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Inleiding

§ Doel van deze bijeenkomst:
§ Toetsen van de scope perceel wonen
§ Toetsen van de definities woonvormen
§ Voor de goede orde: alles is nog in de concept fase! 

Onze raadpleging is bedoeld om op te halen of 
aanscherping ook in de praktijk werkbaar is.



Perceel Wonen
● Het centrale vertrekpunt is dat Friese jeugdigen opgroeien in hun eigen gezin
● En waar dat niet mogelijk is: meer kinderen zo thuis mogelijk te laten 

opgroeien
● Transformatie concreet: 

○ meer kinderen in het eigen netwerk helpen, zo nodig met ambulante vormen van jeugdhulp

○ meer jongeren gezinsgericht opvangen als zij niet meer thuis kunnen wonen

○ minder jongeren in residentiele of gesloten instellingen plaatsen



Met dit perceel willen we:
● jeugdigen pedagogisch ondersteunen en een stabiele en veilige omgeving 

bieden als zij niet kunnen opgroeien bij hun ouders
● de Friese jeugdige die niet thuis kan wonen, woont (zoveel als mogelijk) in 

een gezinsvorm in de eigen leefomgeving
● het aantal overplaatsingen verminderen (first time right)
● De pleegzorg een prominentere plek geven in het zorglandschap
● Pleegouders beter ondersteunen en faciliteren om vroegtijdige beëindiging 

van pleegzorgrelaties en uitval van pleegouders te verminderen
● Kwalitatief goede gezinshuizen die toetsbaar zijn aan gestelde normen  
● Stimuleren dat alternatieven voor residentiële (gesloten) jeugdhulp worden 

ontwikkeld in de vorm van  kleinschalige woonvoorzieningen



Scope perceel Wonen
● Pleegzorg
● Gezinsgericht verblijf (gezinshuizen)
● Kamertraining 
● Kleinschalige woonvoorzieningen

Deze vormen van verblijf markeren wij als het segment Wonen
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Wonen perspectief biedend 
Woonvormen Zorgvorm Leeftijden Doelgroep Scope 

Wonen
Kleinschalige 
woonvoorziening

Complexe permanente zorg 
(WLZ)

16 tot 18 jaar n.n.t.b. X

Plus 16 tot 18 jaar Jeugdigen met beschadigde ervaringen, complexe problematiek, 
hoge zorgzwaarte en behoeften (mate van begeleiding en 
behandeling) en lage responsiviteit (gedragsproblematiek)

X

Perspectief 16 tot 18 jaar Jeugdigen met hoge zorgzwaarte en behoeften (mate van 
begeleiding en behandeling) en lage responsiviteit 
(gedragsproblematiek)

X 

Kamertraining (centra) Woonvorm begeleid wonen 16 tot 18 jaar Jeugdigen met middelhoge zorgzwaarte en behoeften X

Gezinshuis Plus (beschermd wonen) 12 tot 18 jaar? Jeugdigen met beschadigde ervaringen, complexe problematiek, 
hoge zorgzwaarte en behoeften (mate van begeleiding en 
behandeling) en lage responsiviteit (gedragsproblematiek)

X

Intensief 8 tot 21 jaar Jeugdigen met hoge zorgzwaarte en behoeften (mate van 
begeleiding en behandeling) en lage responsiviteit 
(gedragsproblematiek)

X

Regulier 6 tot 21 jaar Jeugdigen met middelhoge zorgzwaarte en behoeften (mate van 
begeleiding en behandeling) en lage responsiviteit 
(gedragsproblematiek)

X

Pleegzorg Voltijd 0 tot 21 jaar Jeugdigen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen en worden 
opgevangen in het netwerk van een gezin; perspectief biedend 
(duurzaam) of perspectief zoekend (gericht op herstel)

X

Deeltijd 0 tot 21 jaar Jeugdigen die ter ontlasting van de pleegouders of biologische 
ouders en als ondersteuning voor kinderen een weekend of 
vakantie naar een ander pleeggezin gaan.

X

Crisis 0 tot 18 jaar Jeugdige(n) in een acute onveilige situatie, die direct uit huis 
moet(en).

X

Bestaanszekerheid in 
een gezinssituatie zo 
dicht mogelijk in of bij 
het eigen gezin

Ambulante hulp -9 maanden tot 18 
jaar

Zie perceel SJH -

Sociaalnet-werk, buurt-, 
steun- en  meeleefgezin 

0 tot 18 jaar Kinderen die thuis wonen en ondersteuning krijgen vanuit de 
omgeving van het systeem.

-

Geen hulp -



Vragen aan u:
● Heeft deze scope nog een aanscherping nodig?
● Zitten alle belangrijke elementen erin? 



Definities pleegzorg (via bijlage): 
Pleegzorg vormen:
● voltijd pleegzorg (perspectief biedend of perspectief zoekend)
● deeltijdpleegzorg (opvang in de weekenden of vakantie om pleegouders of 

biologische ouders te ontlasten)
● crisispleegzorg ( opvang van jeugdigen in een acute onveilige situatie, die 

direct uit huis moet

De verschillende vormen kunnen geboden worden door een netwerkpleeggezin 
of door een bestandsgezin.



Definities gezinsgericht verblijf (via bijlage)
● Gezinshuis regulier;  (Definitie voorbeeld: één van de ouders is professional, 

zorg gerelateerde opleiding, SKJ)
● Gezinshuis intensief; (definitie voorbeeld: aanvulling op regulier gezinshuis, 

behandelaar in dienst (SJH gecontracteerd) doelgroep omschrijving)
● Gezinshuis plus; ( definitie voorbeeld: i.p.v. JH+, alle begeleiding en beide 

ouders SKJ, GZ psycholoog, KP etc.)



Definitie kamertraining (via bijlage)
● 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.



Definitie kleinschalige woonvoorzieningen (via bijlage)

● Perspectief biedend
● Plus
● Complexe en permanente zorg (WLZ)



Vragen of toevoegingen?

Dank voor de aandacht en gegeven input! 


