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Intramuraal Jeugd, gesprekstafel 1 - 
gezinsvormen 

Datum: 30-11-2021 
 
Deelnemers: 

• Gespreksleider: Mandy van Belzen, gemeente Buren 
• Notulist: Rosèl Stevens, gemeente West Maas en Waal 

 

Inleiding 
De gespreksleider heeft kort toegelicht dat het doel van de dialoogtafel is om met elkaar 
te verkennen of aanpassing van de huidige producten nodig is. Waar zitten knelpunten 
en wat zijn mogelijke oplossingen? Bij deze tafel gaat het over de producten: pleegzorg 
(deeltijd), gezinshuizen, moeder-kind huis en wonen zelfstandigheid. We hebben het 
gesprek gevoerd aan de hand van onderstaand hoofddoel en hoofdvraag. Zien we van 
daaruit knelpunten in de huidige producten/ zijn er kansen en belemmeringen? 

 
Hoofddoel: 
Intramurale jeugdzorg is zo thuis als mogelijk. Weer terug naar huis staat voorop 
(indien nodig met ambulante ondersteuning). Zorg sluit aan bij de behoefte van de 
jongere (zorg op maat). Er is geborgd dat tijdig kan en wordt op- en afgeschaald. We 
voorkomen het ontstaan van een crisis. 

 
Hoofdvraag: 
Wat hebben we nodig om het hoofddoel te bereiken? 

- Zo thuis als mogelijk 
- Zorg op maat 
- Tijdig op- en afschalen borgen 

 
Verslag van het gesprek 
Het hoofddoel wordt gedeeld door de aanwezige gesprekspartners. Doelstelling zo thuis 
mogelijk of normale setting, voorkomen van escalatie van problemen, in combinatie met 
best passende zorg. 

 
pleegzorg 
Een aanbieder vertelt dat hij zoekende is op dit onderwerp. Partners voor Jeugd/WSG 
bieden nu nog veel pleegzorg. Er bestaat wel de wens voor het oprichten van (meer) 
gezinshuizen, omdat hierin aanbod gemist wordt. Binnen het product pleegzorg wordt 
ruimte gemist om voldoende zorg op maat te kunnen inzetten. Hierbij wordt gedacht aan 
het mogelijk maken van de inzet van begeleiding met pleegzorgexpertise voordat het 
kind al uit huis geplaatst is. Dus ingeval van bijvoorbeeld een OTS. Dit is een vorm van 
preventie, ter voorkoming van plaatsing in pleegzorg. Er wordt ook gedacht aan het 
voorkomen van escalatie van problemen bij plaatsing in een pleeggezin, hiervoor is ook 
meer aandacht nodig. Denk aan voldoende begeleiding van zowel pleegouders als 
biologische ouders. Zeker in het eerste jaar pleegzorg is dit van belang. 
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Binnen de pleegzorg is er ook een beweging gaande waarbij er meer oog is voor de 
thuissituatie van ouders/thuissituatie van gezin en de mogelijkheden om daar 
versterking in te zetten en het ‘weer terug naar huis’ mogelijk te maken. 

 
Een deelnemer geeft aan dat Timon de richtlijn pleegzorg volgt en als voorbeeld 
neemt voor wat nodig is voor de invulling van organisatie van zorg en inkoop. Hij ziet 
hierbij een mogelijkheid voor een pilot, namelijk door toe te werken naar een 
organisatie/inkoopvoorwaarden waarbij er meer ruimte wordt gecreëerd om de 
thuissituatie weer voor te bereiden op terugkeer of voorkomen van terugval. Het 
huidige product pleegzorg is veel te smal geïnterpreteerd. 
Ook is het voorkomen van breakdown van pleeggezinnen een belangrijke taak, dit kan 
o.a. door het goed ondersteunen van deze gezinnen. Ook hier wordt benadrukt dat het 
eerste jaar pleegzorg extra aandacht vraagt, mede omdat er dat nog een 
perspectiefonderzoek moet worden gedaan. 

 
Er wordt genoemd dat werving en opleiding van pleeggezinnen/ouders is niet is 
opgenomen in de tarieven, dit moet de (pleegzorg)organisatie zelf bij inzet van 
pleegzorg weer terugverdienen. Dus ook de uitgevallen pleegouders die de opleiding 
hebben gevolgd. 

