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Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 
Donderdag 11 juni 2020 van 14.00 uur tot 15.30 uur, via MS-Teams 

__________________________________________________________________ 

Aanwezigen aanbieders: Mw. Leentjes (GGZ Centraal), mw. Van der Heijden (Youké), Mw. Stijf-Doornink (Lelie 

Zorggroep), mw. Wink (Youké), dhr. Fennema (Leger des Heils), dhr. Te Riet (Leger des Heils JB/JR), mw. Bottinga 

(De Rading), mw. Visser (Timon), dhr. Ezinga (’s Heeren Loo), mw. Ten Thije (Psyzorg), mw. Groeneweg (Pro 

Persona), mw. Meijer (Karakter), dhr. Bikker (Centraal Nederland), mw. Malie-Scheffers (GGZ Centraal), dhr. 

Scholtus (SAVE), mw. De Jonge (JBGLD), dhr. Van Vorst (Lindenhout), dhr. Heidekamp (Driestroom), dhr. Bongers 

(Pluryn), mw. Verseveld (Breder), mw. De Vries (Eleos) 

 

Aanwezigen FoodValley: Mw. Gort (voorzitter), dhr. Van Aalst (notulist), dhr. Zandberg, mw. Vink, dhr. Smeets, 

mw. Van Maanen, mw. Van Haren, mw. Binsbergen, mw. Riebeek, mw. Te Ronde, mw. Senhorst, mw. Sukhai, dhr. 

Essousi, mw. Jousma, mw. Siegers, dhr. Stolte, mw. Zeeman en dhr. Krooi. 

 

Genodigde: geen 
 

Afgemeld: mw. Cuperus (SIZA) en mw. Blom (SIZA). 
 

 

1. Opening 

 

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) opent de vergadering en legt de gedragsregels voor het digitaal overleg 

nog eens uit. 

 

 

2. Mededelingen 

 

- Stand van zaken productdefinities 

De heer Van Aalst (Jeugdhulpregio FoodValley) deelt mee dat tijdens de Fysieke Adviestafel van februari dit jaar 

mevrouw Van Spaendonck heeft aangegeven dat wordt gewerkt aan het nader definiëren van de producten. Tevens 

is toen aangegeven dat begin maart deze productdefinities op de website zouden worden gepubliceerd en dat 

daarna in dit overleg het voorlopige voorstel zou worden geagendeerd. Door toedoen van de ontstane situatie door 

de coronapandemie is het niet mogelijk gebleken om de productdefinities op de website te publiceren en om een 

voorlopig voorstel te formuleren. De verwachting is dat eind juni dan wel begin juli de productdefinities op de website 

worden gepubliceerd, partijen worden hiervan per mail op de hoogte gesteld en partijen kunnen dan alvast reageren. 

Tijdens de Fysieke Adviestafel van september zal een voorlopig voorstel worden geagendeerd. 

 

- Klankborden met jeugdhulpaanbieders over inkoopstrategie 

Mevrouw Te Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) deelt mee dat in het kader van het formuleren van een nieuwe 

inkoopstrategie met een enkele jeugdhulpaanbieders een klankbordsessie wordt gehouden. Na de klankbordsessies 

zal alle informatie en een verslag worden gedeeld met de overige partijen en worden gepubliceerd op de website. 

Mevrouw De Vries (Eleos) vraagt of de betreffende partijen al zijn benaderd voor deelname. Mevrouw Te Ronde 

(Jeugdhulpregio FoodValley) regeert door aan te geven dat de partijen reeds zijn benaderd voor deelname aan de 

klankbordsessie. 
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- Wijze van adviseren via MS-Teams 

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) legt uit op welke wijze de leden van de Fysieke Adviestafel hun stem 

kunnen uitbrengen om daarmee een advies aan de bestuurders te geven over wijzigingen in de overeenkomsten. 

