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Perceel Pleegzorg 
 

 
5a. Productbeschrijving en specifieke Eisen  
 

Definitie pleegzorg 
Onder pleegzorg wordt verstaan: een voorziening voor hulpverlening aan jeugdigen en hun 
ouders/gezin, waarbij tijdelijke of permanente verzorging en opvoeding worden verleend 
binnen een gezinsverband door één of meer natuurlijke personen, zijnde niet de ouders, 
stief- of adoptieouders op grond van een indicatie en onder begeleiding van een 
hulpverleningsinstantie. 
 
Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp die valt onder de Jeugdwet, bedoeld voor kinderen en 
jongeren die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen en hun ouders die, ook met hulp, hun 
kind thuis (tijdelijk) niet kunnen opvoeden. In de Jeugdwet is geborgd dat plaatsing in 
gezinsverband de voorkeur heeft als hulp thuis niet meer afdoende is en jeugdigen voor 
korte of langere tijd uit huis moeten worden geplaatst. 
 
Pleegzorg staat voor een combinatie van ‘zo gewoon mogelijk opgroeien’ en professionele 
hulp. 
 
In deze Bijlage wordt Pleegzorg nader beschreven en worden de productspecifieke Eisen 
toegelicht. In onderdeel 5b vindt u een overzicht van de tarieven per Product. 
 
Kader 
Pleegzorg kan op vrijwillige basis worden ingezet en in een gedwongen kader. In het eerste 
geval stemmen ouders zelf in met jeugdhulp en pleegzorg omdat ze (tijdelijk) niet in staat 
zijn om hun kind op te voeden. In dat geval bepaalt vanaf 2015 de gemeente wat de gronden 
zijn om in aanmerking te komen voor pleegzorg. In het andere geval (gedwongen kader) 
heeft een rechter besloten dat een jeugdige in een pleeggezin geplaatst moet worden. Er is 
dan sprake van een jeugdbeschermingsmaatregel. 
 
In de Jeugdwet is een aantal voorwaarden neergelegd, wil er sprake zijn van pleegzorg in de 
zin van de Jeugdwet: 

 Om pleegouder te kunnen worden moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan 
en moet een screeningsprocedure worden doorlopen. 

 De Aanbieder beoordeelt of een jeugdige in het betreffende pleeggezin geplaatst kan 
worden, de zogenaamde matching. 

 De Aanbieder sluit een pleegcontract af met de pleegouder en maakt afspraken met 
betrekking tot de begeleiding van de pleegouder. 
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 De Aanbieder ontvangt een pleegvergoeding en eventuele toeslagen van de 
pleegzorgaanbieder. 

 De Aanbieder verstrekt in verband met de verzorging en opvoeding van een jeugdige 
informatie m.b.t. de jeugdige aan de pleegouder.  

 
In geval van pleegzorg in de zin van de Jeugdwet zijn pleegouders verantwoordelijk voor de 
dagelijkse verzorging en opvoeding van een pleegkind. De Aanbieder draagt zorg voor de 
begeleiding van de pleegouders, de samenwerking tussen alle partijen rond de jeugdige en 
biedt professionele hulp aan de jeugdige en diens ouders.  
 

 

 
Resultaat 

 
Het kind dat (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen wordt een 
veilige en geborgen plaats geboden binnen een gezinsverband. 
De zorginzet van de Aanbieder richt zich op terugkeer naar huis of 
stabilisering van de plaatsing in het pleeggezin. 
 

 
Omschrijving 

 
De Aanbieder draagt zorg voor de begeleiding van de 
pleegouders, de samenwerking tussen alle partijen rond de 
jeugdige en biedt professionele hulp aan de jeugdige en diens 
ouders. 
 
Werkzaamheden die vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
Aanbieder zijn: 

 Werving pleegouders. 

 Voorbereiding & screening aspirant pleegouders. 

 In overleg met de Verwijzer worden noodzaak en vorm van 
overbruggingszorg besproken en –indien nodig- gerealiseerd. 

 Spoedeisende pleegzorg is mogelijk: 
- Maximaal 13 weken voor jeugdigen jonger dan 12 jaar. 
- Maximaal 4 weken voor jeugdigen vanaf 12 jaar. 

 Afsluiten en uitvoeren pleegcontract. 

 Uitvoering plaatsingsproces waaronder matching (koppeling 
jeugdige-pleegouders). 

