
Bouwstenen Verblijf ten behoeve van inkoop 2018 en verder 
 
 
 

 



Bouwsteen 24uurszorg  

 
Omschrijving 
Deze bouwsteen betreft de zorg voor jeugdigen en volwassenen waar sprake is van wonen in een 
accommodatie van een instelling waarbij permanent toezicht noodzakelijk is. Waar bij jeugdinstellingen het 
accent ligt op ‘behandeling’,  is dat bij volwassenen ‘ondersteuning’. Er is altijd sprake van verblijf buiten de 
eigen leefomgeving. Bij kinderen kan dit inclusief school zijn. Soms gaan zij het weekend naar huis. De 
beschermde woonomgeving moet veel structuur, veiligheid en bescherming bieden. Voor sommige 
volwassenen met actieve psychiatrische problematiek is 24uurs zorg in een accommodatie van een instelling 
het hoogst haalbare; voor anderen is er perspectief op uitstroom naar een vorm van geclusterd of individueel 
zelfstandig wonen.  
 
Voorbeelden cliëntprofielen 
-Ik heb een stoornis of psychiatrisch ziektebeeld, of vertoon ernstige gedragsproblemen of 
ontwikkelingsachterstanden die voortkomen uit mijn opvoeding. Voor de behandeling moet ik tijdelijk worden 
opgenomen bij de behandelende instelling. Soms is dat met spoed omdat er thuis sprake is van een crisis.  
-Ik heb een stoornis of psychiatrisch ziektebeeld (soms ook in combinatie met een licht verstandelijke 
beperking), of vertoon ernstige gedragsproblemen waardoor ik intensieve ondersteuning nodig heb op alle 
levensterreinen. Ik heb tijdelijk of langdurig behoefte aan permanent toezicht en/of 24uur per dag zorg in de 
nabijheid.  

 
Organisatie Locatie  Behandeling of ondersteuning 
Ipse de bruggen Othopedagogische behandelcentra Behandeling 

Kwintes o.m. Fluwelensingel Gouda Ondersteuning 

Leger des Heils  Veerhuys Gouda  Ondersteuning  

Horizon 3 milieus voorziening Bergse Bos 
Gesloten jeugdhulpvoorzieningen de 
Vaart/Bergse Bos en  Het Anker 
Oostvoorne (longstay) 

Behandeling  

Horizon  Diverse locaties omgeving Rotterdam Gezinsopname (behandeling) 

Intermetzo 3 milieus voorziening  Behandeling 

Pluryn Hoenderloo Groep 3 milieus voorziening in Hoenderloo 
(ook gesloten voorziening) 

Behandeling  

Gemiva  Diverse locaties Midden-Holland  Sectorvreemd BW (ondersteuning) 

Cedrah  Woonzorgcentrum in Zuidplas  Sectorvreemd BW (ondersteuning) 

STEK Behandelgroep Moria behandeling 

STEK  Behandelgroep de Kameleon  behandeling 

STEK Crisisopvangcentrum De Ton  behandeling 

Curium Klinische opname Oegstgeest/Gouda Behandeling 

Yulius Klinische gezinsopname het kompas 
Barendrecht 

Behandeling 

Yulius Klinische behandelgroep de verrekijker 
Barendrecht (3,5-7 jaar) 
Open en gesloten klinische 
behandelgroep (de kreek, mistral 
Mississippi) 

Behandeling 

Jeugdformaat Gesloten jeugdhulpvoorziening 
Schakenbosch 

Behandeling 

Timon Crisisopvang met behandeling Zeist Behandeling 

De Hoop  SGGZ, met mogelijkheid gesloten 
opname, in Dordrecht 

Behandeling 

Eleos SGGZ, met mogelijkheid gesloten 
opname, in Dordrecht 

Behandeling 

Parnassia Groep incl. de Jutters SGGZ, met mogelijkheid gesloten 
opname, diverse locaties 

Behandeling 

Rivierduinen  SGGZ, met mogelijkheid gesloten 
opname, diverse locaties 

Behandeling 

 
  



Bouwsteen Geclusterd wonen  
 
Omschrijving 
Onder deze bouwsteen vallen diverse kleinschalige verblijfsvormen die de volgende kenmerken met elkaar 
gemeenschappelijk hebben:  
 

- Begeleiding op gezette tijden aanwezig; 
- Dagbesteding verplicht, aansluiting waar mogelijk bij de eigen leefomgeving; 
- Accent ligt op ondersteuning (of behandeling in een behandelgroep); 
- Wonen en zorg zijn - ook als deze gescheiden is - onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als de zorg 

stopt (of minder intensief wordt) kan de cliënt niet blijven wonen. We spreken daarom ook bij 
scheiden van wonen en zorg van beperkt zelfstandig wonen of begeleid wonen;  

