
 

 

Gezinsvormen  

2.1 Gezinshuis regulier   

   

   

Productnaam   Gezinshuis regulier    

Productcode    Prijs per eenheid 
(etmaal)    166,18 euro 

Omschrijving   

• Een gezinshuis is een kleinschalig vorm van jeugdhulp, georganiseerd vanuit een 
natuurlijk gezinssysteem.  
• In een gezinshuis wonen gezinshuisouders met één of meerdere geplaatste 
kinderen en soms ook eigen kinderen.    
• Kinderen en jongeren kunnen in een gezinshuis geplaatst worden indien het als 
gevolg van beschadigende ervaringen en/ of complexe problematiek (tijdelijk) niet 
mogelijk is om bij de ouder(s), in een pleeggezin, of zelfstandig te wonen.   
• Kinderen in gezinshuis regulier vragen een lichte tot matige 
begeleidingsintensiteit.  
• Gezinshuisouder(s) zijn beroepsopvoeder(s) die 7 dagen per week 24 uur per 
dag hun beroep uitoefenen en beschikbaar zijn.    
• Een gezinshuis biedt een (tijdelijke) vervangende gezinssituatie en biedt een 
stabiele opvoed- en opgroeiomgeving, waar nodig aangevuld met professionele 
behandeling.    

Wat is inclusief?   

• Alle begeleiding van cliënt.   
• Consult en input van een gedragswetenschapper voor de gezinshuisouders, 
gericht op regie, kwaliteit en coaching/advies/sparring voor de gezinshuisouders. 
Hieronder valt ook de evaluatie van kwaliteit op verzoek van de gemeente.   
• Contact onderhouden met de biologische ouders en of andere familieleden van 
de kinderen. Samenwerken in de begeleiding van biologische ouders, gericht op 
herstel van de relatie met het kind en eventuele terugkeer naar de thuissituatie. 
Zodat geborgd is dat de thuissituatie betrokken wordt en ondersteuning krijgt.   
• Huisvestingskosten, hotelmatige kosten.   
• Inkomen van de gezinshuisouder(s).   
• Vervanging voor verlof, ziekte en vakantie van de gezinshuisouder.   
• Verzorgingskosten, incl. zak- en kleedgeld: vastgesteld minimaal de NIBUD-
norm. Wanneer ouderlijk gezag nog bij de biologische ouders ligt zijn zij wettelijk 
verantwoordelijk (en ontvangen zij kinderbijslag), echter wij houden rekening met het 
feit dat de meeste ouders niets bijdragen.   
• Bijzondere kindkosten, voor bijzondere kosten die niet door de gecertificeerde 
instelling (bijzondere kosten JB) of ouders worden vergoed (denk aan laptop, fiets, 
niet vergoede bijzondere ziektekosten, zoals een beugel). I.t.t. de verzorgingskosten 
hebben we de bijzondere kindkosten meegenomen en genormeerd voor alle 
kinderen (100%).   
• Uitgangspunt is de inzet van 7 etmalen per week. Hierbij is onderstaand (betaald) 
verlof mogelijk, mits de jeugdige normaliter tenminste 4 nachten per week overnacht 
bij aanbieder. (Als de jeugdige maximaal 3 dagen per week bij de aanbieder verblijft, 
wordt dus alleen de daadwerkelijke inzet vergoed.):    



 

 

• Tijdelijke afwezigheid in het geval van (weekend)verlof client van de 
jeugdige (dat onderdeel uitmaakt van het perspectief op terugkeer naar huis of 
een ‘lichtere’ variant van zorg), detentie, incidentele no show of 
ziekenhuisopname;   
• Met een maximum van 14 aaneengesloten dagen per keer (dit maximum 
geldt niet in het geval van een ziekenhuisopname);   
• Tijdelijke afwezigheid van de jeugdige die als leerling voor dagonderwijs 
staat ingeschreven en dit onderwijs ook daadwerkelijk volgt, tot een maximum 
van de wettelijke vakantieduur.   
• Inzet van een vorm van oppas/ logeren/begeleiding tijdens deze 
verlofdagen van de jeugdige zijn inclusief.    

   

Wat is niet inclusief?    

