie naschoolse opvang 

 

Mevrouw Siegers (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft een presentatie over de effecten van de ingezette transformatie 

bij naschoolse opvang. Te zien is dat er een daling is van ongeveer zeventig jeugdigen. Van deze zeventig zijn er 26 

jeugdigen overgegaan naar het nieuwe plusproduct. Vervolgens geeft mevrouw Siegers aan dat er bij de gemeenten 

een verschil in tempo is bij de invoering en uitvoering van de ingezette transformatie. Voorts geeft mevrouw Siegers 

aan dat er een afname is in de aanvragen voor BSO+ nu ouders zelf de opvang dienen te bekostigen. Gezien het 

voorgaande is de verwachting dat er een flinke afname is in kosten. 

 

Deel B van de agenda 

 

- 20191121 Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 

Het verslag wordt gewijzigd, de heer Brouwer wordt in het verslag mevrouw Brouwer. Het verslag wordt gewijzigd 

vastgesteld. 

 

Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen en de heer Zandberg sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn of haar komst. 