 
Er wordt een goed voorbeeld uit regio Rijnmond benoemd, waarbij het tarief in eerste 
jaar hoger is om beter onderzoek te doen naar mogelijkheden voor het kind en zijn 
omgeving. Oftewel het perspectief onderzoek. Deze stap moet in het eerste jaar meer 
aandacht krijgen. Want een gedegen perspectiefonderzoek levert veel op kijkend naar 
langere termijn en effectiviteit van inzet van zorg en ondersteuning. In de huidige 
situatie, is dit nu niet mogelijk en/of niet goed georganiseerd. O.a. door geen 
financiering voor dit deel van het zorg, of de afspraak met elkaar dat dit een belangrijke 
stap is in de organisatie van zorg is en dus ook de kans op effectiviteit van de inzet van 
zorg verhoogd. 

 
Gezinshuizen 
Een aanbieder wil graag een voorbeeld delen vanuit de dagelijkse praktijk bij 
gezinsvormen/gezinshuizen. Dit voorbeeld laat zien waar nog kansen liggen voor de 
inkoop Jeugd in regio Rivierenland: 
Wanneer er sprake is van kinderen die in een gezinshuis wonen, waarbij het 
problematiek complex is, is het vaak nodig om extra (specialistische) zorg in te 
zetten. Vaak gaat het om inzet van externe hulpverleners/zorgaanbieders die 
betrokken moeten worden om goed te kunnen voldoen aan de hulpvraag die er is. 
Deze extra inzet leidt geregeld tot discussie met gemeenten omdat onduidelijkheid 
ontstaat of deze zorg (behandeling/ begeleiding) niet vanuit het product gezinshuis 
geleverd moet worden. De benodigde zorg komt hierdoor soms (te) laat op gang of 
kan helemaal niet worden ingezet.  
 
 
Daarnaast wordt gestimuleerd dat gezinshuisouders zelf externe professionals inhuren 
om de benodigde specialistische ondersteuning te bieden. Hierbij bestaat het risico dat de 
kwaliteit van de externe hulpverlener niet altijd gewaarborgd kan worden. 

 
Hierbij speelt ook mee dat een kind soms al een tijd in een gezinshuis verblijft en dat in 
de tussentijd problemen rondom het kind complexer worden, waardoor het gezinshuis 
eigenlijk niet meer (alle) benodigde zorg kan bieden. Het is echter ook niet in het belang 
van het kind om hem/haar weer uit die setting van het gezinshuis te halen. De enige 
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andere optie zou dan zijn het plaatsen van het kind in een vorm van verblijf met 
behandeling. Dit is duurdere zorg dan gezinshuiszorg, waardoor ook vanuit kosten 
bezien het wenselijk is als naast gezinshuiszorg extra ondersteuning kan worden 
ingezet. 
Wat verder speelt is dat het voor een kind en het gezinshuis goed kan zijn als het kind 
soms ook even ergens anders kan zijn. Bijvoorbeeld soms een weekend bij een ‘gewoon’ 
pleeggezin. Ook deze inzet blijkt in de praktijk vaak moeilijk omdat gemeenten hier niet 
voor openstaan. Robin geeft aan dat ze door inzetten van onderaannemers dit onder hun 
verantwoordelijkheid kunnen inzetten. Doel is dat de plaatsing in het gezinshuis hierdoor 
mogelijk blijft en dat het kind zorg op maat krijgt. Het zou fijn zijn als gemeenten hierin 
meer willen meedenken en bij de inkoop mogelijkheden willen creëren voor dit soort 
maatwerktrajecten. 

 
Verbetervoorstellen 
Er wordt geconcludeerd dat voor de inzet van gezinshuizen het dus nodig blijkt om toe 
te werken naar een verheldering van de productomschrijvingen. Daarnaast wordt 
geopperd om misschien met een soort ‘menukaart’ te werken; een basisproduct met 
bijbehorend tarief en daarnaast verschillende opties om zorg (op maat) toe te voegen. 
Niet ieder kind in een gezinshuis heeft dezelfde zorg nodig, meer flexibiliteit binnen deze 
vorm van zorg is wenselijk om zorg op maat te kunnen leveren. Dit lijkt de deelnemers 
aan de gesprekstafel wel een mooie oplossing voor het voorliggende vraagstuk. 
 
In navolging van de bespreking van de mogelijkheid voor een menukaart en 
verheldering productomschrijvingen, geven de deelnemers aan de gesprekstafel aan dat 
het hier niet alleen gaat om zorg voor het kind in het gezinshuis, maar ook om de 
ouders en thuissituatie. Dat is ook een belangrijk onderdeel van het werk en vraagt veel 
tijd van gezinshuisouders. Hierbij wordt aangegeven dat soms de problematiek van de 
biologische ouders meer aandacht vraagt dan de problematiek van het kind zelf. Het 
gaat hier vaak om kinderen die een veilige plek nodig hebben vanwege hun thuissituatie 
die vaak problematisch is. Gedwongen kader wordt hier ook genoemd. Veel plaatsingen 
gaan via deze route. Dit brengt in de relatie met het kind en het contact met ouders 
extra problemen met zich mee. Invloed van ouders. Bijvoorbeeld vanuit OTS-situaties. 
 
