
 
Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley d.d. 17-06-2021  Pagina 1 

 

 

 

 

 

 

Verslag Fysieke Adviestafel FoodValley 
Donderdag 17 juni 2020 van 14.00 uur tot 15.30 uur, via MS-Teams 

__________________________________________________________________ 

Aanwezigen aanbieders: mw. Van Zuijlen (Youké), dhr. Bongers (Pluryn), mw. Van Kleef (Pluryn), mw. Van de 

Klieft (Eleos), mw. Bottinga (De Rading), mw. Leentjes (GGZ Centraal), mw. Mallie (GGZ Centraal), mw. De Jonge 

(Jeugdbescherming Gelderland), dhr. Hendriks (Karakter), mw. Meijer (Stichting Breder), mw. Stijf (Leliezorggroep), 

dhr. Van Gorp (Entrea/Lindenhout), mw. Fontaine (’s Heeren Loo), dhr. Te Riet (Leger des Heils JB&JR), mw. 

Mazier (Leger des Heils J&O), mw. Rodenburg (SIZA) en mw. Wijnenbergen (Psyzorg).  

 

Aanwezige Jeugdhulpregio FoodValley: Mw. Gort (voorzitter), dhr. Van Aalst (notulist), mw. Vink, mw. Roodzandt, 

mw. Van Haren, dhr. Zandberg, dhr. Smeets, dhr. Essousi (gemeente Barneveld), mw. Siegers (gemeente Ede) en 

dhr. Stolte (gemeente Ede)  

 

Genodigden: geen 

 

Afgemeld: Dhr. Heidekamp (De Driestroom) en mw. Geverinck (Pro Persona). 

 

 

1. Opening 

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

nog eens uit. Daarnaast geeft ze aan dat het agendapunt ‘Regionaal Expert Team’ voor het agendapunt 

‘Intentieverklaring reduceren jeugdhulpgebruik’ wordt geagendeerd.  

 

 

2. Mededelingen 

 

- Evaluatie Actieve Regie 

De heer Stolte (Jeugdhulpregio FoodValley) deelt mee dat gezien de drukte bij gemeenten en in de regio het niet 

mogelijk is om de evaluatie van de Actieve Regie uit te voeren. De evaluatie wordt verplaatst naar volgend jaar. 

 

 

3. Boeg (bovenregionaal expertteam) 

De heer Stolte (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat er landelijk jaarlijks 26 miljoen beschikbaar is gesteld voor 

complexe systematiek. Daarnaast is er een consultatie en adviesfunctie voor de lokale regisseur, dertig specialisten 

en drie proces regisseurs zijn beschikbaar. Tevens zijn de middelen beschikbaar voor het organiseren van passende 

hulp, indien het niet mogelijk is vanuit het regionaal expert team (RET). De gemeenten Nijmegen is de 

coördinerende gemeente voor de BOEG-middelen. 

 

Mevrouw De Jonge (Jeugdbescherming Gelderland) geeft aan dat gebruikmaken van het BOEG pas kan nadat een 

casus is geweest bij het RET. Ze vraagt hoe voorkomen kan worden dat het een estafettemodel gaat worden. 

Mevrouw Siegers (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan de voorzitter van het RET voor een bepaalde casus 

iemand van het BOEG kan betrekken. Echter de insteek is dat het regionaal wordt opgelost en om het ping-pong-

effect te ondervangen. Mevrouw De Jonge (Jeugdbescherming Gelderland) geeft aan dat zo dichtbij huis plaatsen te 

onderschrijven, maar dat gewaakt dient te worden dat er geen onnodige vertraging optreedt. 
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De heer Bongers (Pluryn) geeft aan dat de wens is om zoveel als mogelijk in de regio de jeugdhulp te organiseren 

wat goed is, maar voor sommige essentiële functies is organisatie bovenregionaal nodig. De heer Stolte geeft in 

reactie aan dat bovenregionaal wordt bezien wat bovenregionaal georganiseerd dient te worden, maar dat het 

uitgangspunt blijft dat plaatsingen zoveel als mogelijk regionaal gebeurt. Mevrouw Mallie (GGZ Centraal) vraagt aan 

de heer Stolte wanneer aanbieders betrokken worden bij het bepalen wat bovenregionaal aan jeugdhulp 

georganiseerd dient te worden. Mevrouw Siegers geeft aan dat de klussenteams momenteel bezig zijn met 

voorstellen voor het opvullen van de leemtes en dan gaat dat naar het BOEG. In de klussenteams zitten ook 

aanbieders. De heer Stolte geeft aan dat er bovenregionaal een conceptstuk is opgesteld en dat het goed is om die 

in de Fysieke Adviestafel te bespreken.  

 

 

4. Extra middelen jeugd vanuit het Rijk 

De heer Stolte (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat er een discussie was tussen de rijksoverheid en de 

gemeenten over de oplopende tekorten. Naar aanleiding van de arbitrage tussen het rijk en de gemeenten 

ontvangen gemeenten meer middelen. De eerste tranche is ontvangen door de gemeenten en de twee tranche zal 

nog komen. De gemeenten zullen de middelen voornamelijk gaan gebruiken om de begroting sluitend te maken. 

Daarnaast dienen acute problemen opgelost te worden, daarvoor worden ook specifiek middelen beschikbaar 

gesteld. 

