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Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 
Donderdag 19 november 2020 van 14.00 uur tot 16.00 uur, via MS-Teams 

__________________________________________________________________ 

Aanwezigen aanbieders: Mw. Lukassen (’s Heeren Loo), mw. Wink (Youké), mw. Van Zuijlen (Youké), dhr. 

Bongers (Pluryn), Mw. Visser (Timon), mw. De Vries (Eleos), mw. Van Weelden (Leger des Heils JB/JR), mw. 

Cuperus (Siza), mw. Doornink (Lelie zorggroep), mw. Mazier (Leger de Heils), dhr. Heidekamp (De Driestroom), mw. 

Bottinga (De Rading), mw. De Vries (Pro Persona), mw. Maillie (GGZ Centraal), dhr. Lelieveld (Jeugdbescherming 

Gelderland), mw. De Jonge (Jeugdbescherming Gelderland), mw, Liem (Psyzorg), mw. Den Boeg - Voorman 

(Centraal Nederland), dhr. Hendriks (Karakter), mw. Van Drie (Stichting Breder), dhr. Ezinga (’s Heeren Loo), dhr. 

Scholtus (Samen Veilig Midden Nederland) en mw. Ten Thije (Psyzorg).  

 

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

mw. Van Haren, mw. Speandonck, mw. Schotpoort, mw. Binsbergen, mw. Sukhai, mw. Peek, mw. Senhorst, dhr. 

Stolte (gemeente Ede), mw. Siegers (gemeente Ede), mw. Zeeman (gemeente Ede), mw. Jousma (gemeente 

Veenendaal), dhr. Essousi (gemeente Barneveld) en mw. Burema (gemeente Scherpenzeel). 

 

Genodigde: Dhr. Van Dijk (Samenwerkingsverband PO Barneveld en Veenendaal), mw. De Graaf (SWV Rijn en 
Gelderse Vallei) en dhr. Cattel (Rooz). 
 

Afgemeld: geen. 
 

 

1. Opening 

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

nog eens uit. 

 

 

2. Mededelingen 

- Indexatie 

De heer Stolte (Jeugdhulpregio FoodValley) deelt mee dat op 5 november er een overleg heeft plaatsgevonden 

tussen een vertegenwoordiging van de bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley en leden van de Fysieke 

Adviestafel. De aanwezige bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley hebben het overleg als prettig en 

constructief ervaren. De verwachting is dat op korte termijn een berichtgeving over het vervolg komt vanuit de 

bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley. De heer Stolte geeft aan dat een stap naar een hoger percentage 

van indexatie kan, indien er vanuit de jeugdhulpaanbieders/GI’s een tegenafspraak volgt. De heer Stolte verzoekt 

aan de aanwezige leden van de Fysieke Adviestafel om alvast na te denken welke mogelijkheden er zijn vanuit de 

jeugdhulpaanbieders/GI’s voor het ombuigen van de kosten.  

Mevrouw Van Weelden (Leger des Heils JB/JR) geeft aan dat in de eerdere berichtgeving is aangegeven dat er een 

indexatie is doorgevoerd van 1,1% en vraagt welke systematiek is gebruikt om tot dit percentage te komen. De heer 

Stolte geeft in reactie aan dat deze vraag ook is gesteld in het overleg van 5 november en dat daar schriftelijk nog op 

wordt gereageerd. 

 

- Inkoopstrategie 

De heer Stolte deelt mee dat de gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley momenteel bezig zijn met de 

kwartiermakersfase met een projectleider. In de volgende Fysieke Adviestafel kan er dieper op worden ingegaan 

aangezien we dan een stap verder zijn. Mevrouw Bottinga (De Rading) vraagt of er al meer zicht is op een planning. 

De heer Stolte reageert door aan te geven dat in de komende periode wordt gewerkt aan een plan van aanpak en 

dat in februari dan wel maart de aanbieders verder worden geïnformeerd. 
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- Tijdelijke contractmanager 

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) deelt mee dat mevrouw Schotpoort tijdelijk als contractmanager 

werkzaam is bij de Jeugdhulpregio FoodValley. 

 

- Nieuwe website 

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) deelt mee dat vanaf vandaag de nieuwe website (www.jeugdfv.nl) online 

is gegaan. 