• Individuele behandeling/therapie of groepsbehandeling voor de cliënt. Doorgaans 
hebben deze cliënten dit niet nodig, mocht er bij uitzondering individuele 
behandeling/therapie of groepsbehandeling noodzakelijk zijn voor de cliënt dan mag 
gestapeld worden bij dit product.    
• Afhankelijk van het perspectief: behandeling/training van de biologische ouders 
ten behoeve van terugkeerperspectief naar huis en/of het verbeteren van contact 
met het gezinssysteem.   
• Cliënt gaat in principe naar school. Het kan zijn dat een leerling niet leerplichtig 
is. Als er dan dagbesteding ingezet moet worden door andere professionals dan de 
reeds aanwezige professionals van het gezinshuis (begeleider of gezinshuisouders), 
is dit niet inclusief. Het betreft geen extra begeleiding voor de schoolgang zelf. Wel 
kan het zijn dat er extra begeleiding nodig is, door andere professionals om een 
cliënt weer terug naar school te krijgen, als het niet naar school gaat.   

Doelgroep   

• Cliënt met een opvoed- of begeleidingsvraag die niet in een pleeggezin of eigen 
netwerk terecht kan.  Cliënten worden (in principe) in staat geacht in een 
gezinsstructuur te functioneren. Deze jeugdigen kunnen (tijdelijk) niet thuis wonen 
doordat de draagkracht van het gezin onvoldoende is om een veilige en stabiele 
thuissituatie te bieden.   
• Het gaat om jeugdigen met beperkte gedrags-, trauma-, hechtings- of chronische 
(langdurige, bijv. psychische) problematiek. Een diagnose is geen vereiste. Anders 
dan bij pleegzorg hebben de jeugdigen beperkte  moeite met het functioneren in een 
gezin en het aangaan van hechtingsrelaties.  
• Er is steunend contact met familie of met volwassen steunfiguren buiten het 
gezin  en voldoende steunend contact met leeftijdgenoten. Jeugdige is nauwelijks 
belemmerend in sociaal contact  
• Dit gezinshuis is er voor jeugdigen die een lichte tot middelmatige 
begeleidingsintensiteit nodig hebben. (Bijvoorbeeld het kind heeft in mindere mate 
toezicht nodig en gemiddelde mate van zelfredzaamheid). Deze cliënten hebben 
doorgaans weinig behandeling/therapie nodig, uitzonderingen daargelaten.    

  

Resultaten   

• Plaatsing in een gezinshuis is altijd gericht op perspectief: er is zo snel mogelijk 
een duidelijk perspectief voor het kind, waarbij toegewerkt wordt naar zo snel 
mogelijke terugkeer naar de (biologische) ouder, of langdurig opgroeien in een 
gezinshuis, en/of zelfstandig wonen, indien mogelijk.   



 

 

• Een gezinshuis biedt een vervangende gezinssituatie en biedt een stabiele 
opvoed- en opgroeiomgeving, waarbij aansluiting vinden met het ‘gewone leven’ het 
uitgangspunt is bij het bevorderen van herstel, groei en ontwikkeling, waar nodig 
aangevuld met professionele behandeling. Daarbij wordt rekening gehouden met de 
mogelijkheden en beperkingen van het kind en/of het gezin van herkomst.  
• Essentiële kenmerken van een gezinshuis zijn de mogelijkheid om een jeugdige 
deel te laten nemen aan een gewoon gezinsleven evenals de continuïteit die de 
jeugdige geboden wordt en de geborgenheid en veiligheid die het gezinshuis biedt 
aan de jeugdige.   
• Het gezinshuis is ingebed in de context van een maatschappelijk netwerk 
(familie, vrienden, vrijwilligers, buurtgemeenschap, sportclub, etc).  
• De kleinschaligheid van een gezinshuis maakt een individuele benadering van de 
jeugdige mogelijk.   

