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Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 
Donderdag 30 september 2021 van 14.00 uur tot 15.30 uur, via MS-Teams 

__________________________________________________________________ 

Aanwezigen aanbieders: dhr. Bongers (Pluyn), mw. Stijf (Leliezorggroep), dhr. Witter (SVMN), mw. Geverinck (Pro 

Persona), mw. Van de Kieft (Eleos), mw. Van Zuijlen (Youké), mw. Lukassen (’s Heeren Loo), dhr. Van Gorp 

(Entrea/Lindenhout), mw. Van Kleef (Pluryn), dhr. Hendriks (Karakter), mw. De Vries (Eleos), mw. Meijer (Stichting 

Breder), mw. Bottinga (De Rading), dhr. Rottgering (Jeugdbescherming Gelderland), dhr. Heidekamp (Driestroom), 

dhr. Jonker (Timon), dhr. Van Meeuwen (Leger des Heils JB&JR), mw. Mallie (GGZ Centraal), mw. Weelden (Leger 

des Heils JB&JR) en mw. De Jonge (Jeugdbescherming Gelderland). 

 

Aanwezige Jeugdhulpregio FoodValley: Mw. Roodzant (voorzitter), mw. Tinneveld (notulist), dhr. Stevens, dhr. 

Van Aalst, mw. Vink, dhr. Smeets, mw. Van Spaendonck, mw. Schotpoort, dhr. Essousi (gemeente Barneveld) en 

dhr. Stolte (gemeente Ede). 

 

Genodigden: dhr. Van Dijk (Samenwerkingsverband PO Barneveld en Veenendaal) 

 

Afgemeld: Mw. Gort 

 

1. Opening 

Mevrouw Roodzant (Jeugdhulpregio FoodValley) opent de vergadering en deelt mee dat zij het voorzitterschap 

eenmalig overneemt in verband met de afwezigheid van mevrouw Gort. 

Verder geeft mevrouw Roodzant aan dat de beschrijving bij agendapunt 3 onjuist is. Het betreft namelijk geen 

voorlopig voorstel tot wijziging van de deelovereenkomst, maar het betreft een bespreekpunt.  

 

2. Mededelingen 

- Indexatie 2022 

Mevrouw Vink (Jeugdhulpregio FoodValley) deelt mee dat de indexatie voor de tarieven van 2022 dit jaar zijn 

vastgesteld conform de handreiking van de VNG. De tarieven 2021 worden met 1,99% geïndexeerd voor 2022.   

 

- Woonplaatsbeginsel 

De heer Stevens (Jeugdhulpregio FoodValley) deelt mee dat gemeenten druk bezig zijn met het nieuwe 

woonplaatsbeginsel welke van toepassing is vanaf 2022. Voor de jeugdhulpaanbieders heeft het nieuwe 

woonplaatsbeginsel ook effect en hij geeft aan nu de leden FAT kort in te willen lichten over het proces.  

De heer Stevens (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat bij de binnenkomende jeugdigen de afspraak is 

gemaakt dat gemeenten het woonplaatsbeginsel toetsen. Vervolgens communiceert het Knooppunt/regio dit naar de 

jeugdhulpaanbieders.  

In het geval van vertrekkende jeugdigen is de afspraak dat er niet wordt gewacht op de goedkeuring, omdat niet alle 

gemeenten bij het ketenbureau hebben aangegeven dat ze daaraan meedoen. De jeugdhulpaanbieder moet daar 

mogelijk dus lang op wachten. Na de communicatie met de jeugdhulpaanbieder wordt het opgenomen in het 

bestaande contract of zal er, als er geen sprake is van een bestaande contractrelatie, een maatwerkovereenkomst 

worden opgemaakt. Vervolgens volgt een terugkoppeling van de regio naar de gemeenten. Daarna geeft de 

gemeente een 301-toewijzing af voor de jeugdhulpaanbieder ter voorkoming dat de jeugdhulpzorgaanbieder in de 

knel komt door het ontbreken van een beschikking. 

Verder geeft de heer Stevens (Jeugdhulpregio FoodValley) aan dat vanaf eind 2021 warme overdrachten moeten 

gaan plaatsvinden.  
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Mevrouw van Zuijlen (Youké) vraagt hoe het werkt als er kinderen vertrekken uit de Jeugdhulpregio FoodValley 
onder de huidige omstandigheden en op 1 januari 2022 weer terugkomen bij het nieuwe woonplaatsbeginsel. 
De heer Stevens (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat vragen over individuele situaties per e-mail naar hem 

verstuurd mogen worden. 