 

- Correctie deelovereenkomst Veiligheid 

De heer Zandberg (Jeugdhulpregio FoodValley) deelt mee dat gebleken is dat bij het doorvoeren van de wijzigingen 

in de deelovereenkomst Veiligheid twee omissies zaten, deze zijn gerepareerd. De omissies bestonden uit het niet 

correct doorgevoerd hebben van een product en dat bij een product het tarief in uren was vermeld, maar dat dit in 

traject diende te zijn. De reparatie van de omissies is in lijn met de eerder uitwerking van de producten en tarieven 

voor de deelovereenkomst veiligheid, zoals geagendeerd in de Fysieke Adviestafel van juni dit jaar. Voor de 

reparatie van de omissie is bewust gekozen om niet de koninklijke route te volgen, maar het alvast te repareren en 

nu aan de Fysieke Adviestafel te vragen of er bezwaren zijn ten aanzien van deze wijze van reparatie.  

Mevrouw Van Weelden (Leger des Heils JB/JR) geeft aan zich niets te herinneren omtrent een wijziging van de 

deelovereenkomst Veiligheid. De heer Lelieveld (Jeugdbescherming Gelderland) geeft in aanvulling aan op mevrouw 

Van Weelden dat er een bezwaar is ten aanzien van de passage omtrent zak- en kleedgeld. De heer Smeets 

(Jeugdhulpregio FoodValley) reageert door aan te geven dat de wijziging producten en tarieven deelovereenkomst 

Veiligheid in werkgroepen is uitgewerkt in 2019 en dat de Fysieke Adviestafel daar in juni 2020 een advies over heeft 

uitgebracht. Voorts geeft de heer Smeets aan dat de passage om zak- en kleedgeld geen onderdeel is van de 

wijziging zoals hij zojuist heeft benoemd, maar dat dat staat in de productdefinities zoals deze later in dit overleg 

staat geagendeerd.  

 

 

3. Stand van zaken jeugdhulpaanbieders/GI’s i.v.m. corona 

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) verwijst naar de in de agenda geformuleerde vragen en vraagt om een 

reactie van de jeugdhulpaanbieders/GI’s. 

 

Mevrouw Mallie (GGZ Centraal) geeft aan dat GGZ Centraal snel is omgeschakeld naar digitale hulpverlening, dat 

de formatie niet is afgeschaald en dat de druk ligt op de crisiszorg. De crisiszorg valt niet te plannen en daar wil GGZ 

Centraal wel optimaal de formatie op inzetten. De heer Hendriks (Karakter) geeft aan dat in de eerste lockdown er 

minder aanmeldingen waren en dat veel digitaal is uitgevoerd. In de tweede lockdown zijn meer aanmeldingen te 

zien in crisis en in de reguliere jeugdhulp. Over deze grote aantal aanmeldingen maakt Karakter zich zorgen. Want 

er ligt ook een opdracht om het zorgvolume te beperken. Mevrouw Wink (Youké) geeft aan dat ze voortdurend te 

maken hebben met personeel en jeugdigen die in quarantaine zitten, nu vaker dan in de eerste lockdown. Daarnaast 

geeft ze aan dat ze zich zorgen maakt om het onderwijs. Momenteel zijn er veel wisselingen van leerkrachten en 

kinderen in de OZA kunnen daar slecht tegen. Belangrijk is voor jeugdigen dat de basis in orde blijft bij het onderwijs 

en de kinderopvang. Mevrouw Mazier (Leger des Heils) geeft aan meer besmettingen bij de collega’s waar te nemen 

en dat hierdoor huisbezoeken lastiger worden.   

 

4. Productdefinities 

Mevrouw Van Speandonck (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft een mondelinge toelichting op het proces dat is 

gevolgd en op welke wijze het inkoopnetwerk is meegenomen.  

 

Mevrouw Maillie (GGZ Centraal) geeft aan dat bij de productdefinities ambulant de medische verwijsroute lijkt te 

lezen, dit is echter niet helder en juist. Mevrouw Van Speandonck (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft in reactie aan 

dat het nu niet de bedoeling is om uitgebreid de stukken nogmaals door te nemen, daar waren de verschillende 

schriftelijke rondes voor. De heer Hendriks (Karakter) geeft aan dat er input is geleverd gedurende het proces en dat 

daar schriftelijk weer op is gereageerd. De heer Hendriks geeft aan moeite te hebben met dit proces. Mevrouw Van 

Speandonck geeft aan dat in het proces naar voren is gekomen dat op inhoud verschillend wordt gedacht, dat is 

mogelijk en staat een voorlegging ter stemming hier niet in de weg. De heer Hendriks geeft aan dat hij moeite heeft 

met het eindproduct. Mevrouw Wink (Youké) vraagt waar het besluit dient te vallen over de dagbehandeling. 

