Doorlopende ontwikkeltafel Inhoudelijk
concept voorstel kwaliteitseisen gezinshuizen

Steeds meer kinderen die tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen wonen, vinden een veilige plek in
een gezinshuis. Daar leven ze in een zo normaal mogelijke gezinssituatie, met gezinshuisouders die
hen opvoeding, ondersteuning en zorg bieden. Omdat deze kinderen vaak intensieve en
professionele hulpverlening nodig hebben, is er steeds meer behoefte aan duidelijkheid over
richtlijnen, normen en kwaliteitscriteria. Daarom zijn er landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen
geformuleerd.
De kwaliteitscriteria zijn opgesteld door een kernteam van experts en met een grote inbreng van
medewerkers in gezinshuizen. Ze beschrijven de kenmerken van een goed gezinshuis. Voor kinderen,
jongeren en ouders is duidelijk omschreven wat ze mogen verwachten van de opvoeding,
ondersteuning en zorg in gezinshuizen. Voor gezinshuisouders bieden de criteria meer zekerheid
over wat ze van andere hulpverleners kunnen verwachten. Voor gemeenten geven ze richtlijnen met
betrekking tot de inkoop van het zorgaanbod. De inspectie kan het aanbod toetsen aan heldere
criteria. Voor jeugdzorginstellingen zijn de criteria een goede basis om heldere afspraken te maken
met gezinshuisouders.
De afgelopen tijd is gebleken dat in Limburg-Noord geen duidelijke contractuele eisen gelden met
betrekking tot gezinshuizen. Die behoefte is er echter wel. Vandaar dat we voorstellen de
Kwaliteitscriteria Gezinshuizen van toepassing te verklaren voor de regio. Het gaat om door de
jeugdhulpsector (waaronder Gezinshuis.com, Driestroom, Jeugdzorg Nederland en 's Heeren Loo)
zelf opgestelde nieuwe kwaliteitscriteria voor gezinshuizen. Deze criteria zijn mede ontwikkeld naar
aanleiding van aanbevelingen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en ze zijn
goedgekeurd door het ministerie van VWS en de IGJ. Het vormt ook een toetsingskader voor de IGJ.
De kwaliteitscriteria zijn voor alle groepen van toepassing: zelfstandige gezinshuishouders, franchises
en ook voor gezinshuizen onder verantwoordelijkheid van een instelling.
Van aanbieders wordt verwacht dat zij werken volgens voorgeschreven in wetten, professionele
standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde kwaliteitscriteria. Dus dan is het logisch en voor
de hand liggend dat gezinshuishouders worden geacht te voldoen aan deze criteria. Bovendien
gebruikt de IGJ ze als toetsingskader, dus daarmee zullen gezinshuishouders sowieso wat moeten
met deze kwaliteitscriteria.
Daarom stellen wij voor onderstaande eis toe te voegen aan het PvE Jeugd:
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Aanbieder voldoet aan de “Kwaliteitscriteria Gezinshuizen; Kwaliteit van jeugdhulp in
professionele gezinsvormen” (2019) van het Nederlands Jeugdinstituut; Hogeschool
Leiden.