 

De heer Rottgering (Jeugdbescherming Gelderland) vraagt naar de wijze van vaststelling van het 

woonplaatsbeginsel en of er rekening wordt gehouden met de privacywetgeving bij het delen van de informatie. 

De heer Stevens (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat over de vaststelling van het woonplaatsbeginsel wordt 

gecommuniceerd vanuit het Knooppunt en de accounthouder van de Jeugdhulpregio FoodValley en dat er zorg 

wordt gedragen voor een veilige overdracht.  

 

3. Openstellen perceel Verblijf 

De heer Essousi (Gemeente Barneveld) geeft een mondelinge toelichting. De memo gaat specifiek over de 

inkoopstrategie verblijf en loopt vooruit op de strategie. Het doel van de memo is tweeledig, het dient ter informatie 

en om aan te geven binnen welke kaders de strategie wordt uitgewerkt en daarnaast over de uitwerking die daarop 

volgt.  

De heer geeft aan dat een belangrijk element is het creëren van ruimte voor een gezonder zorglandschap. De 

opheffing van de sluiting van het perceel verblijf draagt daaraan bij, maar ook om antwoorden te vinden in het brede 

jeugdhulpveld. Dat moet beheerst gebeuren en om die reden zijn er voorwaarden opgenomen. Een voorwaarde is 

de aanpassing van deelovereenkomst. Dat is een actie die volgt op de inkoopstrategie. De heer Essousi geeft aan 

dat 1 januari geen datum is waarop de openstelling moet zijn gerealiseerd. Momenteel wordt er eerst gewerkt aan de 

randvoorwaarden.  

 

De heer Bongers (Pluryn) vraagt of het duidelijk is wanneer het perceel wordt opengesteld en een nieuwe 

aanbesteding zal zijn.  

De heer Essousi (gemeente Barneveld) geeft aan dat het nog niet duidelijk is, maar dat het naar alle 

waarschijnlijkheid in de zomer van 2022 is. Mevrouw Vink (Jeugdhulpregio FoodValley) voegt toe dat er niet wordt 

gewerkt met een nieuwe aanbesteding, maar dat de bestaande inkoop en deelovereenkomst wordt doorontwikkeld.   

 

Mevrouw Bottinga (De Rading) geeft aan dat het niet duidelijk is waarom het geen nieuwe vorm van aanbesteden 

betreft. 

Mevrouw Vink (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat dat de deelovereenkomst Verblijf wordt aangepast om 

openstelling mogelijk te maken. Daarna kunnen nieuwe partijen zich melden voor toetreding. Dat betekent niet dat er 

een nieuwe vorm van aanbesteden aan de orde is. 

 

De heer Bongers (Pluryn) vraagt zich af wat er van de aanbieders wordt verwacht die al een deelovereenkomst 

hebben met de regio. Mevrouw Vink (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat het perceel gesloten was om te 

voorkomen dat er veel nieuwe verblijfsaanbieders bij zouden komen. Op het moment dat het perceel wordt 

opengesteld dan kunnen nieuwe aanbieders zich melden en worden zij getoetst op voorwaarden om toe te kunnen 

treden. Als zij voldoen aan de voorwaarden dan komen zij in aanmerking om toe te treden.  

Aansluitend vraagt de heer Bongers waarom er is gekozen voor openstelling van het perceel.  

De heer Essousi (Gemeente Barneveld) geeft aan dat de inkoopstrategie is gericht op het creëren van een 

residentieel jeugdhulpveld die aansluit op de vraag vanuit Jeugdhulpregio FoodValley. Het komt momenteel voor dat 

de kinderen niet altijd op de best passende plek terechtkomen en er moeten nog te vaak aanvullende 

maatwerkcontacten worden gesloten met niet ingekochte jeugdhulpaanbieders. 