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat de ontwikkelingen bij de dagbehandeling nog niet 

http://www.jeugdfv.nl/
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meegenomen kunnen worden. Mevrouw Visser (Timon) geeft aan dat ze tijdens de vorige bespreking heeft 

aangedragen dat ze graag meer wilde uitwisselen op dit onderwerp en met name specifiek de reistijd en no-show. 

Mevrouw Visser geeft aan nu onvoldoende een antwoord te zien op haar gestelde vragen. Vervolgens geeft 

mevrouw Visser aan dat reistijden automatisch worden gefactureerd en met dit voorstel dient het handmatig 

ingevoerd te worden. Het is niet mogelijk om een maximum van 30 minuten in te stellen. Ze vraagt wat de 

verantwoording is van deze afspraak. Mevrouw Van Speandonck geeft aan dat wat betreft de reistijd en de no-show 

het niet gaat om nieuwe afspraken, maar dat dit bestaande afspraken betreffen.  

De heer Heidekamp (De Driestroom) geeft aan dat De Driestroom niet kan instemmen met de productdefinities zoals 

deze nu voorliggen. Deze productdefinities wijken af van het kwaliteitskader Gezinshuizen. Vanuit De Driestroom is 

de wens op het principe van ‘pas-toe-en-leg-uit’ op te nemen. Mevrouw Van Speandonck geeft aan de opmerking 

vanuit De Driestroom te noteren en mee te geven aan de bestuurders. Mevrouw Bottinga (De Rading) geeft aan dat 

er ruimschoots de tijd is geweest om te reageren. Als je echter iets aangeeft en het wordt niet overgenomen dan is 

onduidelijk wat er gebeurd met hetgeen je aangeeft. Daarnaast is dan onduidelijk wat de rol is van de Fysieke 

Adviestafel. Mevrouw Bottinga geeft aan dat voorgaande graag eens te bespreken met bestuurders. Mevrouw Gort 

geeft aan dat daar de tijd niet voor is en geeft aan dat in de vorige Fysieke Adviestafel het proces reeds uiteen is 

gezet. Daarbij benadrukt mevrouw Gort dat gemeenten en jeugdhulpaanbieders/GI’s het op inhoud van het voorstel 

niet eens hoeven te zijn. Het advies dat middels stemming wordt gevormd gaat mee met het voorstel als deze wordt 

voorgelegd aan de bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley. Het staat partijen altijd vrij om eventueel 

rechtstreeks een brief te zenden naar de bestuurders waarin de standpunten worden herhaald. De heer Hendriks 

geeft aan dat gemeenten en aanbieders niet ver van elkaar af zitten en zou graag nog eens de verdieping willen 

zoeken.  

 

Mevrouw De Vries (Eleos) geeft aan dat ze nog zoekend is in het proces. Ze geeft vervolgens aan dat het proces 

voornamelijk is gedaan vanuit de regio en dat het stagneert bij een goed gezamenlijk proces. Mevrouw Van 

Speandonck (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat naar aanleiding van de binnengekomen vragen is bekeken 

of een werkgroep nodig was. De binnengekomen vragen gaven geen aanleiding voor werkgroepen. De vragen die 

namelijk binnenkwamen zagen op onderwerpen die al staande praktijk zijn en die niet met deze productdefinities ter 

discussie worden gesteld. Mevrouw De Vries geeft aan dat het handig is dat aanbieders in voorgaande afweging 

worden meegenomen. Doordat niet te doen is het proces niet transparant. Mevrouw Van Zuijlen (Youké) vraagt of, 

indien er wordt gestemd, er dan wordt gestemd over het proces of ook inhoudelijk met de productbeschrijvingen 

zoals die er nu staan. Mevrouw Van Speandonck geeft aan dat het gaat om zowel het proces als de inhoud. 

Mevrouw Maillie (GGZ Centraal) vraagt of de stemverhouding meegaat met het advies. Mevrouw Gort 

(Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat de stemverhouding meegaat. De heer Heidekamp (De Driestroom) geeft 

aan dat mensen zich niet gehoord voelen en dat er geen dialoog is gevoerd. Schriftelijk vragen stellen en 

beantwoorden is geen dialoog voeren. 