Productspecifieke eisen   

• Opdrachtnemer conformeert zich aan de landelijke Kwaliteitscriteria 
Gezinshuizen.   
• Opdrachtnemer beschikt over het Keurmerk Gezinshuizen. Er geldt een termijn 
van maximaal 1,5 jaar voor het behalen van dit Keurmerk.   
• Binnen het gezinshuis beschikt tenminste één gezinshuisouder over een 
relevante opleiding op hbo- niveau en bij voorkeur over een SKJ-registratie, conform 
de nieuwe landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen en Keurmerk Gezinshuizen.   
• De gezinshuisouders worden ondersteund door een vast multidisciplinair team, 
waaronder een door de regio gecontracteerde SKJ- of BIG geregistreerde 
gedragswetenschapper/gedragsdeskundige, een SKJ- geregistreerde ambulant 
begeleider en eventueel (een) pedagogisch medewerker(s).   
• De gedragswetenschapper heeft een aantal taken:  

• De gedragswetenschapper is samen met de gezinshuisouder 
verantwoordelijk voor de juiste hulp en begeleiding aan ieder kind.    
• De gedragswetenschapper biedt coaching en ondersteuning aan het 
gezinshuis in het kader van de gezinsdynamiek.    
• De gedragswetenschapper kan worden geraadpleegd als consultant of 
ondersteuner van de gezinshuiswerker.   
• Bij vragen over de kwaliteit van de gezinshuiszorg bespreken met 
gezinshuisouders en de eigen organisatie van de gedragswetenschapper en 
vervolgens met de gemeente.   

• Mogelijke organisatievormen: Gezinshuizen functioneren als onderaannemer bij 
een door de regio gecontracteerde zorgaanbieder, gezinshuisouders zijn in 
loondienst bij een door de regio gecontracteerde zorgaanbieder, zijn aangesloten bij 
een door de regio gecontracteerde franchiseaanbieder of zijn vrijgevestigd.  
• De gezinshuisouder(s) worden gescreend op geschiktheid voor het professioneel 
opvoederschap door de zorgaanbieder/franchiseaanbieder waarbij zij zijn 
aangesloten. Conform de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen.   

In geval van vrijgevestigde gezinshuizen wordt de screening uitgevoerd door de gemeente, 
conform de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Aanvullende eisen voor vrijgevestigde 
gezinshuizen bij screening zijn:  

• Het gezinshuis maakt aantoonbaar onderdeel uit van een netwerk of 
samenwerkingsvorm met minimaal 3 andere gezinshuizen. Waarbij alle 
gezinshuizen in deze samenwerkingsvorm voldoen aan de eisen voor 
gezinshuizen, zoals beschreven in dit document.    
• Het gezinshuis kan bij screening gevraagd worden om een evaluatie van 
de bij hen betrokken gedragswetenschapper.  



 

 

• Startende gezinshuizen stellen vooraf een ondernemingsplan op dat ter 
toetsing wordt voorgelegd voordat contractering kan plaatsvinden. In het 
ondernemingsplan wordt aandacht geschonken aan o.a. financiële planning, 
verantwoording en ondernemingsvorm, maar gaat ook over doelgroep, 
zorgzwaarte en opbouw van de problematiek van jeugdigen die zij gaan 
opvangen.   

• Aantal bewoners van een gezinshuis: richtlijn is 4-6 geplaatste kinderen, inclusief 
eigen kinderen is het totaal aantal kinderen doorgaans niet groter dan 8. 
Omstandigheden en samenstelling kunnen per gezinshuis variëren. Daarom is het 
uitgangspunt van deze richtlijn dan ook: ‘pas toe of leg uit’ zoals beschreven in de 
Kwaliteitscriteria Gezinshuizen (NJi).   
• De gezinshuisouder(s) zijn 24x7 beschikbaar. Het is van belang dat 
gezinshuisouder(s) vitaal blijven. Hiervoor is het nodig dat gezinshuisouder(s) met 
verlof kunnen. De gezinshuisouder(s) zorgen voor een vaste oppas binnen een voor 
de kinderen vertrouwde omgeving.   

  

Samenhang met andere producten   

• Individuele behandeling/therapie of groepsbehandeling voor de cliënt. Norm: 0-1 
uur per week.    
• Inzet van Begeleide Omgangsregeling (BOR)    
• Dagbesteding die ingezet moet worden bij andere, dan aanwezige professional.   
• Begeleiding bij terugkeer naar school bij onrechtmatig schoolverzuim.  

