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voorziening    Indicatieve kosten opbouw 
Pleegzorg (algemene 
beschrijving)  
 

Omschrijving 
voorziening 

Pleegzorg is het (tijdelijk) opvoeden en verzorgen van een kind 
van iemand anders. Pleegouders zijn vrijwilligers. Deze 
vrijwilligers hebben geen pedagogische opleiding nodig om 
pleegouder te zijn (in tegenstelling tot gezinshuisouders). Zij 
worden wel gescreend op basis van landelijk vastgestelde 
criteria voor het pleegouderschap.  

Tarief pleegzorgaanbieder, 
vergoeding pleegouders en 
vergoeding bijzondere kosten  

Typering 
voorziening 

Pleegouders nemen pleegkinderen op in hun eigen gezin en 
bieden ze een thuis, waar ze kunnen rekenen op aandacht en 
een eigen plek. 
Pleegouders zijn netwerkpleeggezinnen of 
bestandspleeggezinnen die beiden voltijds-, deeltijd- of 
crisispleegzorg kunnen bieden. Een netwerkpleeggezin bestaat 
uit personen uit het sociale netwerk (bv opa’s, oma’s, ooms en 
tantes, leerkrachten) van het kind die formeel pleegouder zijn 
geworden. 
Pleegzorg wordt geformaliseerd als het desbetreffende gezin 
hulp of begeleiding nodig heeft om het kind op te vangen, 
bijvoorbeeld bij gedragsproblemen van het kind of de 
samenwerking met de ouders.  
Netwerkpleegzorg heeft de voorkeur boven zogenoemde 
bestandspleegzorg. Pas als netwerkpleegzorg niet mogelijk is, 
wordt er gezocht naar een pleeggezin uit het bestand van de 
pleegzorgaanbieder.   
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Pleegouders ontvangen ondersteuning vanuit de 
pleegzorgaanbieder. De pleegzorgaanbieder heeft 
pleegzorgbegeleiders, gedragswetenschappers en aanvullende 
evidence based interventies (volgens de richtlijn pleegzorg) in 
huis om pleegouders te ondersteunen.   
  

Beoogde resultaat Stabiele en veilige opvoedomgeving voor pleegkinderen, 
perspectief biedend (zorg gedurende hele verdere leven tot 18e 
jaar met verlenging tot 23 jaar); kinderen gereedmaken voor 
deelname aan de samenleving  
en perspectief zoekend (maximaal 2 jaar), waarbij nog niet 
zeker is of de jeugdige terug kan naar huis en/of wat de beste 
plek is voor de jeugdige.  

 

Typering doelgroep 
(vanuit de behoefte 
van het kind) 

Bij de pleegzorg gaat het om kinderen die meestal veel hebben 
meegemaakt en daardoor zorg en aandacht te kort zijn 
gekomen.  
Kinderen < 10 jaar zonder verplaatsingen/breakdown  

 

Maximaal aantal op 
te vangen kinderen 

Niet vastgesteld. 
Voorkeur: broertjes en zusjes in zelfde pleeggezin. 

 

Aanvullende 
behandeling 

Eventuele behandeling van de kinderen en/of jongeren vindt 
ambulant plaats. Het verstrekken en financieren van deze zorg 
valt onder (hoog) specialistische jeugdhulp 
 

 

Pleegzorg  
deeltijd 
 

Omschrijving 
voorziening 

Sommige kinderen zijn een aantal weekenden in de maand of 
in de vakanties in een pleeggezin. Ouders kunnen dan 
bijkomen van hun soms zware opvoedtaak. Ook kinderen in 
pleeggezin, gezinshuis of leefgroep kunnen gebruikmaken van 
een deeltijdpleeggezin. Meestal gaat dit om 1 a 2 weekenden 
per maand en/of een deel van de schoolvakanties. Het komt 
ook voor dat het kind een aantal dag(del)en van de week naar 
een pleeggezin gaat. 
 

 

Pleegzorg 
voltijd 
 

Omschrijving 
voorziening 

De pleegouders dragen voltijds (24/7, 7 dagen pw) de 
verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van het 
pleegkind en zij zorgen ervoor dat het kind zich zo optimaal 
mogelijk kan ontwikkelen.   
 

