
 
 

    
 

Bijlage bouwstenen en (onderbouwing) tarieven inkoopkader 2018 
dd. 28-06-2017 
 

Segment A, Cluster C Gezinshuizen en pleegzorg  

 

Gezinshuizen 
 
Omschrijving: 
Gezinshuizen zijn kleinschalige woonvormen met begeleiding waar één of meerdere jeugdigen (meestal 
3 tot 6) tussen de 0 en 24 jaar opgenomen worden in het eigen gezin van de gezinshuisouder(s). Een 
gezinshuis is vaak een 'normaal' gezin in een normale wijk.  
In het gezinshuis bieden gezinshuisouder(s) - op een professionele wijze - 24 uur per dag, 7 dagen in de 
week verzorging, opvoeding en begeleiding aan de jeugdigen. Zij worden daarin bijgestaan door een 
gedragswetenschapper en maatschappelijk werker. Minimaal één van de beide ouders ontvangt een 
salaris of vergoeding voor zijn/haar werk als gezinshuisouder. 
De jeugdwet schrijft voor dat jeugdigen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen bij voorkeur worden 
opgevangen in een vervangende gezinssituatie. Gezinshuizen voorzien in een waardevolle kleinschalige 
hulpverleningsvorm voor de jeugdige op het moment dat het voor jongeren niet mogelijk is om in een 
pleeggezin te wonen.  
 
De regio onderscheidt drie vormen van gezinshuizen conform de definitie van NJI, gericht op wonen, 
crisis en behandeling: 

 Gezinshuizen als opvoedvariant; jeugdigen wonen langdurig in het gezinshuis en ontvangen 
opvoeding en verzorging van de gezinshuisouders. Jeugdigen zullen niet (snel) terugkeren in de 
oorspronkelijke gezinssituatie. Doelstelling is het bieden van een stabiele opvoed- en gezinssituatie.  

 Gezinshuizen als hulpvariant; kortdurende acute opvang, vaak in crisissituatie. Er is nog zicht op het 

herstellen van de oorspronkelijke gezinssituatie. 

 Therapeutisch gezinshuis; gezinshuizen als behandelplek waarbij verzorging, opvoeding en 
behandeling wordt geleverd. De plaatsing is tijdelijk waarna jeugdige doorstroomt naar pleegzorg of 
terug naar huis. 

 
De problematiek van jeugdigen is te zwaar voor pleegzorg en pleegouders zijn hier niet voor opgeleid. 
Ook kan het zo zijn dat een gezinshuis de enige mogelijkheid is om meerdere kinderen van een gezin bij 
elkaar op te vangen. Sommige kinderen hebben zware, meerdere en ingewikkelde problemen. 
Bijvoorbeeld door een traumatische gebeurtenis. Voor deze kinderen is het niet altijd mogelijk om in een 
pleeggezin te wonen. 

Vorm Hulpvraag 
gericht op: 

Richtlijn duur Cliëntprofiel  

Gezinshuizen als 
opvoedvariant 

Wonen Langdurig; mogelijk tot 18e 
jaar 

Een gezinshuis biedt een langdurige en 
stabiele gezinsvervangende situatie 
voor kinderen die uit huis worden 
geplaatst en niet terecht kunnen in een 
(netwerk- of bestands-) pleeggezin.  

Gezinshuizen als 
hulpvariant 

Crisisplaatsing  Kortdurend Jeugdigen bevinden zich in een 
kortdurende crisissituatie waarbij herstel 
van de oorspronkelijke gezinssituatie (of 
pleegzorg) mogelijk is. 

Therapeutisch 
gezinshuis 

Behandeling 0,5 tot 1,5 jaar Jeugdigen met een behandelvraag die 
in een gezinsstructuur kunnen 
functioneren. 

 
Beoogde resultaat: 
Jeugdigen moeten zoveel mogelijk in een normale gezinssituatie kunnen opgroeien. Deze beweging wil 
de regio ondersteunen waar het kan. Gezinshuizen voorzien in waardevolle kleinschalige 
hulpverleningsvorm voor de jeugdige op het moment dat jongeren niet mogelijk is in een pleeggezin te  
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wonen. Als belangrijke meerwaarde van het opgroeien in een gezinshuis ten opzichte van plaatsing in 
een residentiële instelling zien wij: 

 de meer individuele benadering van de jeugdige 

 minder hospitalisering door een grotere deelname aan het dagelijkse maatschappelijk leven  

 meer overzichtelijkheid, kleinschaligheid 

 minder stigmatisering 

 minder agressie 

 minder ordeproblemen  

 het kunnen opdoen van gezinservaringen 
 

Tariefstelling: 
 € 133,20 per etmaal.  
 