Leden die positief zijn ten aanzien van een wijziging kunnen het ‘handje’ in MS-Teams op stekken. Het ‘handje’ 

opsteken is een functie binnen MS-Teams. Leden die niet positief zijn ten aanzien van een wijziging hoeven geen 

‘handje’ in Teams op te stekken. Tijdens het stemmoment wordt de stemverhouding genoteerd. 

 

Mevrouw Stijf-Doornink (Lelie Zorgroep) geeft aan bij sommigen voorstellen tot wijziging van de overeenkomst de 

Lelie Zorggroep die betreffende jeugdhulp niet levert en onvoldoende inhoudelijk kennis over heeft. De heer Van 

Aalst (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat het aan de Fysieke Adviestafel is om advies, middels stemming, te 

geven aan de bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley over geformuleerde voorstellen tot wijziging van een 

of meerdere overeenkomsten. Het is aan elke lid van de Fysieke Adviestafel om zelf te bepalen hoe ze de 

bestuurders adviseren en waar ze de keuze op baseren. Mocht een lid van de Fysieke Adviestafel inhoudelijk 

onvoldoende kennis hebben dan kan bijvoorbeeld ook worden gekeken naar het proces. 

 

 

3. Openstellen Verblijf t.b.v. Pleegzorgcodes 

 

Mevrouw Siegers (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft kort aan dat voorligt een voorstel tot wijziging van de 

deelovereenkomst Verblijf waarmee het perceel Verblijf wordt opengezet voor nieuwe toetreders voor de 

Pleegzorgcodes. Dit voorstel is besproken met de werkgroep die is geformuleerd na de agendering van het 

voorlopige voorstel. In de memo zijn de standpunten beschreven die in de werkgroep zijn gepasseerd. Nu ligt er een 

uitgewerkt voorstel ter advisering voor. De werkgroep is verdeeld over de wijziging in de overeenkomst en daarmee 

het openstellen van het perceel voor de pleegzorgcodes. 

 

Mevrouw Visser (Timon) regeert door aan te geven dat het mooi is dat de werkgroep wordt gecontinueerd en dat 

daar ook nog zeker kwaliteitswinst is te boeken. Daarnaast geeft ze aan dat het niet goed is om het perceel Verblijf 

open te zetten en dat dit niet de oplossing gaat bieden voor het geschetste probleem. Momenteel is er een nauwe 

samenwerking, de toevoeging van nieuwe aanbieders kan contraproductief zijn. Daarnaast geeft mevrouw Visser 

aan dat ze de daling in pleegzorgplaatsingen niet kan koppelen aan het dalen van het aantal pleeggezinnen. 

Mevrouw Siegers (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat voorgaande wordt meegegeven aan de bestuurders. 

 

De heer Ezinga (’s Heeren Loo) geeft aan te concluderen dat er een discrepantie is tussen de Jeugdhulpregio en de 

Pleegzorgaanbieders. Hij vraagt op welke wijze is gekeken naar de voorliggende vragen. Mevrouw Siegers 

(Jeugdhulpregio FoodValley) reageert door aan te geven dat door middel van het analyseren van de de bekend 

zijnde cijfers het gesprek in de werkgroep is aangegaan. Alles is uiteindelijk bijeengebracht in dit voorstel. 

 

Mevrouw Bottinga (De Rading) geeft aan de bijeenkomsten graag te willen verstevigen en meer te gaan richten op 

meer samenwerking. Samenwerking gaat nu goed en er zijn in de regio al veel pleegzorgaanbieders. Indien er meer 

partijen toetreden gaan we naar meer versnippering en naar de situatie in de jaren negentig. Door de versnippering 

was de kwaliteit minder. Meer partijen komt de deskundigheid niet ten goede. Eventueel zou je toe moeten gaan 

naar het organiseren van pleegzorg op bovenregionaal niveau.  

Voorts geeft mevrouw Bottinga aan dat er goed werk is verricht in de werkgroep en daar ook graag mee door te 

willen gaan. 