 

Pleegzorg  
crisis 

Omschrijving 
voorziening 

Er is sprake van acute onveiligheid en/of ernstige verstoring 
van de gezinssituatie. Het belangrijkste doel van 

 



 
 

3 / 11 
 

crisispleegzorg is het bieden van veiligheid en rust, en zorgen 
voor een veilige terugkeer naar de thuissituatie, met behulp van 
ondersteuning. 
Crisispleegzorg is tijdelijk (max 6 weken) en maakt integraal 
onderdeel uit van het te contracteren deel Pleegzorg binnen het 
perceel Wonen.     

Gezinshuis 
regulier 
 

Omschrijving 
voorziening  

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp. 
Georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem waar de 
gezinsouders volgens het 24/7 principe verzorging en 
opvoeding, en ondersteuning bieden aan bij hun geplaatste 
kinderen en of jongeren die langdurig zijn aangewezen op 
passende en professionele zorghulpverlening als gevolg van 
beschadigde ervaringen en/of problematiek.  
 
 

Tarief 1  
Opbouw : 

- Infrastructuur (huisvesting) 
- Kind kosten (alle aan een 

kind gekoppelde kosten)  
- Inkomen gezinsouders 

(vaststellen inkomen 1 of 2 
inkomens)  

- Inhuur aanvullende 
beroepsopvoeders (ter 
ondersteuning van de 
gezinsouders)  

Typering 
voorziening 

De in een gezinshuis geplaatste kinderen wonen in het huis 
van de gezinsouder en worden hiermee onderdeel van de 
gezinsstructuur. In het gezinshuis wordt professioneel 
opvoederschap en een duurzame stabiele opgroeisituatie 
geboden. De ouders worden ondersteund vanuit hun eigen 
netwerk eventueel aangevuld met professionele opvoeders 
ambulante hulpverleners (gedragswetenschapper)   

 

Beoogde resultaat  Opvoeding en ondersteuning in het gezinshuis richt zich sterk 
op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en is een 
voorbereiding op het (zo zelfstandig mogelijk) functioneren in 
de maatschappij  

 

Typering doelgroep 
(vanuit de behoefte 
van het kind)  

Typering behoefte kinderen: Middelhoge zorgzwaarte.  
Dat vertaalt zich in 

- De risico’s die de kinderen zelf meebrengen: de mate 
van toezicht die de kinderen nodig hebben in relatie 
met de kind eigen problematiek. (risico middel) 

- De behoefte: de mate van de benodigde begeleiding 
op de verschillende levensterreinen en aanvullende 
noodzakelijke behandelingen (middel) 
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- Responsiviteit: Responsiviteit naar gezinsouders en andere 
kinderen (gedragsproblematiek). Mate van benodigde 
begeleiding. Geen 1 op 1 begeleiding nodig. 

Maximaal aantal op 
te vangen kinderen 

Aantal kinderen maximaal 6 kinderen (met eigen kinderen max 
8).in  

 

Leeftijd  Leeftijd van 6-18 jaar (met mogelijkheid verlenging tot 21 jaar). 
Kinderen jonger dan 6 jaar worden bij voorkeur geplaatst in een 
pleegzin  

 

Aanvullende 
behandeling  

Eventuele behandeling van de kinderen en/of jongeren vindt 
ambulant plaats. Het verstrekken en financieren van deze zorg 
valt onder specialistische jeugdzorg. 
Verhouding basiszorg, wonen en aanvullende behandeling. De 
kosten voor Wonen en behandeling worden gestapeld (geen 
hoofd- en onderaannemerschap). De gezinsouder heeft de 
regie.  

 

Gezinshuis intensief 
 

Omschrijving 
voorziening  

Een gezinshuis intensief is een kleinschalige vorm van 
jeugdhulp – georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem 
waar de gezinsouder(s) volgens het 24/7 principe verzorging en 
opvoeding, en ondersteuning bieden aan bij hun geplaatste 
kinderen en of jongeren die langdurig zijn aangewezen op 
intensive en professionele hulpverlening als gevolg van 
beschadigde ervaringen en/of complexe problematiek.  