Onderbouwing tarief: tarief is mede op basis van een uitvraag tot stand gekomen.  
Het tarief heeft betrekking op het wonen inclusief hotelmatige voorzieningen + toezicht + standaard 
(groeps)begeleiding. Tot de standaard(groeps)begeleiding wordt ook gerekend de inzet van een 
gedragswetenschapper en maatschappelijk werker. Ook alle opvoedkundige en verzorgende taken vallen 
binnen dit tarief.  
 
Kosten van het wonen in gezinshuizen kan bestaan uit (1) wonen inclusief standaard begeleiding 
gezinshuis en (2) eventuele aanvullende behandeling. De regio wil de aanvullende behandeling apart  
contracteren omdat hier (vaak) sprake is van tijdelijkheid en om afschaling te stimuleren. De drie vormen 
van gezinshuizen zoals hierboven beschreven, verschillen in de mate waarin behandeling voor de 
jeugdige noodzakelijk is. Het tarief voor het verblijfscomponent is gelijk en wordt daarom gecontracteerd 
onder dezelfde dienst. Het tarief is dus ook van toepassing op crisisplaatsingen in gezinshuizen.  
 
Het tarief voor gezinshuis is opgebouwd uit: 
- Loonkosten gezinshuisouder(s) en ondersteunende medewerkers 63% 
- Dagelijkse verzorgingskosten jeugdige (eten, drinken, kleding, etc.) 10% 
- Huisvestingskosten 10% 
- Overheadkosten 17% 
 
Bekostigingssystematiek: 
Prijs per etmaal.  
Indien noodzakelijk wordt aanvullende behandeling apart gecontracteerd en beschikt. 

 
 

Pleegzorg 
 
Omschrijving: 
Pleegzorg is een vorm van zorg waarbij een jeugdige (tijdelijk) in een ander gezin gaat wonen. Dit kan 
zijn voor zeven dagen in de week, maar ook af en toe of alleen in het weekend of tijdens vakanties. Vaak 
duurt een pleegzorgplaatsing tot het 18e jaar van de jeugdige. Regelmatig vindt dit plaats in het 
gedwongen kader en is de Gecertificeerde Instelling verwijzer. 
 
Pleegzorg is vrijwilligerswerk. Pleegouders worden begeleid door de pleegzorgorganisatie maar zijn niet 
opgeleid als hulpverlener. Om die reden is het soms moeilijk om jeugdigen met complexe problematiek in 
een pleeggezin te plaatsen, terwijl een plaatsing in een gezinsstructuur heel wenselijk kan zijn. In 2017 
zijn we in de regio Midden-Holland gestart om samen met pleegzorgaanbieders zogenoemde 
PleegzorgPlus varianten te ontwikkelen. Door aanvullende begeleiding en/of behandeling op maat kan 
een jeugdige met complexe of zware problematiek soms toch in een pleeggezin blijven of gaan wonen. 
Richting 2018 en daarna worden deze diensten verder doorontwikkeld.  
 
Beoogde resultaat: 
Zoveel mogelijk jeugdigen die (tijdelijk) niet in het eigen gezin kunnen wonen een woonsituatie bieden 
met gezinsstructuur. Met PleegzorgPlus wordt het mogelijk gemaakt dat jeugdigen die normaliter niet 
zouden kunnen functioneren in een pleeggezin en daarom geplaatst zouden moeten worden in een 
gezinshuis of residentie, toch in een pleeggezin kunnen gaan of blijven wonen.  
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Tariefstelling: 
Tarief: € 39,49 per etmaal inclusief bijzondere kosten van € 1,20 per etmaal.  
 