 

De heer Fennema (Leger des Heils) geeft aan dat het in het voorstel eventueel short aan de proceskant. Daarnaast 

geeft hij aan dat in de samenwerking is in ieder geval de winst te behalen is. 

Mevrouw Siegers (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat we werkgroep door zal gaan. 

 

De heer Van Vorst (lindenhout) geeft aan dat door mevrouw Siegers is benoemd dat het beeld vertroebeld is door 

plaatsingen van buiten de regio. Kan de werkgroep in de aankomende periode niet vol aan de slag met de 

voorliggende vragen en dan in de volgende Fysieke Adviestafel terugkomen. Mevrouw Siegers (Jeugdhulpregio 

FoodValley) geeft aan dat er al werkgroepbijeenkomsten zijn gepland en dat die verder werken. Voorgaande kan 

gelijk op gaan met het openstellen van het perceel voor Pleegzorg. 

Mevrouw Bottinga (De Rading) vraagt of het openstellen van het perceel niet beter meegenomen kan worden in de 

nieuwe inkoopstrategie in plaats van nu dit voorstel door te zetten naar de bestuurders. 
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Mevrouw de Vries (Eleos) geeft aan dat het onduidelijk is waar nu over via stemming kan worden geadviseerd. De 

heer Zandberg (Jeugdhulpregio FoodValley) reageert door aan te geven dat aan de Fysieke Adviestafel een 

standpunt wordt gevraagd. Het is daarbij aan elk lid van de Fysieke Adviestafel op welke wijze ze tot hun oordeel 

komen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld kijken naar de inhoud en/of het proces. Mevrouw De Vries (Eleos) vraagt of het 

proces in stemming is of het openstellen van het perceel voor pleegzorg. De heer Zandberg (Jeugdhulpregio 

FoodValley) geeft aan dat het voorstel tot wijziging gaat over het openstellen van het perceel verblijf voor pleegzorg. 

Het voorstel gaat niet over het doorzetten van de werkgroep. 

 

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan over te gaan tot de stemming en vraagt de leden die positief 

adviseren hun ‘handje’ via MS-Teams op te stekken. De heer Van Aalst (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat 

tien leden positief stemmen (waarvan vier stemmen namens de aanwezige gemeenten) en dat de overige leden 

(vijftien leden) negatief stemmen. Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat de stemverhouding als 

advies zal worden voorgelegd aan de bestuurders.  

 

 

4. Tarieven deelovereenkomst Veiligheid 

 

Mevrouw Van Maanen (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat via een werkgroep met alle GI’s is gekomen tot 

het voorstel zoals geformuleerd in de memo. Middels vijf werkgroepsessies is gekomen tot een uurtarief voor de 

diensten van de GI’s. Mevrouw Van Maanen dank de werkgroepleden voor de prettige sessies. De werkgroep is 

reeds akkoord met het geformuleerde voorstel. Middels dit uitgewerkte voorstel worden de laatste procedurele stap 

genomen. 

 

De heer Te Riet (Leger des Heils JB/JR) geeft aan dat de tariefstelling voor twee producten onder de kostprijs zitten. 

Daarnaast vraagt de heer Te Riet wat de relatie is met de verbeteragenda GI’s die bovenregionaal is opgesteld. 

Mevrouw Van Maanen (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat de Jeugdhulpregio FoodValley betrokken is bij de 

benoemde verbeteragenda. Dit voorstel is echter een procedurele afronding van het tarief dat is overeengekomen na 

de eerder benoemde vijf werkgroepsessies. De bovenregionale ontwikkeling worden verder uiteraard in de gaten 

gehouden. 

 

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan over te gaan tot de stemming en vraagt de leden die positief 

adviseren hun ‘handje’ via MS-Teams op te stekken. De heer Van Aalst (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat 

eenentwintig leden positief stemmen (waarvan vier stemmen namens de aanwezige gemeenten) en dat de overige 

leden (vier leden) negatief stemmen. Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat de stemverhouding 

als advies zal worden voorgelegd aan de bestuurders.  