  

2.2 Gezinshuis specialistisch  

   

 Productnaam   Gezinshuis specialistisch    

Productcode    Prijs per eenheid 
(etmaal)    224,64 euro 

Omschrijving   

• Een gezinshuis is een kleinschalig vorm van jeugdhulp, georganiseerd vanuit een 
natuurlijk gezinssysteem.  
• In een gezinshuis wonen gezinshuisouders met één of meerdere geplaatste 
kinderen en soms ook eigen kinderen.    
• Kinderen en jongeren kunnen in een gezinshuis geplaatst worden indien het als 
gevolg van beschadigende ervaringen en/ of complexe problematiek (tijdelijk) niet 
mogelijk is om bij de ouders(s), in een pleeggezin, of zelfstandig te wonen.   
• Kinderen in gezinshuis specialistisch vragen een zwaardere 
begeleidingsintensiteit.   
• Gezinshuisouder(s) zijn beroepsopvoeder(s) die 7 dagen per week 24 uur per 
dag hun beroep uitoefenen en beschikbaar zijn.    
• Een gezinshuis biedt een (tijdelijke) vervangende gezinssituatie en biedt een 
stabiele opvoed- en opgroeiomgeving, waar nodig aangevuld met professionele 
behandeling.    

   



 

 

Wat is inclusief?   

• Alle begeleiding van cliënt.   
• Consult en input van een gedragswetenschapper voor de gezinshuisouders, 
gericht op regie, kwaliteit en coaching/advies/sparring voor de gezinshuisouders. 
Hieronder valt ook de evaluatie van kwaliteit op verzoek van de gemeente.   
• Contact onderhouden met de biologische ouders en of andere familieleden van 
de kinderen. Samenwerken in de begeleiding van biologische ouders, gericht op 
herstel van de relatie met het kind en eventuele terugkeer naar de thuissituatie. 
Zodat geborgd is dat de thuissituatie betrokken wordt en ondersteuning krijgt.   
• Huisvestingskosten, hotelmatige kosten.   
• Inkomen van de gezinshuisouder(s).   
• Vervanging voor verlof, ziekte en vakantie van de gezinshuisouder.   
• Verzorgingskosten, incl. zak- en kleedgeld: vastgesteld minimaal de NIBUD-
norm. Wanneer ouderlijk gezag nog bij de biologische ouders ligt zijn zij wettelijk 
verantwoordelijk (en ontvangen zij kinderbijslag), echter wij houden rekening met het 
feit dat de meeste ouders niets bijdragen.   
• Bijzondere kindkosten, voor bijzondere kosten die niet door de gecertificeerde 
instelling (bijzondere kosten JB) of ouders worden vergoed (denk aan laptop, fiets, 
niet vergoede bijzondere ziektekosten, zoals een beugel). I.t.t. de verzorgingskosten 
hebben we de bijzondere kindkosten meegenomen en genormeerd voor alle 
kinderen (100%).   
• Uitgangspunt is de inzet van 7 etmalen per week. Hierbij is onderstaand (betaald) 
verlof mogelijk, mits de jeugdige normaliter tenminste 4 nachten per week overnacht 
bij aanbieder. (Als de jeugdige maximaal 3 dagen per week bij de aanbieder verblijft, 
wordt dus alleen de daadwerkelijke inzet vergoed.):    

• Tijdelijke afwezigheid in het geval van (weekend)verlof van de jeugdige 
(dat onderdeel uitmaakt van het perspectief op terugkeer naar huis of een 
‘lichtere’ variant van zorg), detentie, incidentele no show of ziekenhuisopname;   
• Met een maximum van 14 aaneengesloten dagen per keer (dit maximum 
geldt niet in het geval van een ziekenhuisopname);  
• Tijdelijke afwezigheid van de jeugdige die als leerling voor dagonderwijs 
staat ingeschreven en dit onderwijs ook daadwerkelijk volgt, tot een maximum 
van de wettelijke vakantieduur.   
• Inzet van een vorm van oppas/ logeren/begeleiding tijdens deze 
verlofdagen van de jeugdige zijn inclusief.    

Wat is niet inclusief?    

