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Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 
Donderdag 24 september 2020 van 14.00 uur tot 16.00 uur, via MS-Teams 

__________________________________________________________________ 

Aanwezigen aanbieders: Mw. Leentjes (GGZ Centraal), mw. Wink (Youké), Mw. Stijf-Doornink (Lelie Zorggroep), 

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), dhr. Hendriks (Karakter), dhr. Van Dam (Karakter) 

dhr. Scholtus (SAVE), dhr. Van Gorp (Lindenhout), dhr. Bongers (Pluryn), mw. Van Drie (Breder), mw. De Vries 

(Eleos), dhr. Pennings (Driestroom), mw. Cuperus (SIZA), mw. Boef en mw. Van Driel (Driestroom). 

 

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

mw. Van Haren, mw. Binsbergen, me. Sukhai, mw. Te Ronde, mw. Siegers, dhr. Stolte, dhr. Van Leeuwen, dhr. De 

Meij en mw. Bomhof. 

 

Genodigde: geen 
 

Afgemeld: dhr. Te Riet (leger des Heils JB/JR) en mw. De Vries (Pro Persona). 
 

 

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 inkoopstrategie 

Mevrouw Vink (Jeugdhulpregio FoodValley) deelt mee dat begin deze zomer gesprekken zijn geweest met 

verscheidende aanbieders en cliëntvertegenwoordigers over de inkoopstrategie. Verslagen van overleggen zijn te 

vinden op de website. De bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley hebben ingestemd met de inkoopstrategie 

en momenteel wordt begonnen met de kwartiermakersfase. De Fysieke Adviestafel zal op gezette tijden 

geïnformeerd worden van de stand van zaken van de inkoopstrategie. 

 

- Data FAT 2021 

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) deelt mee dat de data van de Fysieke Adviestafel 2021 op de website 

zijn gepubliceerd, zie https://jeugdfv.nl/aanbieders/fysieke-en-digitale-adviestafel/. 

De data voor 2021 zijn: 

• Donderdag 11 februari 2021 14.00-16.30 uur 

• Donderdag 15 april 2021 14.00-16.30 uur 

• Donderdag 17 juni 2021 14.00-16.30 uur 

• Donderdag 30 september 2021 14.00-16.30 uur 

• Donderdag 11 november 2021 14.00-16.30 uur 

 

 

3. Terugkoppeling groepjes FAT 11 juni 

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat als bijlage de terugkoppeling van de groepjes van de 

Fysieke Adviestafel van 11 juni 20202 is te vinden. Mevrouw Gort vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn 

betreffende de terugkoppeling. Er zijn geen vragen en of opmerkingen en mevrouw Gort sluit dit agendapunt. 

https://jeugdfv.nl/aanbieders/fysieke-en-digitale-adviestafel/
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4. Functie en proces advisering FAT 

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat in de Fysieke Adviestafel van 11 juni onduidelijkheden 

waren omtrent de adviesfunctie van de Fysieke Adviestafel. Daarom wordt nu de functie van de Fysieke Adviestafel 

nader uitgelegd via de toegezonden bijlagen en zal de heer Zandberg deze nader toelichten. 

 

De heer Zandberg (Jeugdhulpregio FoodValley) verwijst naar de schriftelijke uiteenzetting van het bestuurlijk 

aanbesteden en de presentatie die zijn toegezonden. De kern van het bestuurlijk aanbesteden is dat een contract 

wordt opgesteld door één van de partijen. Het bestuurlijk aanbesteden is een vorm van Open House met een 

intensieve overlegstructuur. Het formuleren van de contractvoorwaarden ligt bij één der partijen. Dit zou vanuit het 

klassiek aanbesteden worden gekwalificeerd als de aanbestedende partij. Dat geldt ook voor het opstellen en het 

wijzigen van de overeenkomsten, hier besluit één partij toe. Wijzigingen worden uiteraard niet onverhoeds gedaan, 

maar gebeurt nadat het proces, zoals geformuleerd in de proces en deelovereenkomst(en), is doorlopen.  