Tarief 2  
Opbouw : 

- Infrastructuur (huisvesting) 
- Kind kosten (alle aan een 

kind gekoppelde kosten)  
- Inkomen gezinsouders 

(vaststellen inkomen 1 of 2 
inkomens)  

- Kosten professioneel 
netwerk (beroepsopvoeders, 
gedragswetenschapper) 

 
Typering 
voorziening 

De in een gezinshuis geplaatste kinderen wonen in het huis 
van de gezinsouder en worden hiermee onderdeel van de 
gezinsstructuur. In het gezinshuis wordt professioneel 
opvoedersschap en een duurzame stabiele opgroeisituatie 
geboden. De ouders worden hierbij ondersteund vanuit een 
professioneel netwerk (gedragswetenschapper en ambulante 
hulpverleners) en professionele opvoeders. Aanvullend wordt 
gebruik gemaakt van het eigen netwerk.  

 

Beoogde resultaat  Opvoeding en ondersteuning in het gezinshuis richt zich sterk 
op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en is een 
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voorbereiding op het (zo zelfstandig mogelijk) functioneren in 
de maatschappij.  

Typering doelgroep 
(vanuit de behoefte 
van het kind)  

Typering behoefte kinderen: Hoge zorgzwaarte.  
Het gaat om kinderen met complexe problematiek. Dankzij de 
kleinschaligheid en vaste opvoeders kunnen zij intensief 
begeleid worden, soms zelfs één op één, en tot het aangaan 
van een vorm van een hechtingsrelatie, afgestemd op wat bij 
het kind en de jongere past.  
Dat vertaalt zich in:  

- De risico’s die de kinderen zelf meebrengen: de mate 
van toezicht die de kinderen nodig hebben in relatie 
met de kind eigen problematiek = groot. 

- De behoefte: De mate van de benodigde begeleiding 
op de verschillende levensterreinen en aanvullende 
noodzakelijke behandelingen = groot. 

- Responsiviteit: Responsiviteit naar gezinsouders en 
andere kinderen (gedragsproblematiek). Mate van 
benodigde begeleiding = groot.  

 

 

Maximaal aantal op 
te vangen kinderen 

Aantal kinderen: Maximaal 4 kinderen en/of jongeren    

Leeftijd  leeftijd 8 – 18 jaar (met mogelijkheid verlenging tot 21 jaar)    
 

 

Aanvullende 
behandeling  

Eventuele behandeling van de kinderen en/of jongeren vindt 
ambulant plaats. Het verstrekken en financieren van deze zorg 
valt onder specialistische jeugdzorg. 
Verhouding woonzorg en aanvullende behandeling. De kosten 
wonen en behandeling worden gestapeld (geen hoofd- en 
onderaannemer schap). De gezinsouder heeft de regie. 

 

Gezinshuis-Plus  
 

Omschrijving 
voorziening  

Een gezinshuis plus is een kleinschalige vorm van jeugdhulp – 
georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem waar de 
(meerdere) gezinsouders volgens het 24/7 principe verzorging 
en opvoeding, en ondersteuning bieden aan bij hun geplaatste 
jeugdigen en of jongeren die langdurig zijn aangewezen op 
zeer intensive en professionele hulpverlening als gevolg van 
beschadigde ervaringen en/of complexe problematiek. 
De in een gezinshuis geplaatste kinderen wonen in het huis 
van de gezinsouder en worden hiermee onderdeel van de 

Tarief 3  
Opbouw 

- Infrastructuur (huisvesting) 
- Kind kosten (alle aan een 

kind gekoppelde kosten)  
- Inkomen gezinsouders 

(vaststellen inkomen (2x2) 
inkomens)  
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gezinsstructuur. In het gezinshuis wordt professioneel 
opvoederschap en een duurzame stabiele opgroei situatie 
geboden. De ouders worden ondersteund vanuit een 
professioneel netwerk (gedragswetenschapper en ambulante 
hulpverleners) en professionele opvoeders. 
 