Het doel van de openstelling is om woonplekken te creëren voor de kinderen uit de regio. Daarbij wordt gelet of het 

passend is op de zorginhoudelijke kant en of en voldoende beschikbaarheid is. Wat betreft beschikbaarheid wordt er 

ook gelet op nabijheid en de snelheid van het plaatsen van kinderen. Hierover zullen meer gesprekken worden 

gevoerd als de inkoopstrategie wordt besproken.  

 

Mevrouw Mallie (GGZ Centraal) geeft aan dat GGZ-centraal een deelovereenkomst ambulant en verblijf heeft. Het is 

de vraag over welke aanpassingen van contracten en opstellingen het gaat, omdat GGZ-verblijf ook in het 

ambulante contracten zit. Vervolgens vraagt zij zich af of klinische behandeling onder verblijf valt, want klinisch is 

een intensivering van de ambulante behandeling.  

De heer Essousi (Gemeente Barneveld) geeft aan dat intensieve ambulante behandeling ook onder verblijf valt en 

daarmee ook klinisch verblijf. 
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De heer Rottgering (Jeugdbescherming Gelderland) vraagt zich of het probleem wordt opgelost door het openstellen 

van het perceel Verblijf en waarom er niet voor een nieuwe vorm van aanbesteden wordt gekozen. 

De heer Essousi (Gemeente Barneveld) antwoordt dat bij het openstellen van het perceel het niet de bedoeling 

wordt dat iedereen vrijblijvend kan toetreden, maar dat er voorwaarden worden gesteld waarbij we op basis van 

onze behoeften afspraken kan worden toegetreden. De voorwaarden worden opgenomen in de deelovereenkomst 

en zullen gelden voor alle aanbieders.  

De heer Essousi geeft aan dat op dit moment wordt onderzocht hoe voorgaande georganiseerd kan worden binnen 

het bestuurlijk aanbesteden. 

 

De heer van Gorp (Entrea/Lindenhout) geeft aan dat hij in de argumenten van het opstellen hoort dat er meer 

volume wordt gecreëerd. Zijn ervaring is dat er met meer volume ook meer vraag komt, terwijl de intentieverklaring 

als doel heeft om verblijf terug te dringen. Ook vraagt de heer van Gorp op welk gebied er matchingsproblemen zijn 

en wat de bestaande aanbieders daaraan kunnen doen, want dat probleem is niet eerder besproken.   

De heer Essousi (Gemeente Barneveld) geeft aan dat het gaat om passend volume, want op dit moment is er 

volume waarop gemeenten van de jeugdhulpregio FoodValley niet altijd beroep kan doen. Wat betreft matching 

geeft de heer Essousi aan dat het hierbij gaat om hulpvragen waarbij geen hulp kan worden geboden vanuit het 

jeugdhulpveld zoals deze momenteel is ingekocht. Tot slot geeft de heer Essousi aan dat de bestaande 

jeugdhulpaanbieders worden betrokken middels werkgroepen.  

 

Mevrouw Van Zuijlen (Youké) vraagt of aanbieders die ambulante alternatieven bieden ter voorkoming van verblijf of 

uitstroom, horen bij het perceel Verblijf of Ambulant. De heer Essousi reageert dat ambulante alternatieven worden 

gezien als een voorliggende interventie om te voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst en daarom die te 

willen betrekken bij het perceel Verblijf. 

 

4. Verbeteragenda jeugdbescherming 

De heer Stolte (Gemeente Ede) geeft een mondelinge toelichting op de ontwikkelingen bij de verbeteragenda. De 

regio is op dit moment bezig met de vertaling van het bovenregionale contract naar de nieuwe deelovereenkomst 

Veiligheid.   

Daarnaast wordt ook de inhoudelijke uniformiteit van de werkwijzen binnen heel Gelderland vertaald naar de 

documenten die op dit moment worden gehanteerd. Deze bijeenkomst van de Fysieke Adviestafel dient ter 

toelichting te geven en inzicht te geven in het proces.  

Verder geeft de heer Stolte aan dat er een werkgroep is geformeerd bestaande uit de Gecertifieerde Instellingen en 

een afvaardiging van de Jeugdhulpregio FoodValley. Uit de werkgroep komt de nieuwe deelovereenkomst 

Veiligheid. De voorgestelde gewijzigde deelovereenkomst Veiligheid wordt tijdens de volgende Fysieke Adviestafel 

voorgelegd ter stemming en advies.      