 

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan over te gaan tot stemmen en vraagt aan de leden van de 

Fysieke Adviestafel om via het handje hun stem uit te brengen. Mevrouw Gort geeft aan dat twee leden positief 

stemmen (waarvan geen positieve stem door de aanwezige gemeenten) en dat de overige leden (twintig leden) 

negatief stemmen. Mevrouw Gort geeft aan dat de stemverhouding als advies zal worden voorgelegd aan de 

bestuurders.  

 

 

5. Stand van zaken Transformatieprogramma 

- Transformatieprogramma Jeugdhulpregio FoodValley 

De heer Smeets (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft een presentatie omtrent de ontwikkelingen bij het 

transformatieprogramma. Te zien is, zo geeft de heer Smeets aan, dat vanaf eind 2017 het verblijf langzaam daalt, 

echter over de gehele breedte nemen de kosten toe. Voorgaande wordt veroorzaakt doordat de kosten bij ambulante 

jeugdhulp toeneemt. Daarnaast is eind 2018 wel een daling te zien bij ambulant, maar die wordt veroorzaakt door 

het einde van de DBC’s.  

 

Vervolgens gaat de heer Smeets (Jeugdhulpregio FoodValley) in op de transformatieopgaven en welke effecten 

door de transformatie zijn opgetreden. Het beste voorbeeld is verblijf waarbij een afname is te zien. Daarnaast 

onderwijs en jeugdhulp, waar straks nog dieper op wordt ingegaan, is te zien dat de pilot op de scholen in Rhenen 

effecten te weeg brengen. Tot slot heeft de heer Smeets het over het project van exclusieve opvang naar inclusief 

en dan met name de BSO+. De ingezette transformatie en de omzet naar de BSO+ heeft positieve effecten.  
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Mevrouw De Graaf (SWV Rijn en Gelderse Vallei) geeft aan dat bij Rhenen inderdaad een afname op het geheel te 

zien is, maar dat er wel een toename is van diagnostiek en vraagt of daar al een verklaring voor is. De heer Smeets 

(Jeugdhulpregio FoodValley) geeft in reactie aan dat voor de toename van diagnostiek nog geen verklaring is. 

 

Mevrouw Wink (Youké) dankt de heer Smeets voor de gepresenteerde data en geeft aan dat dit helpend is. 

Vervolgens geeft ze aan dat vanuit Youké de wens bestaat om wat betreft de OZA’s meer samen op te trekken met 

de scholen, gemeenten en de aanbieders om tot voorwaarden te komen wanneer dit in te zetten. 

 

De heer Ezinga (’s Heeren Loo) dankt de heer Smeets van de gepresenteerde cijfers en vraagt aan hem in hoeverre 

deze dalingen contant te maken zijn. De heer Smeets (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat te zien is dat daar 

waar we in de transformatie op inzetten, denk aan verblijf en BSO+, er ook een daling van de kosten is waar te 

nemen. 

 

- Afbouw verblijf en Crisis als kans 

De heer Essousi (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft samen met mevrouw Senhorst (Jeugdhulpregio FoodValley) 

een presentatie betreffende het project afbouw verblijf. Mevrouw Jousma (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft in 

aansluiting een presentatie omtrent crisis als kans. 

 

De heer Essousi (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat is begonnen bij Ons Verhaal en dat vandaaruit is 

aangegeven dat het kind het verdient om thuis op te groeien. Gekeken dient dan ook te worden naar het 

kernprobleem waarom eventueel een kind uit huis zou moeten. De heer Essousi toont de stappen voorafgaand aan 

een eventuele uithuisplaatsing die zijn ontwikkeld in het project. Daarbij is te zien dat eventueel ook ouders of een 

ouder het huis uit zou moeten. Deze stappen zijn ook ingegeven door de beweging naar nul. 

 

Mevrouw Senhorst (Jeugdhulpregio FoodValley) gaat in op de wijze er wordt gewerkt in het project. Er zijn 

klussenploegen die een specifieke klus dienen aan te pakken. Het projectteam is er om de lijnen uit te zetten en te 

bewaken. 