Gezinsvormen sluiten erg goed aan op de transformatieopgave in het sociaal domein en 
wordt daarmee gezien als een mooi alternatief voor intramurale zorg in een 
zorginstelling. Om deze vorm van zorg en ondersteuning voor kinderen (en hun 
thuissituatie) goed te kunnen laten slagen is er volgens de deelnemers een oplossing 
voor organisatie van zorg nodig die out of the box is. 
 
Gedeelde visie: Pleegzorg en gezinshuizen is meer aanbod van nodig, om zorg op maat 
te kunnen inzetten. Voorliggend op verblijf met behandeling. Waar mogelijk voorkomen 
dat een kind onnodig in verblijf met behandeling terecht komt. Hiervoor is voldoende 
aanbod nodig van pleegzorg en gezinshuizen. 
 
Dus inzet op werving, maar ook op het waarborgen van goede randvoorwaarden voor 
gezinshuizen en pleegouders. Het is voor pleegzorgorganisaties erg ingewikkeld om 
goede gezinnen te vinden/of pleegouders en daarbij vraagt dit ook om de juiste 
begeleiding en ondersteuning. 
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Tarief gezinshuis (aanzuigend effect..) 
Op dit moment wordt de ontwikkeling gezien dat veel pleegouders overgaan tot 
gezinshuis, dit lijkt ook financieel gedreven. Gezinshuizen krijgen meer financiering dan 
pleegouders, ondanks de problematiek die bijna hetzelfde is. 
 
Gezinshuizen hebben al een zeer hoog tarief, als product. Input Ilse van Iersel vanuit 
contractbeheer. Dus dat maakt het ook een interessante discussie. Hoe wordt dit bij de 
anderen ervaren? 
WSG geeft aan dat er in de landen de tarieven al hoog zijn en staat er bij de 
productomschrijving dat alles wat extra nodig is dat dit door de gezinshuizen zelf wordt 
gedaan. Bij pleegzorg kan nog wel eens wat extra ingezet wordt. 
 
Een deelnemer ziet geen problemen met het product en de tarieven. Inhoudelijk zien zij 
geen problemen. Er wordt aangegeven dat het tarief van rivierenland voor dit product 
de ruimte geeft om extra hulp in te kopen, zoals een orthopedagoog. Ze maken zich wel 
zorgen over het voornemen om minder contracten aan te gaan. 
 
Tot slot wordt nogmaals geconcludeerd dat inzet op beschikbaarheid van kwalitatieve 
pleegzorg en gezinshuizen en andere vormen van gezinsvormen aansluit op 
normaliseren: investeren in dit segment om duurzaamheid te bevorderen en kosten op 
andere segmenten of producten/intramurale zorg te besparen. 
Input op chat na plenaire terugkoppeling: 
Ook meer lokaal organiseren van beschikbare gezinsvormen. (Wim H.) ik zou graag nog 
willen toevoegen op het punt van ouders om de zorg lokaal te organiseren. Dit geeft 
aanbieders, ouders en netwerk juist mogelijkheden om zoveel mogelijk samen op te 
trekken. 

 
 
Samenvatting van de gesprekstafel gezinsvormen: 
Inzet op beschikbaarheid van kwalitatieve gezinsvormen (pleegzorg, gezinshuizen en 
andere vormen zoals buurtgezinnen, etc.) sluit aan op de transformatieopdracht om 
jeugdhulp te normaliseren: investeren in dit segment om duurzaamheid te bevorderen 
en kosten op andere segmenten of producten/intramurale zorg te besparen. De inkoop 
kan hieraan onder andere bijdragen door productomschrijvingen duidelijker te maken en 
hierin meer flexibiliteit in te bouwen door bijvoorbeeld met een basistarief te gaan 
werken en daar zorg aan toe te kunnen voegen (soort 
‘menukaart’). Voor de inzet van pleegzorg wordt expliciet benoemd dat het eerste jaar 
pleegzorg aandacht vraagt. Tijdens het eerste jaar is meer inzet nodig omdat de 
plaatsing dan onderzocht moet worden en zowel ouders, pleegouders als het kind extra 
ondersteuning nodig hebben. 
Tot slot is het van belang om oog te hebben voor waardering van pleegzorgouders en 
gezinshuisouders. Zij leveren een waardevolle bijdrage in het zo thuis mogelijk laten 
opgroeien van kinderen met (complexe) problematiek. 
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