 Begeleiding pleegouders en jeugdige, inclusief 
veiligheidschecks en gesprekken met de jeugdige en diens 
ouders. 

 Deskundigheidsbevordering pleegouders. 

 Begeleiding van de ouders van de jeugdige. 

 Opstellen, uitvoeren en evalueren hulpverleningsplan en 
pleegouderbegeleidingsplan. 

 Administratieve taken. 

 Afstemming en verantwoording aan Verwijzer. 

 Afspraken met de ouders over samenwerking en 
bezoekregeling. 

 Afspraken en coördineren of uitvoeren jeugdhulp op maat 
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(specialistisch aanbod). 

 Afspraken en administratieve taken rondom bovenregionale 
plaatsingen. 

 Afhankelijk van de problematiek die speelt, wordt hulp op 
maat ingezet voor zowel de jeugdige, de ouders als de 
pleegouders. Dit is opgenomen in het hulpverleningsplan 
(artikel 1.1 Jeugdwet). De mate en intensiteit van het contact 
met en hulp aan jeugdige, ouders en pleegouders hangt af van 
de aard en de ernst van de problematiek, de hulpvragen en de 
pleegzorgvariant. 

 Periodiek vindt een evaluatie van de hulpverlening en de 
pleeggezinplaatsing plaats. Op basis van de evaluaties kunnen 
de plannen worden bijgesteld. 

 Verblijfsomgeving en behandelomgeving zijn in principe gelijk: 
in het pleeggezin. Bij deeltijdpleegzorg is de verblijfs- en 
behandelomgeving afwisselend het pleeggezin of bij de 
ouders thuis c.q. in een andere woonvorm. In geval van inzet 
van specialistische jeugdhulp kan deze hulp, indien 
noodzakelijk, op locatie van een 
jeugdhulpaanbieder/pleegzorgaanbieder uitgevoerd worden. 

 Nazorg vindt plaats in overleg met het Gebiedsteam. 
 

 
Productencategorieën 

 
Opdrachtgever onderscheidt twee Producten pleegzorg: 

1. Pleegzorg 
2. Pleegzorg met beperking 

 
Pleegzorg met beperking staat in principe gelijk aan Pleegzorg, 
met dat verschil dat bij Pleegzorg met beperking het pleegkind 
een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking heeft wat 
hogere noodzakelijke (bijzondere) kosten met zich mee kan 
brengen. 
 

 
Productbeschrijvingen 

Binnen de Producten Pleegzorg en Pleegzorg met beperking 
komen verschillende varianten van Pleegzorg voor,  variërend in 
doel en duur. Aanbieder is in staat alle varianten in te zetten. 
 
A. Hulpverleningsvariant 
Doel: de oorspronkelijke opvoedingssituatie herstellen. 
 
Binnen een vooraf gestelde termijn wordt intensief met de 
ouders van de jeugdige gewerkt. Als blijkt dat er geen 
mogelijkheden zijn om de jeugdige terug bij zijn ouders te 
plaatsen, wordt deze hulpverleningsvariant omgezet naar de 
opvoedingsvariant binnen pleegzorg (in hetzelfde of een ander 
pleeggezin) of wordt doorgeplaatst naar een andere vorm van 
jeugdzorg. De hulpverleningsvariant kan ook starten vanuit 
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crisisopvang wanneer de situatie zo ernstig is dat de jeugdige 
acuut uit huis moet worden geplaatst. 

 
B. Opvoedingsvariant 
Doel: continuïteit, opvoedingszekerheid en optimale 
ontwikkelingskansen voor de jeugdige creëren. 
 
In deze variant wordt de jeugdige voor langere tijd, in principe tot 
meerderjarigheid, door pleegouders opgevoed. Contact met de 
ouders blijft, waar mogelijk, bestaan. Daarbij bestaat de 
mogelijkheid dat pleegouders de voogdij krijgen, met behoud van 
pleegcontract, pleegvergoeding en begeleiding. 

 
C. Deeltijdvariant 
Doel: voorkomen van definitieve uithuisplaatsing van een 
jeugdige en/of mantelzorgondersteuning. 
 
Verschillende mogelijkheden om pleegzorg als aanvulling op de 
dagelijkse zorg en opvoeding van een jeugdige in te zetten, 
bijvoorbeeld in het weekeinde of vakanties. Deze variant wordt 
veel gebruikt als preventieve hulp voor jeugdigen die thuis 
wonen, maar waar de zorg en opvoeding voor de ouders zwaar 
valt. Deeltijdpleegzorg kan ook worden ingezet voor jeugdigen die 
in een groep wonen of ter ontlasting van een pleeggezin. 
 
