
 
Intentieovereenkomst 
 
Behorende bij 
 
Partijen 
 
 
Overwegende: 
 
De gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley gemeenten hebben in 2021 de tarieven voor jeugdhulp 
met ..% geindexeerd, ondanks het ontbreken van toereikend budget van het rijk om de jeugdhulp met deze 
tarieven te kunnen bekostigen.  
 
De gezamenlijke gecontracteerde jeugdhulpaanbieders delen met de gemeenten de zorg voor de 
betaalbaarheid van kwalitatief goede en noodzakelijke Jeugdhulp in de regio. 
 
Komen daartoe overeen: 
 
De gezamenlijke gecontracteerde aanbieders van jeugdhulp voor de regio FoodValley plegen als 
tegenprestatie voor de indexering in 2021 een extra inspanning om het volume jeugdhulp omlaag te 
brengen.  
Vertegenwoordigers van de jeugdzorgaanbieders rapporteren in de fysieke adviestafel (FAT) rechtstreeks 
aan een vertegenwoordiging van het Bestuurlijk Overleg Foodvalley over de aard en het effect van deze 
inspanningen. 
 
Daarnaast spant een aantal aanbieders zich specifiek in om, vooruitlopend op de inkoopstrategie voor 
verblijf, alvast een start te maken met twee specifieke acties: 
 

1. De jeugdhulpaanbieders zetten hun expertise in voor de lokale teams, om te zorgen dat in 
individuele cases altijd concrete alternatieven voor verblijf worden beoordeeld en afgewogen 
voordat verblijf wordt ingezet 

2. De aanbieders van verblijf organiseren zich zo, dat zij zorgen dat alle kinderen waarvoor verblijf 
nodig is, geplaatst worden op de juiste plek - te beoordelen op basis van zorginhoudelijke gronden -
, met minimale wachttijd en minimale doorplaatsingen. De weging van de veiligheid van de 
betrokken jeugdigen maakt nadrukkelijk deel uit van het proces dat leidt tot de levering van tijdige 
en passende zorg 

 
De gemeenten faciliteren de acties die hiervoor binnen de gemeenten nodig zijn, om te komen tot een 
optimaal resultaat, en overleggen hierover met de meest betrokken jeugdhulpaanbieders. 
 
Ondertekening 
Namens alle aanbieders. 
SAVE / GI’s 
Gemeentes 
 
 
Toelichting actie 1 
De gezamenlijke voordeur pleegzorg verrijken met een consultatiefunctie, gericht op het voorkomen van 
verblijf (ingediend door De Rading, Youké, Entrea Lindenhout en Timon).  
Deze actie is namens de betrokken jeugdhulpaanbieders opgepakt door Youké en De Rading. Met de 
uitwerkingsrichting wordt gezocht naar de beste manier om lokaal aan te sluiten bij de inrichting van een 
consultatiefunctie. De beschreven uitwerkingsrichting wordt getoetst bij de lokale teams. 
 
Toelichting actie 2 



Een gezamenlijke voordeur naar verblijf inrichten, daar waar verblijf nodig is (Jeugdbescherming 
Gelderland, Youké, Timon, De Driestroom, Pactum, De Rading, 's Heerenloo, Pluryn, Entra Lindenhout en 
Eleos). Deze actie is namens de betrokken jeugdhulpaanbieders opgepakt door Youke, De Rading, Pluryn en  
JBG. Dit ontwerpgroepje bereidt een schets voor, die zal worden afgestemd met de overige 
verblijfsaanbieders, en waaraan allen zich daarna conformeren. 
 
Voor beide acties wordt een gemeenschappelijke toeleiding (consultatiefunctie + verblijf) uitgewerkt, 
gezien het versterkende effect die deze acties op elkaar hebben.  
 
Doel- en effectformulering 
 
Doel:  
Conceptueel inrichten van een nieuwe vorm van samenwerking tussen een collectief van 
(verblijfs)aanbieders en verwijzers (Lokale Teams Foodvalley, Jeugdbescherming Gelderland), SAVE en de 
GI’s). 
 
Beoogd effecten: 

• De triage versterken. 

• Voorkomen van uithuisplaatsingen én bijdragen aan het verkorten van doorlooptijden ambulante 
hulp. 

• Jeugdige en ouders sneller worden geholpen wanneer het gaat over mogelijke uit huis plaatsing en 
deze plaatsing gericht is op het oplossen van de structurele onveiligheid waarin betrokken jeugdige 
zich bevindt. 

• Passende uitstroom vanuit residentiele zorg. 
 
Inrichting: 
Screening en triage aan de voorkant: 
Consultatie (triage) aan de voorkant inrichten vanuit (deeltijd)pleegzorg, ambulant, informele en verblijf. 
Aan de voorkant moeten screeners acteren en toeleiden naar een vervolg (vervolgdeurtjes/halletjes). 
 
Vervolginzet: 
Voor de vervolginzet moet er een portfolio komen met aanbod en alternatieven van alle samenwerkende 
collega-aanbieders. 
 
 
 
 
 