- Er is sprake van een gemeenschappelijke ruimte/ gemeenschappelijke voorzieningen;  
- Het leeuwendeel van de voorzieningen voor 18(+) cliënten is exclusief een wooncomponent. Voor 

het verblijf en de kosten verbonden aan het verblijf is een bijdrage/ huur verschuldigd. Vanaf 18 kan 
indien passend de wooncomponent vervallen  (zgn. ‘omklappen’ naar zelfstandige huur);  

- Voor zover het geclusterd wonen geen langdurig karakter heeft, is het voornamelijk gericht op het 
trainen van de vaardigheden die noodzakelijk zijn om (meer) zelfstandig te kunnen wonen; 

- Vanaf 18 bestaat de mogelijkheid om de woonruimte om te klappen naar  
- Onder de 18 jaar is het gericht op een meer “huiselijke”setting dan de residentiële setting, dan wel 

op de doorstroom naar zelfstandig wonen. 
 
Voorbeelden van cliëntprofielen 
-Ik kan niet in een pleeggezin wonen, maar heb toch een veilige woonplek nodig.  
-Ik ben nog geen 18 maar kan straks wel zelfstandig gaan wonen. Ik kan niet naar huis of naar een 
pleeggezin. Ik heb een veilige woonplek nodig waar ik kan leren zelfstandig te wonen.  
-Ik ben 18+ en ik heb langdurig in een beschermde woonvoorziening gewoond. Hoewel ik geen 24uurs 
toezicht nodig heb, heb ik wel een omgeving nodig die mij structuur, veiligheid en bescherming biedt. 

 
Organisatie Locatie  Wooncomponent Focus behandeling 

of ondersteuning  

Gemiva Atalanta (kinderwoonlocatie en 
logeren) 

Inclusief Behandeling of 
ondersteuning 

Gemiva Ouder- kind wonen en begeleid 
wonen leliepark 

Inclusief en exclusief ondersteuning 

Pameijer 2 gezinshuizen Gouda Inclusief Ondersteuning 

STEK  Diverse gezinshuizen regio 
Gouda en Rotterdam  

Inclusief  Ondersteuning  

Timon Diverse woongroepen in het 
land 

Inclusief Behandeling of 
ondersteuning 

Gezinshuis Hart voor 
de Zaak 

Bergambacht  Inclusief Behandeling of 
ondersteuning 

Stichting 
Jeugdformaat  

Gezinshuizen  Inclusief  Ondersteuning 

Kwintes Paradijs Inclusief Ondersteuning 

Eleos o.m. Veenzoom  Inclusief Ondersteuning 

Agathos De Reling Gouda  In en exclusief  Ondersteuning 

SoZorg Locatie Ronsseweg  In en exclusief  Ondersteuning 

Woningaanbod 
Fokus 

Gouda Goverwelle Exclusief  Ondersteuning 

Siriz  Leefleerhuis  In en exclusief Ondersteuning 

Pradnya Zorg  Locatie Krimpenerwaard  Exclusief Ondersteuning 

Larazorg  Locaties Waddinxveen  In en exclusief Ondersteuning 

STEK Begeleid kamer wonen Gouda In en exclusief Ondersteuning 

    

    



Bouwsteen Kortdurend verblijf/ logeren/ respijtzorg 
 
Omschrijving 
In deze bouwsteen bevinden zich de producten die door deze in te zetten de thuissituatie/ het gezin ontzien, 
waardoor thuis wonen (langer) mogelijk blijft. Ook logeren of kortdurend verblijf vindt zoveel mogelijk plaats 
in een huiselijke setting. Er kan sprake zijn van sec verblijf, verblijf met ondersteuning en verblijf met 
behandeling. Waar mogelijk en passend wordt de reguliere begeleiding en/of behandeling ook op de 
logeerlocatie voortgezet. Kortdurend verblijf kan eenmalig worden ingezet of periodiek terugkerend.  
 
Voorbeelden van cliëntprofielen 
-Ik ga binnenkort naar een residentiële setting; voor mijzelf of voor mijn (t)huisgenoten om te wennen of in 
afwachting van een passende plek, verblijf ik af en toe alvast een weekend in een residentiële setting.  
-Ik ga af en toe een weekend logeren op een zorgboerderij, bij een gastouder of bijvoorbeeld in een 
logeerhuis, om mijn ouders (of mijzelf)te ontlasten. Hierdoor kan ik toch thuis blijven wonen.  
 

 
Organisatie Locatie  Focus behandeling of 

ondersteuning 

Both boerenzorg Cabauwsekade, lopik 
Groene weg, Berkenwoude 

Ondersteuning 

Gemiva Logeerhuis Meander Ondersteuning 

Christelijke Zorgboeren ZH Locatie Vlist Ondersteuning 

Stg. Vluchtheuvel Verblijf bij gastgezin Ondersteuning 

Zorgboeren Zuid-Holland Lekhoeve Ondersteuning 

Kinderen op stap Locatie Haastrecht Ondersteuning 

Kwintes  Logeerbedden locatie Lekkerkerk Ondersteuning 

Gemiva  Gastgezinnen Midden-Holland  Ondersteuning 

Eleos (BW) Diverse locaties Ondersteuning 

   

   

 
  



Bouwsteen Pleegzorg (+)  incl. crisiszorg 
 
Omschrijving 
Deze bouwsteen betreft zorg voor jeugd waarbij sprake is van wonen in een huiselijke setting, zonder dat er 
sprake is van behandeling. Deze vervangende thuissituatie biedt ondersteuning. 