 

- Kosten professioneel 
netwerk (beroepsopvoeders, 
gedragswetenschapper) 

- Kosten Integrale 
infrastructuur (wonen, 
onderwijs en vrije tijd)  

Typering 
voorziening 

De integrale infrastructuur, is afgestemd op de individuele 
ontwikkeling van een kind. Wonen, onderwijs en vrije tijd zijn 
zorgvuldig op elkaar afgestemd.  Er zijn vaak meerdere 
gezinsouders betrokken bij deze vorm van gezinshuis  

 

Beoogde resultaat  Voor het kind en/of jongere geldt: herstel van het gewone leven 
en het opvoeden naar een volwaardig burgerschap. 
Aanvullende systeemdoelen zijn het voorkomen of verkorten 
van een gesloten traject.  

 

Typering doelgroep 
(vanuit de behoefte 
van het kind)  

Typering behoefte kinderen: Hoge zorgzwaarte.  
Het gaat om kinderen met complexe problematiek. Dankzij de 
kleinschaligheid en vaste opvoeders kunnen zij intensief 
begeleid worden, soms zelfs één op één. De behoefte van de 
jeugdige en jongere ligt in een op elkaar afgestemde 
infrastructuur van wonen, (regulier) onderwijs en vrije tijd.  
Dat vertaalt zich in:  

- De risico’s die de kinderen zelf meebrengen: - de mate 
van toezicht die de kinderen nodig hebben in relatie 
met de kind eigen problematiek = groot. 

- De behoefte: De mate van de benodigde begeleiding 
op de verschillende levensterreinen en aanvullende 
noodzakelijke behandelingen = groot. 

- Responsiviteit: Responsiviteit naar gezinsouders en 
andere kinderen (gedragsproblematiek). Mate van 
benodigde begeleiding = groot.  

 

Maximaal aantal op 
te vangen kinderen 

Aantal kinderen: Maximaal 4 jongeren   

Leeftijd  Jongeren leeftijd 12 – 18 jaar      
Aanvullende 
behandeling 

De binnen het gezinshuis-Plus aanwezige deskundigheid richt 
zich primair op hetgeen noodzakelijk is voor de opgroei en 
opvoedsituatie van de jongeren. Het gezinshuis plus is geen 
behandellocatie.  
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Eventuele behandeling van de kinderen en/of jongeren vindt 
ambulant plaats. Het verstrekken en financieren van deze zorg 
valt onder specialistische jeugdzorg of ambulante vormen 
vanuit hoog specialistisch (middels lumpsum).  
Verhouding verblijfszorg en aanvullende behandeling. De 
kosten wonen en behandeling worden gestapeld (geen hoofd- 
en onderaannemer schap). De gezinsouder heeft de regie voor 
het deel gericht op de opvoed en opvoedsituatie. 

Kamertraining(scentra) Omschrijving 
voorziening  

Kamertraining is een programma voor jeugdigen op een 
jeugdhulp/woonlocatie, waar de jeugdige vanaf het 16e 
levensjaarjaar wordt begeleid in het leren van vaardigheden om 
zelfstandig een huishouden te draaien. Het perspectief na het 
18e jaar is uitstroom naar zelfstandig wonen met indien nodig 
ondersteuning vanuit de Wmo. 
In kamertrainingscentra kunnen jongeren een goede overgang 
maken van ambulante of residentiële jeugdhulp naar 
zelfstandig wonen. Deze centra bieden intensievere 
begeleiding dan bijvoorbeeld projecten voor begeleid kamer 
bewonen. 

 

Kleinschalige 
woonvoorziening 
(perspectief) 

Omschrijving 
voorziening  

Residentiele woonvormen waar maximaal 4 tot 6 jongeren 
tijdelijk verblijven. Gesitueerd in een woonhuis in een 
woonbuurt en met een klein aantal (vaste) begeleiders. 
Kenmerk: meer stabiliteit in de verzorging en opvoeding 
(minder wisseling van opvoeders dan in  een reguliere 
residentiële instelling.  
 

Tarief 1 

Typering 
voorziening 

Kenmerk: meer stabiliteit  in de opgroei en opvoedsituatie 
(minder  wisseling van opvoeders dan in een reguliere 
residentiële instelling). Neutrale plek voor kinderen waar geen 
of minder beroep wordt gedaan op hun loyaliteit aan ouders of 
op hechting/emotionele band met verzorgers.  
 

 

Beoogde resultaat  Voor het kind en/of jongere geldt:  herstel van het gewone 
leven en het opvoeden naar een volwaardig burgerschap. 