De klussenploeg ‘Gezond alternatief’, zo geeft mevrouw Senhorst aan, gaat met ervaringsdeskundige en met de 

heer Dijkshoorn kijken naar alternatieven voor JeugdzorgPlus en met name in een kleinere setting. Daarbij dient 

bekeken te worden hoe dit op te pakken, regionaal of eventueel bovenregionaal. Vanuit de klussenploeg wordt ook 

bekeken wat geleerd kan worden van eerdere casussen. Wat was de oorzaak en wat was te voorkomen. Daarbij is 

de zogenoemde JIMmethode belangrijk. Daarnaast is belangrijk de vraag hoe de vaardigheden van de professional 

wordt verstevigd en op welke wijze van elkaar geleerd wordt en hoe versterken we elkaar.  

 

De heer Essousi (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat ook bekeken wordt op welke wijze de pleeggezinnen 

verstevigd kunnen worden en waar pleeggezinnen geholpen kunnen worden in het matchingsproces. Daarnaast is er 

het vraagstuk hoe andere doelgroepen in de pleegzorg gebracht kunnen worden. Daarvoor is eventueel een 

samenwerking nodig tussen pleegzorgaanbieders en GGZ-aanbieders.  

Voorts geeft de heer Essousi aan dat met mevrouw Looiinga landelijke wordt gekeken naar het Mockingbird-project 

en dat daarvoor ook een bid is ingediend. Nog niet helder is wat daar uit gaat komen. 

 

Mevrouw Jousma (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat bewust is gekozen om Crisis als kans meteen te 

presenteren met Afbouw Verblijf aangezien er vele raakvlakken zijn.  

Mevrouw Jousma geeft aan dat in het project is gekozen voor een actiegerichte aanpak. Daarnaast is het doel om 

voor het einde van het jaar te komen met een nieuwe routekaart. Vanuit de beide provincies is betrokkenheid bij het 

opstellen van deze routekaart.  

Daarnaast is het belangrijkste thema om te bezien hoe crisissen voorkomen kunnen worden. De routekaart is daarbij 

het eerste product die via Webinars de lokale teams dienen te inspireren, maar de vraag daarbij is nog welke 

behoefte aanbieders daarin hebben. Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat gezien de tijd de 

reactie op de laatste vraag van mevrouw Jousma kan worden gecommuniceerd direct met mevrouw Jousma of via 

de contractmanagers buiten deze vergadering om. 

 

De heer Van Dijk (Samenwerkingsverband PO Barneveld en Veenendaal) geeft ter overweging mee dat tussen de 

projectgroep afbouw verblijf en de daarbij horende klussenploegen een verbinding te maken is met onderwijs. De 

jeugdigen waar het over gaat zitten namelijk het grootste gedeelte van de dag op school. Mevrouw Jousma 
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(Jeugdhulpregio FoodValley) vraagt of het hier gaat om langdurig verblijf? De heer Van Dijk geeft in reactie aan dat 

hij het heeft over beide klussenploegen. Bij crisis ziet hij het meestal wel goed komen. Bij een langdurig verblijf is het 

belangrijk om de school de school te laten blijven, zo geeft de heer Van Dijk aan. In de ogen van de heer Van Dijk is 

school een gezonde plek en is jeugdhulp een ongezonde plek. 

 

- Onderwijs en Jeugdhulp 

Mevrouw Zeeman (Jeugdhulpregio FoodValley), de heer Van Dijk (Samenwerkingsverband PO Barneveld en 

Veenendaal) en mevrouw De Graaf (SWV Rijn en Gelderse Vallei) geven een presentatie betreffende het 

transformatieproject Onderwijs en Jeugdhulp.  

 

Mevrouw De Graaf (SWV Rijn en Gelderse Vallei) geeft aan dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn 

voor de extra ondersteuning van jeugdigen binnen het onderwijs en hebben daarvoor ondersteuningen- en 

arrangementenmiddelen. Vervolgens geeft ze aan dat er vijf samenwerkingsverbanden zijn en zeven gemeenten die 

gezamenlijk proberen een ontwikkeling te bewerkstelligen. Bij deze samenwerking is geen hiërarchische verhouding.  