Er zijn veel partijen gecontracteerd en een deel daarvan neemt zitting in de Fysieke Adviestafel. In de Fysieke 

Adviestafel wordt als eerst een wijziging besproken, daarna kunnen alle partijen reageren op het voorstel via de 

Digitale Adviestafel. Indien gewenst kan er een werkgroep worden ingesteld om zich te buigen over het 

wijzigingsvoorstel. Vervolgens komt het voorstel tot wijziging nog een tweede maal ter bespreking in de Fysieke 

Adviestafel. Daarbij zullen de leden van de Fysieke Adviestafel de bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley 

gaan adviseren, dit gaat middels een stemming van voor of tegen het wijzigingsvoorstel.  

Zowel gemeenten als aanbieders zijn leden van de Fysieke Adviestafel en elke partij heeft één stem bij de 

stemronde. Bij de stemmingsronde is het niet de bedoeling om de gehele discussie nogmaals over te doen. Bij de 

stemming ligt de vraag voor of de deelnemende partijen aan de Fysieke Adviestafel het voorstel kunnen dragen en 

of de zorgvuldigheid van de totstandkoming kan worden gedragen. De procesovereenkomst voorziet niet in de 

mogelijkheid dat partijen aan de Fysieke Adviestafel zich onthouden van stemming. Een lid van de Fysieke 

Adviestafel stemt voor of tegen. Indien een partij niet wenst deel te nemen dan kunt u tijdens de stemming het 

overleg verlaten. We kunnen eventueel nog nader bekijken hoe we dit op een goede wijze kunnen oplossen. 

 

Mevrouw Bottinga (De Rading) vraagt hoe de verdeling is in de Fysieke Adviestafel en of dat goed tot uitdrukking 

komt in de stemverhouding. De heer Zandberg (Jeugdhulpregio FoodValley) reageert door aan te geven dat de 

stemmen worden geteld en dat dit wordt doorgegeven aan de bestuurders. De bedoeling is uiteraard wel dat er 

wordt gestreefd naar uniformiteit. Elke gemeente heeft een stem en elke aanbieder die deelneemt aan de Fysieke 

Adviestafel heeft een stem. Indien er sprake is van een verdeeld advies dan wordt dit inzichtelijk gemaakt aan de 

bestuurders. Het is vervolgens aan de bestuurders om een besluit te nemen aangaande het wijzigingsvoorstel. 

Mevrouw Bottinga (De Rading) geeft aan dat er sprake is van een gemixt advies en vraagt of dat duidelijk wordt 

weergegeven. De heer Zandberg (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat de voor en tegen in stemmen worden 

weergegeven en ook de argumenten, er zit meer verdieping in het advies dat wordt voorgelegd aan de bestuurders. 

 

De heer Hendriks (Karakter) geeft aan dat het doel is om uniformiteit te creëren in de regio, denk aan uniformiteit in 

toewijzingen. De heer Zandberg (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat er een verschil is tussen een formele 

wijziging en het bespreken van een onderwerp. Voorts geeft de heer Zandberg aan dat in de afgelopen jaren met 

name de gemeenten voorstellen hebben ingediend, dit recht komt ook de aanbieders toe. Een voorstel mag worden 

ingediend en dan zal deze worden geagendeerd. 

 

 

5. Productdefinities 

Mevrouw van Spaendonck (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat de productdefinities zijn geactualiseerd en dat 

deze eind juni op de website zijn geplaatst. Op deze productdefinities is input ontvangen en deze is verwerkt. De 

naar aanleiding van de binnengekomen reacties aangepaste productdefinities zijn onlangs weer op de website 

gepubliceerd. Het procedureel voorstel nu is om middels een schriftelijkronde nogmaals alle partijen de gelegenheid 

te geven te reageren op de laatste versie van de productdefinities. 

 

Mevrouw Wink (Youké) geeft aan dat partijen dus parallel aan elkaar kunnen reageren via het reactieformulier. 

Graag zou ze op enkele punten met elkaar willen uitwisselen. Mevrouw Wink vraagt of er ook een moment komt om 

met elkaar over de productdefinities te praten. Het gaat met name om de no-show en de reistijd. Mevrouw Gort 

(Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat eerst gekeken zal worden naar de binnengekomen reacties en mochten 
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die aanleiding geven om elkaar te spreken dan zal er een moment worden belegd. De heer Bongers (Pluryn) geeft 

aan dezelfde wens te hebben als mevrouw Wink en graag tijdens een overlegmoment de productdefinities en de 

reacties te willen bespreken. Mevrouw Vink (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat de reacties openbaar zijn op 

de website. Mevrouw De Vries (Eleos) geeft aan dat, horende het vorige agendapunt, dit een proces is van 

aanbieders en gemeenten om te komen tot een goede definitie van de producten. De reacties vanuit de regio zijn 

cruciaal om ook met elkaar te bespreken. 