 

Typering doelgroep 
(vanuit de behoefte 
van het kind)  

Typering behoefte kinderen: Hoge zorgzwaarte.  
Het gaat om kinderen met complexe problematiek die dankzij 
de kleinschaligheid en vaste opvoeders intensief begeleid 
kunnen worden, soms zelfs één op één.  
Dat vertaalt zich in:  

 



 
 

8 / 11 
 

- De risico’s die de kinderen zelf meebrengen: de mate 
van toezicht die de kinderen nodig hebben in relatie 
met de kind eigen problematiek = groot. 

- De behoefte: De mate van de benodigde begeleiding 
op de verschillende levensterreinen en aanvullende 
noodzakelijke behandelingen = groot. 

- Responsiviteit: Responsiviteit naar gezinsouders en 
andere kinderen (gedragsproblematiek). Mate van 
benodigde begeleiding = groot, en: 

- die gelet op hun problematiek niet aangewezen zijn op 
opvang in een gezinssysteem. 

 
Maximaal aantal op 
te vangen kinderen 

Aantal kinderen: Maximaal 6 jeugdigen en/of jongeren   

Leeftijd Leeftijd 12 –  18 jaar  
Aanvullende 
behandeling 

Eventuele behandeling van de kinderen en/of jongeren vindt 
ambulant plaats. Het verstrekken en financieren van deze zorg 
valt onder specialistische jeugdzorg. 
Verhouding woonzorg en aanvullende behandeling. De kosten 
wonen en behandeling worden gestapeld (geen hoofd- en 
onderaannemer schap). De regie ligt bij de medewerker van de 
woonvoorziening.  

 

Kleinschalige 
woonvoorziening Plus 
(perspectief)   

Omschrijving 
voorziening  

Residentiele woonvorm waar maximaal 4 tot 6 jongeren 
verblijven. Gesitueerd in een woonhuis in een woonbuurt en 
met een klein aantal (vaste) begeleiders. Kenmerk: meer 
stabiliteit in de opgroei en opvoedsituatie (minder wisseling van 
opvoeders dan in een reguliere residentiële instelling).  
De integrale infrastructuur van de woonvoorziening is 
afgestemd op de individuele veiligheid en de ontwikkeling van 
de jeugdige. Wonen, (regulier) onderwijs en vrije tijd zijn 
zorgvuldig op elkaar afgestemd.  

Tarief 2 

Typering opvang Kenmerk: meer continuïteit in de zorg en opvoeding (minder 
wisseling van opvoeders) dan op een reguliere groep. Neutrale 
plek voor kinderen waar geen of minder beroep wordt gedaan 
op hun loyaliteit aan ouders of op hechting/emotionele band 
met verzorgers.  
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Beoogde resultaat  Voor het kind en/of jongere geldt:  herstel van het gewone 
leven en het opvoeden naar een volwaardig burgerschap. 
Aanvullende systeemdoelen zijn het voorkomen of verkorten 
van een gesloten traject. 
 

 

Typering doelgroep 
(vanuit de behoefte 
van het kind)  

Typering behoefte kinderen: Hoge zorgzwaarte.  
Het gaat om kinderen met complexe problematiek die dankzij 
de kleinschaligheid en vaste opvoeders een passende 
intensieve opgroei en opvoedsituatie wordt geboden, soms 
zelfs één op één. De behoefte van de jeugdige en jongere ligt 
in een op elkaar afgestemde infrastructuur van wonen, 
(regulier) onderwijs en vrije tijd. Wanneer onderwijs tijdelijk niet 
mogelijk is wordt een vervangende relevante tijdsbesteding 
geboden.  
   
Dat vertaalt zich in:  

- De risico’s die de kinderen zelf meebrengen: de mate 
van toezicht die de kinderen nodig hebben in relatie 
met de kind eigen problematiek = groot. 

- De behoefte: De mate van de benodigde begeleiding 
op de verschillende levensterreinen en aanvullende 
noodzakelijke behandelingen = groot. 

- Responsiviteit: Responsiviteit naar gezinsouders en 
andere kinderen (gedragsproblematiek). Mate van 
benodigde begeleiding = groot, en: 

- gelet op de problematiek niet aangewezen zijn op 
opvang in een gezinssysteem. 