 

De heer Rottgering (Jeugdbescherming Gelderland) geeft aan dat er zorgen zijn over het feit dat de regio de 

deelovereenkomst niet geheel opnieuw wordt ingevuld, maar intact wordt gehouden en de regels worden ingevoegd. 

Het gaat niet over de invoeging, maar over de regels die blijven staan. Deze regels zijn wellicht niet in lijn met de 

Gelderse Verbeteragenda. Als voorbeeld haalt de heer Rottgering de indexering 2022 aan; een thema met Gelderse 

afspraken, maar door de Jeugdhulpregio FoodValley zojuist al bekend gemaakt, terwijl dat bij de overige regio’s nog 

niet het geval is. De heer Rottgering vraagt zich dan ook af of deze afspraken wel duidelijk zijn.  

Mevrouw Vink (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat de indexatie is afgestemd met bovenregionaal, maar dat 

de uitwerking anders is dan gedacht. Voor Veiligheid zal de bovenregionale lijn omtrent de indexatie worden 

gevolgd.  

 

Mevrouw Van Weelden (Leger des Heils JB&JR) geeft aan dat ook daar de angst leeft dat er verschillen zullen 

ontstaan als de documenten worden aangevuld en daarom graag ziet dat de overeenkomst van de Gelderse 

verbeteragenda letterlijk wordt overgenomen.  

De heer Stolte (Gemeente Ede) geeft aan dat er bovenregionaal is afgestemd dat de Jeugdhulpregio FoodValley de 

overeenkomst van de Gelderse verbeteragenda binnen het kader van bestuurlijk aanbesteden mag implementeren. 

Daar wordt in een werkgroep aan gewerkt. Ter transparantie en input worden de notulen van de werkgroep en de 

tabel die de wijzigingen bevat beschikbaar gesteld.  
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De heer Rottgering (Jeugdbescherming Gelderland) reageert dat daarmee alleen de wijzigingen bekend zijn, maar 

niet wijziging van de bestaande regels. Daarnaast zijn er nog geen integrale teksten beschikbaar en dat maakt de 

beschouwing lastig.  

De heer Van Aalst (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat hij de integrale teksten schrijft en het volgende week 

beschikbaar zijn. Daarnaast geeft hij aan dat de lijn is om de afspraken van de Gelderse verbeteragenda te volgen 

en hetgeen niet in lijn met deze afspraken uit de deelovereenkomst veiligheid gaat. 

 
5. Regionaal Expert Team 

Mevrouw De Jonge (Jeugdbescherming Gelderland) geeft aan dat Jeugdbescherming Gelderland niet kan 

instemmen met het voorstel. Voorgaande omdat er twee opmerkingen die eerder zijn gemaakt en voor de GI’s van 

belang zijn niet zijn meegenomen. In de huidige stukken wordt gesuggereerd dat de regie en mandaat van de GI 

wordt overgedragen naar de casusregisseur van het lokale team. Voorgaande is niet mogelijk vanwege de wettelijke 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de uitvoer door de GI’s. 

Mevrouw De Jonge geeft aan dat het om de passage gaat op pagina 1, onder de uitgangspunten, onder de laatste 

bullet en op pagina 2. Op pagina 1 staat beschreven: ‘Het RET is geen formeel verwijzer in de zin van de Jeugdwet. 

De door het RET aangedragen oplossing dient formeel vastgesteld te worden door de daarvoor verantwoordelijke 

Gemeente.’  

Deze passage dient te worden aangevuld met: ‘dan wel Gecertificeerde Instelling’.  

Op pagina 2 staat: ‘De casusregisseur van het Lokaal Team van de desbetreffende casus die behandeld wordt in het 

RET is aanwezig tijdens die behandeling van de casus in het RET.’ Deze passage dient te worden aangevuld met: 

‘en/of de betrokken jeugdzorgmedewerker van de Gecertificeerde Instelling’. 

De heer Stolte geeft aan de invoegingen correct te vinden en vraagt of met deze voorgestelde wijzigingen het stuk in 

orde is en over de stukken kan worden gestemd. Mevrouw De Jonge geeft aan dat dit wat haar betreft mogelijk is. 

De stemming vindt plaats met inachtneming van de bovenstaande wijzigingen. 