 

Mevrouw Bottinga (De Rading) vraagt of het mogelijk is om de belangrijkste onderwerpen te inventariseren en dan te 

bezien wat mogelijk is in de afstemming. Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat het de 

verwachting is dat het met name zal gaan om een beperkt aantal onderwerpen en dat de reacties eerst zullen 

afwachten. 

 

Mevrouw Ten Thije (Psyzorg) vraagt waar de productdefinities staan. Mevrouw Van Spaendonck (Jeugdhulpregio 

FoodValley) geeft aan dat deze onder het kopje Digitale adviestafel staan. 

 

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat de input meegenomen zal worden in het verder vervolg 

van het proces en sluit voor nu dit agendapunt. 

 

 

6. Innovatie Jeugdhulpaanbieders/GI 

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat in de Fysieke Adviestafel de gelegenheid gegeven wordt 

aan aanbieders om een innovatief onderwerp te presenteren. Indien aanbieders een innovatief onderwerp hebben 

dan kan dit worden gemaild naar mevrouw Te Ronde (marijke.te.ronde@jeugdfv.nl).  

Voor nu zal de heer Van Dam vanuit Karakter een presentatie geven over de bedden-app. 

 

De heer Van Dam (Karakter) geeft een presentatie over de bedden-app. 

 

De heer Stolte (Jeugdhulpregio FoodValley) vraagt of een dergelijke app kan worden verbreed. De heer Van Dam 

(Karakter) geeft aan dat het breder te maken is. Belangrijk is dat dit type software zo kan worden ingericht dat er een 

beweging ontstaat binnen de organisatie. 

 

De heer Fennema (Leger des Heils) vraagt of de presentatie kan worden gedeeld. De heer Van Dam (Karakter) 

geeft aan dat hij eerst met de geneesheer-directeur zal afstemmen of deze presentatie kan worden gedeeld. 

Momenteel wordt namelijk gewerkt aan een geleidelijke uitrol van het systeem. Indien de presentatie nu openbaar 

wordt en op meerdere plekken komt dan is dat in principe goed, maar we richten ons eerst op een geleidelijke uitrol 

en kunnen dus niet nu al externe partijen informeren. De heer Fennema (Leger des Heils) vraagt op welke wijze ze 

eventueel zouden kunnen aansluiten. De heer Van Dam (Karakter) geeft aan dat op dit moment dat of een partij zich 

voegt in het systeem of dat een partij via een reeds aangesloten partij aangesloten wordt. Voordat een partij 

gevoegd kan worden zal eerst met de geneesheer-directeur afgestemd dienen te worden. 

 

De heer Hendriks (Karakter) vraagt aan de heer Van Dam of hij iets kan vertellen over hoe het proces momenteel 

loopt met een aantal aanbieders. De heer Van Dam (Karakter) geeft aan dat de meeste partijen de complexiteit van 

een dergelijke app onderschatten en dat er te snel conclusies worden getrokken. Het is dan ook al meer dan eens 

mislukt. Wat niet werkt is om te sturen en te dwingen. Met in totaal drie personen is bekeken hoe invulling te geven 

aan een dergelijke app. Strikt genomen is het geen app, maar een formulier dat digitaal wordt ingevuld. Belangrijk is 

dat continu wordt geleerd en dat je een beetje tegen de stroom in ga. Daarbij is het belangrijk om aan te geven wat 

je wil bereiken en om te zorgen dat het laagdrempelig is. Voorts is het belangrijk om de kosten en baten vooraf 

duidelijk te hebben. 

Samenwerken via decentrale platforms is al mogelijk via Microsoft. Binnen de Microsoft omgeving is dit al goed te 

bouwen. Op deze wijze kan je kleine oplossingen maken die mensen nodig hebben en kunnen kleine stapjes worden 

gezet. Kleine stapjes worden dan gemaakt vanuit een coherent platform. 