 

Mevrouw Mallie (GGZ Centraal) geeft aan dat voor de specifieke middelen GGZ Centraal in gesprek is met Utrecht. 

Vanuit Utrecht begrepen dat de specifieke middelen via een centrumgemeente naar de regiogemeenten gaan. De 

heer Stolte geeft aan voorgaande na te gaan. Mevrouw Mallie geeft aan dat het voornamelijk gaat om de middelen 

voor de crisisdienst, het verder ontwikkelen van de ambulant ter voorkoming van crisis en scholing omtrent suïcide. 

De heer Stolte vraagt of hij de aanvraag kan inzien om te bezien hoe crisis als kans daarin past. 

 

De heer Stolte geeft aan dat de gemeenten incidentele middelen ontvangen voor het opvangen van de tekorten. 

Deze incidentele middelen geven geen aanleiding om het beleid en transformatie van de gemeenten te veranderen.  

De heer Hendriks (Karakter) geeft aan dat de extra middelen bedoeld zijn om de ontstane gaten bij jeugd te dichten. 

De heer Stolte geeft aan dat in de brief staat dat de middelen zijn om de druk op de jeugdhulpmiddelen te verlagen. 

 

Mevrouw De Jonge (Jeugdbescherming Gelderland) geeft aan dat er extra middelen zij gereserveerd voor 

wachtlijsten in de specialistische jeugdhulp en vraagt of er ook extra middelen zijn voor de wachtlijsten in de 

jeugdbeschermingsketen. De heer Stolte geeft aan dat daarvoor al een traject proces loopt met de verbeteragenda 

jeugdbescherming. Daarnaast geeft de heer Stolte aan dat bovenregionaal nog de discussie wordt gevoerd of de 

middelen zijn voor de proeftuinen. 

 

Mevrouw Wijnenbergen (Psyzorg) geeft aan dat de extra middelen ook zijn voor SOH. De her Stolte geeft aan dat de 

SOH en de POH al breed zijn geïmplementeerd in de regio. 

 

5. Regionaal Expert Team 

Mevrouw Fontaine (’s Heeren Loo) geeft een presentatie over de doorontwikkeling en afspraken van het regionaal 

expert team (RET). 

 

Mevrouw Mazier (Leger des Heils J&O) vraagt hoe de kennis en ervaring van de andere aanbieders worden benut 

en vraagt wat daarvoor eventueel nodig is. Daarnaast vraagt ze of het RET dient te blijven tussen de bestaande 

financiële budgetplafonds. Mevrouw Fontaine geeft aan dat het voor alle aanbieders van belang is om wetenschap 

te hebben van het bestaan van het RET en zijn werkwijze. Daarnaast is het belangrijk om kennis te hebben van de 

sociale kaart. Mevrouw Gort (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat er geen financiële budgetplafonds zijn. 

Mevrouw Siegers (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan dat de inzet in het RET kan worden gedeclareerd. 

 

Mevrouw Van Kleef (Pluryn) vraagt hoe lang het RET al bestaat. Mevrouw Fontaine geeft aan dat het RET sinds 

2020 bestaat en dat er dit jaar een evaluatiemoment zal volgen, die zal dit jaar hoog over zijn. Mevrouw Siegers 

geeft aan dat de evaluatie zal worden gedeeld met de klussenteams. 

 

De heer Te Riet (Leger des Heils JB&JR) vraagt waar de praktische informatie over het RET te vinden is. Mevrouw 

Siegers geeft aan dat die te vinden is op www.jeugdfv.nl.  

http://www.jeugdfv.nl/
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Mevrouw Wijnenbergen (Psyzorg) vraagt of alleen gebruikgemaakt kan worden van gecontracteerde jeugdhulp. 

Mevrouw Fontaine geeft in reactie aan dat van niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieders gebruikgemaakt kan 

worden via bijvoorbeeld onderaannemerschap. Daarnaast geeft ze aan dat de keuzevrijheid voor de cliënt blijft 

bestaan en dat deze ook betrokken is bij de bespreking in het RET. 

 

Mevrouw De Jonge (Jeugdbescherming Gelderland) vraagt of vanuit Jeugdbescherming Gelderland meegelezen 

kan worden met de wijzigingen in de deelovereenkomst. De heer Van Aalst (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft aan 

dat dit mogelijk is. 

 

6. Intentieverklaring reduceren jeugdhulpgebruik 

De heer Essousi (Jeugdhulpregio FoodValley) geeft een presentatie over de stand van zaken van de voorstellen. De 

heer Essousi geeft aan dat deze geformaliseerd dienen te worden middels de intentieovereenkomst. 

 

Mevrouw De Jonge (Jeugdbescherming Gelderland) vraagt of aanbieders die nu niet zijn aangesloten bij de 

initiatieven, alsnog kunnen aansluiten. De heer Essousi geeft aan dat alleen de aanbieders die op de aangeleverde 

lijst van de initiatiefnemers staan zijn betrokken. Mevrouw De Jonge geeft aan graag aandacht te hebben dat alle 

aanbieders die verblijfhulp leveren worden betrokken. Mevrouw Mazier (Leger des Heils J&O) geeft aan dat 

hetzelfde geldt voor de pleegzorgaanbieders. 

 

7. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen en mevrouw Gort dankt iedereen voor zijn of haar deelname en sluit de vergadering. 

 

Deel B van de agenda 
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Het verslag is vastgesteld. 