 

Van de 18 aanwezige en stemgerechtigde leden van de Fysieke Adviestafel hebben er 17 (waarvan één gemeente) 

positief gestemd en was er één negatieve stem.  

Deze stemverhouding zal als advies worden voorgelegd aan het bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley bij 

de besluitvorming aangaande het voorstel met de wijziging deelovereenkomsten in verband met de afspraken 

Regionaal Expert Team. 

 

6. Intentieverklaring reduceren jeugdhulpgebruik 

De heer Essousi (Gemeente Barneveld) geeft een mondelinge toelichting. De eerste pitch is opgepakt door een 
groep van vier pleegzorgaanbieders met Youké en de Rading als trekker. Er wordt een uitwerkingsrichting 
ontworpen om de consultatiefunctie te laten aansluiten bij de lokale inrichting. Dit wordt getoetst door de lokale 
teams.  
De heer Essousi vervolgt door aan te geven dat bij de tweede pitch een ontwerpgroep tot stand is gekomen die een 
uitwerkingsrichting ontwerpt om een gemeenschappelijke voordeur voor verblijf te creëren. Daarnaast wordt er 
gesproken over een gemeenschappelijke toeleiding van de twee pitches. Verder geeft de heer Essousi aan dat de 
twee pitches verschillende snelheden hebben. Bij de consultatiefunctie is het doel uitgeschreven, operationeel 
opgepakt en afgestemd met het lokale team. Bij de tweede pitch is er nog onduidelijkheid over het doel en het 
operationaliseren. Tot slot is er nog onduidelijkheid over of alle betrokken partijen meedoen. Dat is bepalend voor de 
inhoud van de intentieverklaring.  
 
De heer Rottgering (Jeugdbescherming Gelderland) geeft aan dat het hem verbaasd dat er niet zal worden gestart 
met alle partijen die verblijf bieden, maar met een beperkter groep aanbieders. Het vormt daarmee mogelijk geen 
goede start en instrument.  
De heer Essousi (Gemeente Barneveld) geeft aan dat de inzet vanuit het jeugdhulpveld wordt gemist en dat 
eenduidigheid van belang is. De heer Rottgering reageert dat het voor hem niet duidelijk is wie er deelnemen aan de 
Fysieke en Digitale Adviestafel en dat het wellicht goed is om vanuit gemeenten het initiatief te nemen om de 
aanbieders met verblijf te informeren. De heer Essousi geeft aan dit mee te nemen.  
 
De heer Hendriks (Karakter) geeft aan bij de intentieverklaring wordt getekend voor minder volume, terwijl de 
complexiteit door corona toeneemt en dit wellicht een jaar is waarin het volume stijgt. Verder geeft de heer Hendriks 
aan dat in het kader van preventie, zijns inziens de scholen niet hoeven te tekenen. Wel kunnen zij betrokken 
worden en er kan gewerkt worden naar een gezamenlijk initiatief.  
De heer Essousi (Gemeente Barneveld) geeft aan met voorgaande bezig te zijn, maar wel middels de gezamenlijke 
voordeur.  
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Mevrouw Mallie (GGZ Centraal) geeft aan dat deze initiatieven bij de bouwstenen hoort. Er is gekozen om te 
focussen op deze twee initiatieven en de andere bouwstenen minder zichtbaar op te pakken. De heer Essousi 
(Gemeente Barneveld) beaamt voorgaande en geeft aan dat de bouwstenen worden betrokken bij het brede 
zorglandschap. 
 
Mevrouw Mallie (GGZ Centraal) geeft aan dat het initiatief gericht is op uithuisplaatsing en langdurig woonverblijf. De 
GGZ klinische behandeling zit er niet bij. Als alle partijen erbij worden betrokken is het volgens mevrouw Mallie 
belangrijk dat er wordt benoemd over welke voordeur het gaat, omdat klinische behandeling een intensivering is van 
een ambulant traject. Het moet duidelijk worden of klinisch past bij het doel van het initiatief. Mevrouw van Kleef 
(Pluryn) sluit aan bij de opmerking van mevrouw Mallie en wil samen met de partners van de pitch nadenken over 
welke zorg onder verblijf valt.  
 
7. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen en mevrouw Roodzant (Jeugdhulpregio FoodValley) dankt iedereen voor zijn of haar deelname 

en sluit de vergadering. 

 

Deel B van de agenda 
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