 

Mevrouw Te Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) vraagt op welke wijze de innovatie werkelijk tot stand komt. Welke 

prikkel heb je nodig om de transformatie tot stand te brengen. De heer Van Dam (Karakter) geeft aan dat hij 

voorheen werkzaam was in de chipindustrie en dat hij daar direct werkte onder een COO. Een COO zit op 

operatieve efficiëntie. Een CFO, zoals vaak binnen zorglandschap is geregeld, ziet een dergelijke innovatie meer als 

https://jeugdfv.nl/bijeenkomst/digitale-adviestafel/
mailto:marijke.te.ronde@jeugdfv.nl
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een investering. Daarbij komt dat bij een Tech-gigant de directie precies weet wat het product is en dat er duidelijke 

programma’s zijn en geen commissies of werkgroepjes. 

 

Tot slot geeft de heer Van Dam aan dat indien mensen contact met hem willen hij via LinkedIn bereikbaar is of via de 

heer Hendriks. 

 

 

7. Signaal aanbieders aangaande initiatieven gemeenten naast transformatieprogramma  

Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat er vanuit Youké een signaal is binnengekomen om te 

bespreken in de Fysieke Adviestafel. Voor nadere uitleg geeft mevrouw Gort het woord aan mevrouw Wink van 

Youké. 

 

Mevrouw Wink (Youké) geeft aan dat momenteel wordt gewerkt aan mooie innovaties en dat het 

transformatieprogramma een bepaalde doorlooptijd heeft die niet altijd gelijk is aan de opgaven vanuit de 

verschillende gemeenten. Toch wordt vanuit Youké opgemerkt dat er uitvragen zijn vanuit gemeenten om analyses 

te doen op de inzet en de duur van jeugdhulp. Daarbij hebben de gemeenten de neiging om zelf afspraken te 

maken. Hiermee wordt een bepaalde weg ingeslagen en de vraag is hoe deze zich verhoudt met het 

transformatieprogramma. Daarbij gaat het ook om de relatie tussen de gemeenten en de gegeven 

transformatieopdracht. De rol van de aanbieders en de gemeenten daarin. Hoe kan gezamenlijk de juiste beweging 

komen. 

 

De heer de Meij (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat hij inziet welke uitdagingen een partijen als Youké heeft 

die voor verschillende gemeenten werkt. Voor zaken die het contract aangaan hebben aanbieders te maken met de 

regio en voor de transformatie trekken we ook regionaal op. Wat met name momenteel gedaan wordt vanuit de 

gemeente is om meer de regierol te pakken. Door de bestaande financiële druk bij gemeenten wordt hier meer op 

ingezet. Meer inzet op triage, afstemming met de aanbieders en letten op een goede uitstroom vanuit de inhoud en 

de middelen. Voorgaande proberen we in dialoog te doen. Hierin zijn we ook op zoek naar een goede weg. Wat is 

de intensiteit en waar kunnen we uniformiteit betrachten in de regievoering. 

 

Mevrouw Wink (Youké) dankt de heer De Meij voor de toelichting. Ze geeft aan dat het issue zoals geschetst door 

de heer De Meij voor alle gemeenten geldt. Vervolgens geeft ze aan dat de uitdaging er in zit hoe dit te clusteren en 

gezamenlijk aan te pakken. Hierbij kan gekeken worden naar de trends en ontwikkelingen en dit kan meegenomen 

worden in de accounthoudersgesprekken.  

Het lastige nu is dat het gesprek dat is gevoerd met Youké wordt gedaan door een data-analist. Dit zou moeten 

gebeuren vanuit actieve regie en dus tussen de regisseur en de hulpverlener vanuit de inhoud. 

 

De heer Van Leeuwen (Jeugdhulpregio FoodValley) dankt mevrouw Wink en de heer De Meij voor hun toelichting. 

Hij geeft aan dat het juist de uitdaging is om een constructieve oplossing te zoeken. De gemeenten hebben meer 

nodig dan de ingezette transformatielijnen. Vanuit de professie van de aanbieder dient gekeken te worden wat nog 

meer kan om de trend om te buigen. Mevrouw Wink (Youké) geeft aan als dat de situatie is, dat we dan ook 

gezamenlijk moeten te concluderen dat het transformatieprogramma te langzaam gaat en dat er dus een 

incongruentie ontstaat. Voorgaande, zo geeft mevrouw Wink aan, betekent iets voor het transformatieprogramma 

welke dus niet meer aansluit bij de behoeftes van de gemeenten. De heer Fennema (Leger des Heils) geeft aan het 

voorgaande geschetst door mevrouw Wink te herkennen. Het voordeel van een samenwerkingsverband zou moeten 

zijn dat er geclusterd wordt gewerkt. De samenwerkende gemeenten vullen dat nu overal anders in. De zorg voor 

het kind moet voorop blijven staan. Mogelijk dat we met elkaar naar het transformatieprogramma moeten gaan 

kijken. 