Onderbouwing tarief:  
Er is geen uitvraag gedaan bij aanbieders. In 2017 is al overgegaan naar all-inclusief tarieven waardoor 
de vergelijkbaarheid tussen aanbieders aanzienlijk is vergroot. Er zijn (in 2017) nog wel tariefverschillen 
tussen aanbieders. Voor 2018 wil de regio toe naar 1 standaard tarief per etmaal voor alle 
pleegzorgaanbieders. Dit betekent dat alle vormen van pleegzorg (d.w.z. crisispleegzorg, de 
opvoedvariant van pleegzorg en de hulpverleningsvariant van pleegzorg) onder hetzelfde  standaard 
pleegzorgtarief vallen. De kosten voor onderzoek naar en terugplaatsing in het gezin zijn meegenomen in 
het standaard tarief.  
 
Het pleegzorgtarief bestaat uit (1) wettelijke toeslagen, (2) organisatiekosten en (3) bijzondere kosten.  
Het gaat hier alleen om het wonen. (Aanvullende) begeleiding of behandeling zijn geen onderdeel van 
pleegzorg. 
 
(1) Wettelijke toeslagen (€ 19,11 per cliënt, per etmaal op basis van cliëntpopulatie 2016 berekend)  
Pleegoudervergoeding is een bedrag dat vastgesteld is door de overheid en dat ouders ontvangen voor 
de verzorging en opvoeding van het kind. Voorbeelden van kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn 
bijvoorbeeld: voeding, verwarming, zak- en kleedgeld, reiskosten, deelname aan maatschappelijke 
activiteiten zoals sporten/ontspanning.  
 
De wettelijke pleegoudervergoeding bestaat uit: 
- Basisvergoeding 
- Toeslagen voor als: 

- er sprake is van een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking 
- er sprake is van de zorg voor meerdere pleegkinderen 
- er sprake is van een crisissituatie 

 
(2) Organisatiekosten (€ 19,18 per cliënt per etmaal, mede op basis van VNG richtlijn bepaald) 
Onder organisatiekosten wordt - onder meer - het volgende verstaan: 

 Het werven van pleegouders; 

 Het voorbereiden en screenen van aspirant pleegouders; 

 Het afsluiten en uitvoeren van het pleegcontract; 

 Het uitvoeren van het plaatsingsproces. Hieronder valt bijvoorbeeld matching; 

 Het begeleiden van pleegouders en het pleegkind; 

 Het begeleiden van de ouders; 

 Het bevorderen van de deskundigheid van de pleegouders; 

 Het opstellen, uitvoeren en evalueren van het hulpverleningsplan en pleegouder-begeleidingsplan; 

 Het afhandelen van administratieve taken waaronder de betaling aan pleegouders, het vormen van 
het dossier; 

 Het afstemmen met andere betrokkenen waaronder het wijk/buurtteam of GI; 

 Het maken van afspraken met ouders over onder andere samenwerking of bezoekregeling; 

 Het maken van afspraken en het coördineren of het uitvoeren van jeugdhulp op maat. Hieronder valt 
het specialistische aanbod; 

 Het maken van afspraken en het afhandelen van administratieve taken van pleegkinderen die 
bovenregionaal geplaatst worden.. 

 
(3) Bijzondere kosten (€ 1,20 per cliënt per etmaal conform besluit colleges regio) 
ln de praktijk kan het voorkomen dat pleegouders noodzakelijke bijzondere kosten voor hun pleegkind 
maken die niet uit het basisbedrag of uit één van de toeslagen kan worden voldaan. Alleen noodzakelijke 
kosten die niet verhaald kunnen worden bij de onderhoudsplichtige ouders en die niet op grond van een 
andere regeling vergoed kunnen worden, komen als bijzondere kosten voor vergoeding in aanmerking. 
 
De wetgever verstaat onder noodzakelijke kosten in ieder geval: 
- Incidentele hoge medische kosten die niet op grond van een andere regeling vergoed worden; 
- Reiskosten in verband met de omgangsregeling waarvoor het basisbedrag redelijkerwijs niet toereikend 
is;  
- De kosten voor een aanvullende ziektekostenverzekering 
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De regio Midden-Holland stelt een vergoeding van € 1,20 per etmaal per cliënt vast als onderdeel van het 
tarief pleegzorg.  
 
Bekostigingssystematiek: 
Tarief per etmaal.  

 
 
 
 
Ter informatie 
 

Zelfstandigheidstraining (kamertraining) 
 
Vervalt als bouwsteen en wordt omgezet naar een traject.  

 