  

 

5. Stand van zaken transformatieprogramma 

 

Mevrouw Senhorst (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft een stand van zaken over het transformatieproject Afbouw 

Verblijf. Er is veel expertise en denkkracht georganiseerd en er is een stuurgroep en klussengroepen ingesteld. Van 

daaruit worden goed de ontwikkelingen en de trends gevolgd. Daarnaast is het belangrijk om te leren uit de 

casussen en daarvoor wordt een speciale week georganiseerd; de week van de casussen. 

 

De heer Essousi (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat ook specifiek wordt gekeken naar de pleegzorg en de 

ontwikkelingsmogelijkheden daar. Zo wordt er onder andere gekeken naar de doorontwikkeling van het eerder 

project module-X. Op 9 juli zal er een pleegzorgsessie plaatsvinden. Tijdens die bijeenkomst wordt gekeken naar de 

verbeterpunten en wordt er een eerste start gemaakt. Daarbij wordt uiteraard een koppeling gemaakt met de 

werkgroep die zich heeft beziggehouden met het voorstel omtrent het openstellen van het perceel voor pleegzorg. 

 

Mevrouw Te Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) vraagt, gezien de beperkte tijd die er nog is, of er vragen zijn over 

de toegestuurde voortgangsrapportage. De heer Bongers (Pluryn) geeft aan het fijn te vinden dat dit overzicht er is. 

De heer Bongers vraagt of het mogelijk is dat dit onderwerp bij elk overleg van de Fysieke Adviestafel kan worden 

geagendeerd. Mevrouw Te Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat dit vaker is aangegeven en zal het 
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meenemen. Mevrouw Mallie (GGZ Centraal) geeft aan dat bij de Taskforce wachtlijsten GGZ Centraal ontbreekt als 

betrokken partij en verzoekt dit aan te passen.  

 

Mevrouw Te Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat wat betreft Actieve Regie alle partijen elkaar nodig 

hebben en dat tijdens de vorige Fysieke Adviestafel hier ook over is gesproken. Het stuk aangaande Actieve Regie 

is nog in afstemming met SAVE aangepast. Mevrouw De Jonge (Jeugdbescherming Gelderland) geeft aan dat 

enkele correcties nog niet in het stuk staan. Mevrouw De Jonge geeft aan de correcties door te sturen naar mevrouw 

Siegers en het met haar door te nemen. 

 

Mevrouw Malie (GGZ Centraal) geeft aan bij het stuk over Actieve Regie nog eens goed gekeken dient te worden 

het taalgebruik. De formuleringen zijn nu vaak erg strak. Mevrouw Te Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan 

dat het niet de bedoeling is om te rigide te worden. 

 

Mevrouw Ter Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan in de volgende Fysieke Adviestafel dieper in te gaan op 

ander aspecten uit het transformatieprogramma. 

 

 

6. Rondvraag 

 

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) concludeert dat er geen rondvragen zijn en dank eenieder voor de 

deelname aan deze eerste Fysieke Adviestafel via MS-Teams.  

Mevrouw Gort geeft vervolgens aan dat de leden elk naar hun eigen groepje kunnen gaan via de eerder 

toegestuurde links om daar in te gaan op de stellingen vanuit verschillende perspectieven aangaande de 

coronaperiode. In de volgende Fysieke Adviestafel volgt er een terugkoppeling van deze bespreking. 

 

 

7. Corona 

 

De leden van de Fysieke Adviestafel gaan uiteen om in verschillende groepjes verschillende stellingen door te 

nemen. Tijdens de eerstvolgende Fysieke Adviestafel volgt er een terugkoppeling. 

 

 

Deel B van de agenda 

 

- 20200213 Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 

Het verslag is vastgesteld. 


