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Verslag subsegment logeren      27 juli 2020 

 

Aanwezigen 

Organisatie Aanwezige 

Wauw Speciaal voor Jou Marloes Hendriks 

Grijp het Leven Susanne Kuipers 

Coöperatie Limburgse Zorgboeren Carla van Herten 

PGZ René Boumans 

Gemeente Horst aan de Maas Susan Keijsers 

Gemeente Venray Jenny Bosman 

 

Agenda 

1. Gespreksverslag overleg 13 juli 

Verslag is gepubliceerd op de website van de MGR. Opmerking in het algemeen is dat in 

sommige verslagen wel namen van aanbieders worden genoemd en in andere niet. 

 

2. Terugkoppeling 

Naar aanleiding van het overleg op 13 juli is vanuit inhoudelijke en financiële component 

besloten dat logeren wordt verplaatst naar het segment wonen. Bij het segment wonen 

wordt er uitgegaan van prijs per eenheid.  

 

3. Visie/ontwikkelpotentieel 

Wanneer we deze doelen gezamenlijk willen waarmaken, wat hebben jullie aanbieders dan 

van ons als regio nodig? Wat verwachten jullie van ons? 

- In de visie en het ontwikkelpotentieel wordt enerzijds gesproken over standaardiseren en 

anderzijds maatwerk en vraaggericht. Van belang om helder met elkaar te hebben wat de 

maximale mogelijke graad van flexibiliteit is. De vorm logeren is aanbodgericht om het 

organisatorisch mogelijk te maken.  

- Kritische toegang die bekijkt of logeren écht nodig is.  

- Er is een stijgende lijn in het aantal afmeldingen te zien. Bekijken hoe no-show bij logeren 

beter ondervangen kan worden (er mag x keer afgezegd worden anders is de indicatie klaar). 

- Heldere afbakening van logeren. Waarbij deeltijdverblijf door de weeks is. 

- Wellicht kunnen eisen minder hoog zijn als het enkel om respijtzorg gaat. Dat zou de 

kostprijs ook lager kunnen maken. 

- Altijd een combinatie met andere producten, logeren kan niet zonder andere producten. 

- Logeren heeft deels een beschikbaarheidscomponent. 

- Goed kijken naar de stapeling daar afspraken over maken. Mag er gestapeld worden en 

onder welke voorwaarden (stapeling versus dubbeling zie handboek CIZ)? 

- Goed kijken naar kwaliteitseisen en toegangseisen en daarbij wellicht differentiatie in 

licht/midden en zwaar. 

 

Opleidingsniveau: Wat is nodig? Is MBO3 of 4 voldoende? 

MBO3 is niet aan de orde. Het gaat om MBO4. 
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Is SKJ altijd nodig?  

De vraag of het voor de doelgroep die we nu helpen haalbaar is. Heb je logeren preventief of 

ben je brandjes aan het blussen? is het 5 over 12 of 20 voor 12? De aanbieder heeft de HBO 

en SKJ geregistreerde medewerkers al in dienst voor andere producten. Verschil kan gemaakt 

worden in op de werkvloer staan of op de achtergrond.   

 

Zijn er uitsluitingscriteria te benoemen en welke? 

Het is lastig om uitsluitingscriteria te benoemen buiten het criterium dat logeren altijd samen 

met een andere hulpvorm wordt ingezet. De uitsluitingscriteria zitten vaak op situaties bij 

kinderen waardoor logeren juist hard nodig is. Van belang om dus niet uit te sluiten maar 

juist kijken hoe je ze kunt insluiten. Kortom maatwerk leveren.  

 

Wat vinden jullie van de huidige manier van inkoop met etmaal/dagdeel? Of zouden we 

kunnen standaardiseren naar 1 product (irt het doel respijtzorg)? 

Insteek van de productomschrijving zal zijn dat logeren plaatsvindt tijdens weekenden en 

vakanties (geen andere dag invulling dan logeren) en dat het een vrij gestandaardiseerd 

product is. De manier van etmaal/dagdeel werkt prettig voor aanbieders, toegang en cliënt. 

Aanbieders gaan er verschillend mee om vanwege cliëntredenen. Wel fijn om het iets meer 

te gaan standaardiseren.  

 

We zien grote verschillen in de gemiddelde kosten per cliënt per aanbieder. Waar kan dit door 

komen? En moeten we daar dan iets mee? 

Dit zit vooral in de intensiteit en groepsgrootte. Advies aan de gemeente om een analyse te 

maken of een jeugdige met indicatie zwaar vaker logeert.  

 

Groepsgrootte: Wat zijn verschillen bij organisaties en wat is nodig? 

Een range van 1 begeleider op 4 jeugdigen tot 1 begeleider op 6/7. Hier zie je grofmazig ook 

meteen het verschil in licht/midden en zwaar op basis van groepsgrootte.  

 

In hoeverre zijn jullie bezig met voorliggende voorzieningen op het gebied van logeren? 

Logeren in het netwerk, logeren bij een steungezin, pilot steuntje in de rug. 