• Individuele behandeling/therapie of groepsbehandeling voor de cliënt. Doorgaans 
hebben deze cliënten dit niet nodig, mocht er bij uitzondering individuele 
behandeling/therapie of groepsbehandeling noodzakelijk zijn voor de cliënt dan mag 
gestapeld worden bij dit product.    
• Afhankelijk van het perspectief: behandeling/training van de biologische ouders 
ten behoeve van terugkeerperspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met 
het gezinssysteem.   
• Cliënt gaat in principe naar school. Het kan zijn dat een leerling niet leerplichtig 
is. Als er dan dagbesteding ingezet moet worden door andere professionals dan de 
reeds aanwezige professionals van het gezinshuis (begeleider of gezinshuisouders), 
is dit niet inclusief. Het betreft geen extra begeleiding voor de schoolgang zelf. Wel 
kan het zijn dat er extra begeleiding nodig is, door andere professionals om een 
cliënt weer terug naar school te krijgen, als het niet naar school gaat.   

Doelgroep   



 

 

• Cliënt met een opvoed- of begeleidingsvraag die niet in een pleeggezin of eigen 
netwerk terecht kan. Cliënten hebben meervoudige problemen. Cliënten worden (in 
principe) in staat geacht in een gezinsstructuur te functioneren. Deze jeugdigen 
kunnen (tijdelijk) niet thuis wonen doordat de draagkracht van het gezin onvoldoende 
is om een veilige en stabiele thuissituatie te bieden.   
• Er is beperkt steunend contact met familie of met één volwassen steunfiguur 
buiten het gezin, een beperkt steunend contact met leeftijdgenoten .  
• Het gaat om jeugdigen met sociale en/of omgevingsproblemen naast gedrags-, 
trauma-, hechtings- of chronische (langdurige, bijv. psychische) problematiek. Een 
diagnose is geen vereiste. Anders dan bij pleegzorg hebben de jeugdigen meer 
moeite met het functioneren in een gezin en het aangaan van hechtingsrelaties, 
maar zijn hier met de juiste begeleiding/behandeling uiteindelijk wel toe in staat.   
• Dit gezinshuis is er voor jeugdigen die een zware begeleidingsintensiteit nodig 
hebben. (Bijvoorbeeld zekere mate van toezicht is noodzakelijk en jeugdige is in 
mindere mate van zelfredzaamheid). Deze cliënten hebben doorgaans 
behandeling/therapie nodig.    

   

Resultaten   

• Het kind voelt zicht gesteund door de beschikbaarheid van de gezinshuisouder.   
• Plaatsing in een gezinshuis is altijd gericht op perspectief: er is zo snel mogelijk 
een duidelijk perspectief voor het kind, waarbij toegewerkt wordt naar zo snel 
mogelijke terugkeer naar de (biologische) ouder, of langdurig opgroeien in een 
gezinshuis, en/of zelfstandig wonen, indien mogelijk.   
• Een gezinshuis biedt een vervangende gezinssituatie en biedt een stabiele 
opvoed- en opgroeiomgeving, waarbij aansluiting vinden met het ‘gewone leven’ het 
uitgangspunt is bij het bevorderen van herstel, groei en ontwikkeling, waar nodig 
aangevuld met professionele behandeling. Daarbij wordt rekening gehouden met de 
mogelijkheden en beperkingen van het kind en/of diens gezin van herkomst.   
• Essentiële kenmerken van een gezinshuis zijn de mogelijkheid om een jeugdige 
deel te laten nemen aan een gewoon gezinsleven evenals de continuïteit die de 
jeugdige geboden wordt en de geborgenheid en veiligheid die het gezinshuis biedt 
aan de jeugdige.   
• Het gezinshuis is ingebed in de context van een maatschappelijk netwerk 
(familie, vrienden, vrijwilligers, buurtgemeenschap, sportclub, etc.).   
• De kleinschaligheid van een gezinshuis maakt een individuele benadering van de 
jeugdige mogelijk.   