Mevrouw Te Ronde (Jeugdhulpregio FoodValley) reageert door aan te geven op dit moment niet meteen een 

oplossing te hebben, maar wel de signalen serieus te nemen. De financiële uitdaging is er en hoe geven we hier 

invulling aan vanuit het transformatieprogramma. De heer De Meij (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat er 

vanuit de regierol steviger ingezet gaat worden. Het is een duidelijke opgave bij de gemeenten, maar hierbij dienen 

alle partijen elkaar wel te blijven informeren. 

De heer Hendriks (Karakter) geeft aan de gedachte van mevrouw Wink te willen onderstrepen en dat er uniformiteit 

betracht dient te worden. De lokale oproepen zijn begrijpelijk, maar daar dient wel vanuit de inhoud vorm aan te 

worden gegeven. 
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De heer Smeets (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat als ergens gezamenlijk in de transformatie op wordt 

ingezet dit het verschil maakt. Maar buiten de transformatie zijn weer onwenselijke ontwikkelingen te zien. De heer 

Smeets geeft aan dat hij vanuit zijn rol ook bij gemeenten signaleert als een aanbieder opvalt. Daarnaast is een 

transformatie binnen een aanbieder niet zichtbaar voor gemeenten. Belangrijk is om te zorgen dat het regionaal de 

signalen en ontwikkelingen worden teruggekoppeld. 

 

 

8. Stand van zaken Transformatieprogramma 

Mevrouw Siegers (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat ze een memo heeft geschreven om de leden van de 

Fysieke Adviestafel te informeren. Ze geeft aan dat begin maart een projectteam is begonnen. Daar is voornamelijk 

gekeken wat wenselijk is en wat we onze jeugdigen gunnen. De bevlogenheid en informatie vanuit de aanbieders 

was goed om te zien.  

In de meegestuurde memo zijn twee doelgroepen benoemd, die van 0 tot 5 en vanaf 5 tot en met 18. Voor de leeftijd 

van vijf is gekozen omdat vanaf dat moment een jeugdige leerplichtig is. Gekeken is hoe we voor de jeugdige een 

stip op de horizon kunnen vormen en ze de kans geven om zich te ontwikkelen.  

 

Mevrouw Siegers geeft aan dat eraan gedacht wordt om, net zoals bij BSO+, een plusbegeleiding op de 

gebruikelijke plek te organiseren. Daarnaast wordt bekeken of het mogelijk is om aanbieders een breed palet aan 

begeleiding te leveren om binnen een jeugdhulpaanbieder af te schalen. 

 

Mevrouw Siegers geeft aan dat momenteel wordt gewerkt aan een planning. Doel is om in januari de stappen en 

doelen helder te hebben. In de volgende Fysieke Adviestafel komen we terug met een update.  

 

Mevrouw De Vries (Eleos) vraagt of de groep aanbieders kan worden verbreed met GGZ. Mevrouw Siegers 

(Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat dit mogelijk is en vraagt of mevrouw De Vries vanuit Eleos dan aansluit. 

Mevrouw De Vries (Eleos) geeft aan dat dat kan. De heer Van Gorp (Lindenhout) vraagt hoe het zit met de connectie 

met onderwijs. Mevrouw Siegers (Jeugdhulpregio FoodValley) reageert door aan te geven dat er een verbinding is 

met de samenwerkingsverbanden en dat deze ook noodzakelijk is. 

 

 

9. Rondvraag 

 

- Indexatie 

De heer Smeets (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat de indexatie voor volgend jaar op korte termijn kenbaar 

wordt gemaakt aan de jeugdhulpaanbieders/GI’s. De heer Smeets geeft aan dat het dit jaar echter lastiger is de 

indexatie te bepalen. Eerder kregen gemeenten de middelen apart gelabeld voor Jeugd, dat is niet meer en dit 

maakt het lastig te achterhalen wat de loon- en prijscompensatie vanuit het Rijk is voor Jeugd. 

 

 

Deel B van de agenda 
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Het verslag is vastgesteld. 