D. Crisisvariant  
Doel: de veiligheid van de jeugdige waarborgen. 
 
Als een situatie zo ernstig is dat een jeugdige acuut uit huis moet 
worden geplaatst, wordt een jeugdige in een crisispleeggezin 
ondergebracht. 
 

 
Productspecifieke 
Eisen 

 
Voor de in deze Bijlage genoemde Producten gelden zonder 
uitzondering de algemene Eisen zoals deze zijn genoemd in 
hoofdstuk 3 van de Offerteaanvraag. Daarnaast gelden 
onderstaande productspecifieke Eisen voor alle Producten 
behorend bij het Perceel Pleegzorg. 
 

 Aanbieder houdt bij de matching tussen kind, ouders en 
pleeggezin rekening met factoren als perspectief en doel van 
de plaatsing en leeftijd, geslacht, gedrag en ontwikkeling van 
de jeugdige. Ook heeft Aanbieder bij de matching aandacht 
voor de cultuur, achtergrond en levensovertuiging van de 
jeugdige en/of diens ouders. 
 

 Binnen de kaders van deze Offerteaanvraag, het bepaalde in 
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de Jeugdwet en de in de sector geldende afspraken is 
Aanbieder verantwoordelijk voor de randvoorwaarden en 
facilitering van goed pleegouderschap en levert Aanbieder  
een bijdrage aan het voorkomen van uitval uit pleeggezinnen. 
 

 Aanbieder neemt bij de werkzaamheden de zorg van een 
goede hulpverlener in acht en handelt daarbij in 
overeenstemming met de op Aanbieder rustende 
verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor Aanbieder 
geldende professionele standaard. 
 

 Aanbieder werkt volgens het hulpverleningsplan dat is 
overlegd met de jeugdige, de ouders en pleegouders en is 
afgestemd op de behoefte van de jeugdige. Pleegouders 
hebben instemmingsrecht als het gaat om de rol van de 
pleegouders in de hulpverlening en de begeleiding. 
Het plan wordt vastgesteld uiterlijk binnen zes weken nadat is 
komen vast te staan welke pleegzorgaanbieder of 
gecertificeerde instelling betrokken wordt. 
 

 Het proces van voorbereiding en screening van aspirant 
pleegouders, zowel netwerkpleegouders als 
bestandspleegouders, wordt uitgevoerd op basis van het 
Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant 
pleegouders.  
 

 Bij de uitvoering van een plaatsing van een jeugdige in een 
pleeggezin, neemt Aanbieder de bepalingen uit het 
Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 
in acht.  

 

 De begeleiding van pleegouders is gebaseerd op het 
pleegouderbegeleidingsplan dat tot stand komt in overleg 
met en na instemming van betrokken pleegouders. 
 

 De bij of voor Aanbieder werkzame vertrouwenspersoon is 
tevens beschikbaar voor pleegouders. 
 

 De binnen de organisatie van Aanbieder geldende 
klachtenregeling staat tevens open voor pleegouders en 
wordt door Aanbieder op passende wijze onder de aandacht 
van pleegouders gebracht. 
 

 Bij betrokkenheid van een gecertificeerde instelling (in het 
kader van jeugdbescherming of jeugdreclassering) werkt de 
Aanbieder nauw samen met deze instelling. 

 



6 
 

 De Aanbieder draagt zorg voor goede uitvoering van alle 
vergoedingen waarvoor het pleegzorggezin in aanmerking 
komt. 

 

 De Aanbieder ontvangt voor pleegzorg een all-in vergoeding. 
Dit betekent dat alle kosten vallen binnen de vergoeding, 
waaronder ook de bijzondere kosten pleegzorg. 
 

 Bij beëindiging van de Raamovereenkomst geldt aanvullend 
aan de algemene Eisen uit de Offerteaanvraag dat de 
overdracht van lopende pleegcontracten uitsluitend verloopt 
met uitdrukkelijke instemming van de pleegouders. 
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5b. Producten en tarieven 
 
Bijlage 5B versie geldend vanaf 1-1-2018 
Tarieven perceel 5 Pleegzorg 2018 
 

Productcode Product Tarief Eenheid 

5R101 Pleegzorg € 39,35 Dag 

5R102 Pleegzorg met beperking € 41,85 Dag 
 