Ze vervolgt door aan te geven dat het belang van het kind voorop staat, het behalen van een diploma en zorgen dat 

ze zelfredzaam zijn in de maatschappij. De heer Van Dijk (Samenwerkingsverband PO Barneveld en Veenendaal) 

geeft aan dat in korte tijd veel informatie wordt gegeven aan de Fysieke Adviestafel en geeft aan dat ze een 

beknopte weergave kunnen toesturen. Vanuit de gegevens van het onderwijs was ook te zien dat vanuit het speciaal 

basis en voorgezet onderwijs te zien is dat een hoog aantal jeugdigen ook jeugdhulp hebben. Deze jeugdigen 

hebben dus een hoger verwijzingspercentage naar jeugdhulp. In het najaar wordt gericht op deze jeugdigen en in 

het volgende jaar wordt bezien met welke jeugdhulpaanbieders de samenwerking opgezocht dient te worden, zo 

geeft de heer Van Dijk aan. 

De heer Van Dijk vervolgt door aan te geven dat er een twintigtal pilots zijn met uiteenlopende achtergronden. Het 

gaat daarbij om scholen met hoge en lage verwijzingen naar jeugdhulp. Daarmee zien we de invloed van de context. 

Daarnaast hebben is gezien dat niet alle jeugdigen behoefte hebben aan OZA, maar dat ze het kunnen door of 

jeugdhulp of alleen ondersteuning in het onderwijs. 

De heer Van Dijk geeft vervolgens aan dat de pilots zijn begonnen vanuit de data en dat daarnaast ruimte wordt 

genomen voor een goede analyse. Helaas zijn de ontwikkelingen wel stilgelegd door de situatie ontstaan door 

corona. Door de ontstane situatie dienen we anders tegen het onderwijs aan te kijken. Momenteel worden dan ook 

de effecten van de situatie door corona opgehaald en wordt bezien welke groepen het nu juist beter doen en welke 

juist minder. Tot slot geeft de heer Van Dijk aan dat de pilots die zijn ingezet zijn ingezet op scholen in Rhenen, 

Achterberg, Scherpenzeel, Barneveld en Ede.   

 

Mevrouw Zeeman (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat naast het gezamenlijk werken met de 

samenwerkingsverbanden voor de pilots wordt ook op andere gebieden samengewerkt. Bekeken wordt waar de 

komende drie jaar op wordt ingezet. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met vrijstellingen of proberen jeugdigen op school 

houden en talenten te ontwikkelen. Daarnaast wordt geprobeerd zoveel mogelijk landelijk op te halen en we zijn één 

van de inspiratieregio’s. Tot slot geeft mevrouw Zeeman aan dat ze een volgende keer eventueel dieper in kan gaan 

op een specifieke pilot. 

 

Mevrouw Wink (Youké) geeft aan dat deze presentatie helpend is en dat ze nu beter kan plaatsen waar hulpvragen 

van scholen vandaan komen. Wat haar nog wel puzzelt is de rol van gemeenten en jeugdhulp bij deze jeugdigen. 

 

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat de andere presentaties die op de agenda staan worden 

geagendeerd voor het volgende overleg.  

 

 

6. Rondvraag 

- Indexatie en vervolg 

De heer Ezinga geeft aan dat hij later is ingeschakeld voor dit overleg en het mogelijk heeft gemist, maar vraagt wat 

het vervolg is met betrekking tot de indexatie. De heer Stolte (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat hierover 

aan het begin van het overleg een mededeling is gedaan. Daar is aangegeven dat binnenkort een nadere 

berichtgeving zal komen over het vervolg. Maar zoals bij de presentatie van de heer Smeets te zien is wordt op 

inhoud resultaat geboekt en daar hebben de gemeente het geloof ook in, zo geeft de heer Stolte aan. In het 

volgende overleg met de bestuurders zullen we dienen te komen tot aanvullende maatregelen die de transformatie 

en hetgeen we al goed doen niet kapot maken, maar wel ervoor dienen te zorgen dat de jeugdhulp financieel 
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houdbaar wordt. Jeugdhulpaanbieders en GI’s zien wat nog eventueel anders kan en daar willen de bestuurders het 

in het vervolgoverleg ook over hebben. 

 

- Vervolg productdefinities 

De heer Heidekamp (De Driestroom) geeft aan dat voor hem niet duidelijk is wat het vervolg is met de 

productdefinities waarover is gestemd. Mevrouw Wink (Youké) vraagt zich af of er wel goed is gestemd over dat 

onderwerp. Mevrouw Van Speandonck (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan over het vervolg nog intern te bezien 

wat het vervolg is. 

 

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) dankt eenieder voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering 
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