Doorlopende ontwikkeltafel Inhoudelijk
Afweging reacties VOT Kwaliteitscriteria Gezinshuizen

Ontvangen reacties:
’s Heeren Loo Zorggroep
Wij zijn groot voorstander van de aanpassing van de gemeente van de kwaliteitseisen voor de
gezinshuizen door toevoeging van de eis dat de aanbieder voldoet aan de “Kwaliteitscriteria
Gezinshuizen; Kwaliteit van jeugdhulp in professionele gezinsvormen” (2019) van het Nederlands
Jeugdinstituut; Hogeschool Leiden. We hebben hierbij wel een vraag: Hoe ziet de kostenopbouw
eruit van het huidige tarief en hoe verhoudt dit zich tot de wijziging die nu wordt voorgesteld ook in
het kader van inzet van hoger geschoold personeel. We zouden in dit kader ook graag over de
kostenopbouw van deze zorgvorm met de gemeente in gesprek willen gaan.
Afweging ontwikkeltafel
Het opnemen van de Kwaliteitscriteria in het PvE heeft met name tot doel om de aanbieders
duidelijkheid te bieden over de op hen van toepassing zijnde normen. Het is in feite een nadere
concretisering van de reeds bestaande algemene verplichting om te werken volgens algemeen
aanvaarde professionele standaarden en richtlijnen van de beroepsgroep (Werkafspraak 5 lid 2 en
PvE-eis B13 bij de maatwerkovereenkomst Jeugd).
De opname van de eis in het PvE geeft geen aanleiding tot heroverweging van het tarief van het
product Gezinshuis. De Kwaliteitscriteria hebben vooralsnog geen kostenverzwarend effect. De
opleidingseisen in de overeenkomst (beschrijving diensten en producten) sluiten aan bij de
opleidingseisen in de Kwaliteitscriteria en behoeven dus niet te worden aangepast. Verder gaat het
om veldnormen die nog niet zijn uitgewerkt in concrete toetsingscriteria. De Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd gaat hier samen met een aantal gemeenten mee aan de slag. Vooralsnog
vormen de Kwaliteitscriteria dus een ‘algemene norm’ waaraan aanbieders zich moeten
committeren en die een gesprekonderwerp kan zijn in het kader van leveranciersmanagement.
Wat aanbieders nodig hebben om kwalitatief goede woonvoorzieningen te kunnen bieden
(waaronder gezinshuizen) krijgt ook een plek binnen het regionale project Sturing en Inkoop. Als
scherp is wat daarvoor nodig is, hoort daar ook een gesprek over de kostenopbouw van onder meer
gezinshuizen bij.