 

Pleegzorg is een vorm van vrijwillig aangeboden zorg waarin pleegouders het pleegkind verblijf, 
verzorging en vervanging van de oorspronkelijke opvoedsituatie bieden, in combinatie met 
professionele begeleiding van het pleegkind, de pleegouders en de ouders door een 
jeugdzorgaanbieder. Bij pleegzorg is er meestal sprake van langdurige trajecten. Pleegzorg kan worden 
aangeboden in deeltijd, voltijd en in de vorm van crisishulp. Er kan sprake zijn van een (geformaliseerde) 
netwerkplaatsing of een bestandsplaatsing. De pleegzorg is niet vrij toegankelijk.  
 
Voorbeelden van cliëntprofielen 
-De plek waar ik opgroei is onveilig. Kan ik ergens anders wonen?  
 
 
Organisatie Locatie  opmerking 

Stichting de Rading Diverse locaties Deeltijd en voltijd 

Flexus jeugdplein  Diverse locaties Deeltijd en voltijd 

Timon Diverse locaties Deeltijd en voltijd 

William Schrikker pleegzorg Diverse locaties Deeltijd en voltijd 

Horizon  Diverse locaties Voltijd 

Stichting Jeugdformaat  Diverse locaties Voltijd  

Flexus Jeugdplein Diverse locaties Pleegzorg+ substitutie variant 
Pleegzorgplus 

Timon Diverse locaties Pleegzorg+ substitutie variant 
Specialistische tienerpleegzorg 

Timon Diverse locaties Pleegzorg+ substitutie variant 
Thuis in Zicht  

Horizon Diverse locaties Pleegzorg+ substitutie variant 
In ontwikkeling  

   

 
  



Bouwsteen Intensieve zorg thuis (ambulant +)  
 
Omschrijving 
Intensieve (specialistische) zorg aan huis met het doel: thuis blijven wonen of weer sneller thuis wonen na 
een opname of verblijf in een residentiële instelling. De overgang van verblijf in een accommodatie van een 
instelling naar zelfstandig (thuis) wonen, is een grote stap. T.b.v. een ‘zachte landing’ thuis kan intensieve 
hulp aan huis ingeschakeld worden. Deze hulp is specifiek bedoeld voor inwoners die naast geplande hulp 
(tijdelijk of langdurig) ook ongeplande hulp nodig hebben. De behoefte aan begeleiding is (nog) niet goed 
voorspelbaar, bijvoorbeeld omdat de psychiatrische problematiek afwisselend actief en passief is. Hulp moet 
flexibel op - en afgeschaald kunnen worden. Cliënt moet in staat zijn een hulpvraag tijdelijk uit te kunnen 
stellen (met max. 30 minuten). De thuissituatie is niet onveilig: er is geen direct gevaar voor de omgeving of 
voor (t)huisgenoten.  
 
De hulp aan huis wordt geleverd door specialistische begeleidingsteams, door FACT en/of door IAT teams. 
Er is sprake van integrale zorg aan huis (behandeling en ondersteuning). Zodra dat mogelijk en passend is, 
wordt de intensieve zorg aan huis afgeschaald naar reguliere ambulante zorg aan huis.  
 
Voorbeelden van cliëntprofielen 
-Ik ga na verblijf in een residentiële setting weer thuis wonen… 
-Er is geen passende residentiële setting voor mij beschikbaar… 
-Door intensieve hulp kan ik bij mijn ouders blijven wonen…. 
-Ik wil graag zelfstandig/ thuis blijven wonen… 
 

 
Organisatie Locatie  Behandeling of ondersteuning 

  

GGZ R. Kinderen en jeugd 
STEK en Brijder jeugd 

FACT jeugdteam Midden-Holland  Bemoeizorg voor jongeren 
Behandeling en praktische hulp 

Kwintes, Leger des Heils, Eleos 
Lelie Zorggroep, ASVZ, Gemiva  
 

Gewoon Thuis Midden-Holland  Intensieve (specialistische) 
ondersteuning 24 *7 in de wijk 

STEK Families First / ASH Behandeling en begeleiding thuis 

o.m. Intermetzo Midden-Holland  Intensieve dagbehandeling  
Niet aan huis, wel met verblijf 
‘thuis’  

o.m. Impegno  Midden-Holland Intensieve ambulante gezins-
behandeling 
Niet aan huis, wel met verblijf 
‘thuis’ 

   

   

   

 