Aanbieders komen vaak pas in beeld als mogelijkheden in het netwerk al onderzocht zijn 

door de jeugdconsulent/gezinscoach. Wel denken ze nogmaals mee aan de voorkant en 

kijken ten behoeve van de afschaling mee.  

 

4. Vervolgafspraken  

Gemeenten gaan aan de slag met uitwerking van de productomschrijving. Indien er nog 

vragen zijn dan worden de deelnemers van het overleg per mail benaderd.  

 

  



 
 

 

   
 
 

3 

Bijlage 1: Voorbereidende gespreksnotitie werksessie logeren 
27 juli 2020 

 

Agenda 

5. Bespreken blauwe vraagstukken 

6. Vervolgafspraken  

 

 

Achtergrondinformatie 

 

Welke keuzes zijn voor het segment ambulant al gemaakt? 

Bekostiging 

• Perceel lokaal 

• Aanbieders selecteren obv 

strenge kwaliteitseisen 

• Trajecten 

• Perceel regionaal 

• Beperkt aantal aanbieders 

• Trajecten of plekken (keuze per 

gemeente) 

Contract 

• Meerjarig 

• 2 percelen 

• Sturen op ontwikkelpotentieel 

Leveranciersmanagement 

• Perceel lokaal 

• Beperkt 

• Perceel regionaal 

• Intensief 

Toegangsmanagement 

• Toegang bepaalt doelen + soort hulp, 

vervolgens in overleg met aanbieder 

over duur en intensiteit. Toegang 

bepaalt. 

• Regie op doelen, mate verschilt per 

gemeente 

• Uniformeren werkprocessen 

 

 

Hieronder volgt een conceptnotitie over de visie op logeren. Deze is nog in ontwikkeling, maar 

kunnen we gebruiken als eerste aanzet en onderwerp van gesprek. 

 

Aanleiding tot herbezinning 

We vinden het belangrijk de draagkracht van gezinnen te vergroten door ouders/gezinnen te 

ontlasten zodat jeugdigen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Het is wenselijk om deze ontlasting 

van gezinnen vooral te zoeken in het netwerk. Een goede verkenning of het netwerk een rol kan 

spelen biedt nog veel kansen. Dit draagt bij aan de uitgangspunten van een participerende 

samenleving, versterken eigen netwerk, normaliseren en dichtbij huis.  

 

We zien dat logeren in de afgelopen tijd meer wordt ingezet (MLW), of het aantal jeugdigen daalt 

maar dat de kosten stijgen (NL) waarbij we vraagtekens zetten of we gezinnen daar op de juiste 
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manier mee ontlasten. We zien dat logeren vaak langdurig wordt ingezet, waarbij gezinnen 

afhankelijk worden van deze vorm van ondersteuning.  

Verder zien we dat logeren dikwijls wordt ingezet als afschaling vanuit behandeling, waarbij nog 

teveel behandeling i.p.v. respijtzorg wordt aangeboden. Dit is niet de bedoeling van logeren, indien 

er structureel logeren nodig is dan moet er gekeken worden naar deeltijd verblijf.  

Aanleiding om opnieuw te bekijken of de huidige inzet van logeren nog passend is. 

 

Visie  

Logeren zou ingezet moeten worden op het moment dat de draaglast van een gezin te groot is. Inzet 

van logeren heeft  als voornaamste doel om het (gezins)systeem (tijdelijk) te ontlasten, op adem te 

laten komen zodat de het gezin weer terug kan naar zelfstandig op eigen kracht functioneren. Met 

als aanvulling het doel dat er gewerkt wordt aan andere doelen rondom bijvoorbeeld kind-

problematieken (bv zelfstandigheid bevorderen/ sociaal emotionele ontwikkeling).  

 

Professionals dienen bij dit soort hulpvragen goed na te gaan met de betrokkenen welke vraag 

daadwerkelijk gesteld wordt en dienen na te gaan of de inzet van deze hulp bijdraagt aan een 

duurzame oplossing. Sommige gezinnen zijn dermate belast met de zorg van een ander gezinslid 

waardoor helder is dat deze tijdelijke oplossing helpend is. 

Professionals dienen ook goed te overwegen of bepaalde problemen mogelijk juist in stand 

gehouden worden als logeren wordt ingezet. Met betrokkenen zal goed gekeken moeten worden 

wat hun naasten kunnen betekenen voor hen. Het niet willen belasten van familie en vrienden is een 

bekend fenomeen waar professionals doorheen moeten kijken, vasthoudend moeten zijn en moeten 

uitstralen dat het normaal is om je naasten om hulp te vragen.   

Vooral bij jeugdigen helpt het hen om zich minder ‘speciaal’ te voelen wanneer familie en/of 

vrienden ondersteunend zijn en een ‘logeerplek’ voor hen bieden.  

 

Uitganspunten bij logeren 

 Logeren is respijtzorg en niet meer dan dat. 