Productspecifieke eisen   

• Opdrachtnemer conformeert zich aan de landelijke Kwaliteitscriteria 
Gezinshuizen.   
• Opdrachtnemer beschikt over het Keurmerk Gezinshuizen. Er geldt een termijn 
van maximaal 1,5 jaar voor het behalen van dit Keurmerk.   
• Binnen het gezinshuis beschikt tenminste één gezinshuisouder over een 
relevante opleiding op hbo-niveau en bij voorkeur over een SKJ-registratie, conform 
de nieuwe landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen en Keurmerk Gezinshuizen.   
• De gezinshuisouders worden ondersteund door een vast multidisciplinair team, 
waaronder een door de regio gecontracteerde SKJ- of BIG 
geregistreerde  gedragswetenschapper/gedragsdeskundige, een SKJ- 
geregistreerde ambulant begeleider en eventueel (een) pedagogisch 
medewerker(s).   
• De gedragswetenschapper heeft een aantal taken:  

• De gedragswetenschapper is samen met de gezinshuisouder 
verantwoordelijk voor de juiste hulp en begeleiding aan ieder kind.    



 

 

• De gedragswetenschapper biedt coaching en ondersteuning aan het 
gezinshuis in het kader van de gezinsdynamiek.    
• De gedragswetenschapper kan worden geraadpleegd als consultant of 
ondersteuner van de gezinshuiswerker.   
• Bij vragen over de kwaliteit van de gezinshuiszorg bespreken met 
gezinshuisouders en de eigen organisatie van de gedragswetenschapper en 
vervolgens met de gemeente.   

• Mogelijke organisatievormen: Gezinshuizen functioneren als onderaannemer bij 
een door de regio gecontracteerde zorgaanbieder, gezinshuisouders zijn in 
loondienst bij een door de regio gecontracteerde zorgaanbieder, zijn aangesloten bij 
een door de regio gecontracteerde franchiseaanbieder of zijn vrijgevestigd.  
• De gezinshuisouder(s) worden gescreend op geschiktheid voor het professioneel 
opvoederschap door de zorgaanbieder/franchiseaanbieder waarbij zij zijn 
aangesloten. Conform de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen.   
• In geval van vrijgevestigde gezinshuizen wordt de screening uitgevoerd door de 
gemeente, conform de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Aanvullende eisen 
voor vrijgevestigde gezinshuizen bij screening zijn:  

• Het gezinshuis maakt aantoonbaar onderdeel uit van een netwerk of 
samenwerkingsvorm met minimaal 3 andere gezinshuizen. Waarbij alle 
gezinshuizen in deze samenwerkingsvorm voldoen aan de eisen voor 
gezinshuizen, zoals beschreven in dit document.    
• Het gezinshuis kan bij screening gevraagd worden om een evaluatie van 
de bij hen betrokken gedragswetenschapper.  
• Startende gezinshuizen stellen vooraf een ondernemingsplan op dat ter 
toetsing wordt voorgelegd voordat contractering kan plaatsvinden. In het 
ondernemingsplan wordt aandacht geschonken aan o.a. financiële planning, 
verantwoording en ondernemingsvorm, maar gaat ook over doelgroep, 
zorgzwaarte en opbouw van de problematiek van jeugdigen die zij gaan 
opvangen.   

• Aantal bewoners van een gezinshuis: richtlijn is 4-6 geplaatste kinderen, inclusief 
eigen kinderen is het totaal aantal kinderen doorgaans niet groter dan 8. 
Omstandigheden en samenstelling kunnen per gezinshuis variëren. Daarom is het 
uitgangspunt van deze richtlijn dan ook: ‘pas toe of leg uit’ zoals beschreven in de 
Kwaliteitscriteria Gezinshuizen (NJi).   
• De gezinshuisouder(s) zijn 24x7 beschikbaar. Het is van belang dat 
gezinshuisouder(s) vitaal blijven. Hiervoor is het nodig dat gezinshuisouder(s) met 
verlof kunnen. De gezinshuisouder(s) zorgen voor een vaste oppas binnen een voor 
de kinderen vertrouwde omgeving.    

Samenhang met andere producten   

•  Individuele behandeling/therapie of groepsbehandeling voor de cliënt. Norm: 0-2 
uur per week.    
• Inzet van Begeleide Omgangsregeling (BOR)  
• Dagbesteding die ingezet moet worden bij andere, dan aanwezige professional.   
• Begeleiding bij terugkeer naar school bij onrechtmatig schoolverzuim.  

 