 

 

Maximaal aantal op 
te vangen kinderen 

Aantal kinderen: Maximaal 4 jeugdigen  

Leeftijd  Jongeren in leeftijd 12 – 18 jaar    
Aanvullende 
behandeling 

De binnen de woonvoorziening Plus aanwezige deskundigheid 
richt zich primair op hetgeen noodzakelijk is voor de opgroei en 
opvoedsituatie van de jongeren. De woonvoorziening is geen 
behandellocatie.  
Eventuele behandeling van de kinderen en/of jongeren vindt 
ambulant plaats. Het verstrekken en financieren van deze zorg 
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valt onder specialistische jeugdzorg of ambulante vormen 
vanuit hoog specialistisch (middels lumpsum bekostigd).  
 
Verhouding wonen en behandeling. De kosten wonen en 
behandeling worden gestapeld (geen hoofd- en 
onderaannemer schap).  

 Aanvullende 
dagbesteding  

Wanneer de jongere tijdelijk niet of niet volledig kan deelnemen 
aan (regulier) onderwijs en aangewezen is op dagbesteding 
wordt er een toeslag verstrekt per dagdeel waarop de jongere 
niet kan deelnemen aan het onderwijs.  

 

Kleinschalige 
woonvoorziening – 
complexe permanente 
zorg. 
 

 Residentiele woonvorm gericht op het bieden van 24-uurszorg 
of permanent toezicht aan jeugdigen en/of jongeren die door 
bepaalde beperkingen, gezondheidsproblematiek of psychische 
problematiek niet of langdurig niet  thuis kunnen wonen.  
Groepsgrootte? 
Aanvullende zorg: Eventuele behandeling van de kinderen 
en/of jongeren maakt integraal deel uit van het wonen. 
(Wlz- doelgroep) 
 
Het betreft een kleine groep kinderen die nog niet onder de Wlz 
vallen maar naar verwachting op termijn wel aangewezen zijn 
op zorg vanuit de Wlz . Het gaat om kinderen met een 
verstandelijke beperking en/of een psychische stoornis.  

Tarief (WLZ) 

 

Toelichting 
 
Perspectief 

In bovenstaande overzicht wordt bij de verschillende vormen van wonen het begrip perspectief genoemde. Perspectief betekent in deze context dat vanuit de voorziening 
gewerkt wordt naar een perspectief. Dit perspectief is voor elke jeugdige en/of jongere anders. Het kan gaan om het werken naar: 

- terugkeer van het thuissituatie; 
- een passender (lichtere) vorm van wonen. 

Of het binnen de voorziening opgroeien en het aanleren van vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de samenleving 
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Contra-indicaties  

Uitgangspunt voor de perceel Wonen is dat het aanbod aansluit bij de vraag van de jeugdigen. Dat betekent dat er van de aanbieders verwacht wordt dat zij een passend 
aanbod bieden. Dat betekent dat er geen directe contra-indicaties (verslaving, grensoverschrijdend gedrag, ASS problematiek e.d.) worden weergegeven. Voor elke casus 
wordt op maat de inschatting gemaakt of de problematiek passend is binnen de context en samenstelling van de voorziening. Het vertrekpunt hierbij is dat de focus ligt 
op wat er nodig is om het aanbod passend te maken. Erkend wordt dat om zorginhoudelijke redenen het aanbod niet altijd passend te maken is en dat specifieke 
voorzieningen nodig zijn. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van aanbieders en gemeenten om indien nodig aanvullend aanbod te ontwikkelen voor deze 
groepen jeugdigen. Het gaat hierbij om de volgende groepen: (nader te benoemen – dit kan verschillend per voorziening zijn)  

Leeftijdsgrenzen 
In het overzicht worden per voorziening leeftijdsgrenzen benoemd. Bij het bepalen van deze leeftijdsgrenzen is aansluiting gezocht bij de verschillende ontwikkelingsfasen 
van het kind en de daaraan gekoppelde behoefte in het opgroeien. De leeftijden zijn indicatief. De problematiek en de behoefte van de jeugdige (in relatie de 
problematiek van het gezin van herkomst) is te allen tijde bepalend voor de keuze van een passende voorziening.  

 

 

 