 Eigen kracht, inzet eigen netwerk en reguliere opvangvoorzieningen dienen voorliggend ingezet te 

worden.Inzet van jeugdhulp voor logeren is tijdelijk. Het uiteindelijke doel is weer op eigen kracht 

functioneren. 

 De jeugdhulpaanbieder werkt met ouders toe naar de situatie dat zij, na een periode met respijtzorg, 

zelf weer in staat zijn de zorg te bieden en respijtzorg in het netwerk of de directe omgeving in te 

zetten. Daarom is logeren altijd aanvullend op andere jeugdhulp. 

 Maximaal aantal in te zetten etmalen op jaarbasis XX en maximaal aantal dagdelen op jaarbasis XX / 

tijdelijke inzet van maximaal 8 maanden.(?) 

 

Doelen van logeren 

 ontlasting van ouders/gezinnen/netwerk 

 vergroten van draagkracht van gezinnen 

 respijtzorg met aandacht voor de zorgvraag 

 normaliseren 

 ondersteuning dichtbij huis 

 toename informele respijtzorg ten laste van formele respijtzorg 
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 minder inzet van te zware zorg en voorkomen van zware zorg 

 vergroten (informeel) netwerk 

 

Ontwikkelpotentieel 

 Gradaties in logeren aanbrengen.  

o Logeren in informeel netwerk logeren bij familie 

o Logeren informeel in voorliggend veld  Pilot steuntje in de rug? 

o Logeren formeel in voorliggend veld  

o Logeren als formele jeugdhulp 

 Logeren niet enkel in de weekenden maar ook door de weeks.  

 Kwaliteitseisen stellen 

 Beoordelingskader voor de toegang ontwikkelen 

 

Vragen voor het gesprek met aanbieders 

 Wat vinden jullie hiervan? Wat roept dit op?  

 Missen jullie hier wat in? 

 In hoeverre is dit passend bij de visie van jullie organisatie op logeren? 

 Hebben jullie nog goede voorbeelden uit het land? 

 Wanneer we deze doelen gezamenlijk willen waarmaken, wat hebben jullie aanbieders dan van ons 

als regio nodig? Wat verwachten jullie van ons? 

 

Vragen specifiek over de doelgroep 

 Wie maakt er gebruik van dit product? 

 Zijn er uitsluitingscriteria te benoemen en welke? 

 Zijn er contra-indicaties te benoemen en welke? 

 

Vragen specifiek over het aanbod 

 Wat vinden jullie van de huidige manier van inkoop met etmaal/dagdeel? Of zouden we kunnen 

standaardiseren naar 1 product (irt het doel respijtzorg) 

 Wat vinden jullie van de huidige productbeschrijving? Zit hier ruimte in, die we moeten 

aanscherpen, om meer uniformiteit te krijgen? 

 We zien grote verschillen in de gemiddelde kosten per cliënt per aanbieder. Waar kan dit door 

komen? En moeten we daar dan iets mee? 

 Wat valt er wel en niet onder het product? 

 Wat moet een aanbieder leveren op het moment dat dit product geïndiceerd wordt? 

 Wat mag de cliënt van de aanbieder verwachten wanneer dit product geïndiceerd wordt? 

 Wat mag de regio van de aanbieder verwachten wanneer dit product geïndiceerd wordt? 

 Hoe gaan we om met stapeling? Mag het product gestapeld worden? Wanneer wel en wanneer 

niet? Zitten hier limieten aan? 

 Hoe zit de afbakening met andere producten als deeltijd verblijf/pleegzorg? 

 Hoe ervaren jullie het werken met 2 categorieën: licht/midden en zwaar? Hoe zou dit er in de 

toekomst uit kunnen zien?  

 Er zijn verschillende kwaliteitseisen bij licht/midden en zwaar. Hoe ervaren jullie dit? Wat maakt dat er 

twee categorieën zouden moeten zijn? Wat maakt dat de ene aanbieder duurder is dan de ander? 

 Welke kwaliteitseisen zijn van belang om dit product te kunnen bieden? 

 Opleidingsniveau: Wat is nodig? Is MBO3 of 4 voldoende? 
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 Groepsgrootte: Wat zijn verschillen bij organisaties en wat is nodig? 

 

Vragen specifiek over gewenste ontwikkelingen 

 In hoeverre zijn jullie bezig met voorliggende voorzieningen op het gebied van logeren? Logeren in 

het netwerk, logeren bij een steungezin, pilot steuntje in de rug. 

 Als we logeren alleen op respijtzorg gaan richten, lopen we dan ergens risico? En zo ja, wat? 

 Hoe zou een afwegingskader voor de toegang eruit kunnen zien? Wanneer zet je het wel en niet in? 

Met welke producten kan het gestapeld worden?  

 Kun je logeren limiteren in aantal etmalen per maand of in de duur van een logeertraject? Passend bij 

de visie dat het om tijdelijke ontlasting van ouders gaat en dat ondertussen de thuissituatie verstevigd 

wordt. 

 Hoe zou logeren meer flexibel ingezet kunnen worden? Als een kind dit doordeweeks bijv. nodig heeft. 

 


