
Gespreksnotitie segment wonen 

 

Inleiding 

Binnen het segment wonen hebben we het over langdurige woonvormen die zoveel als mogelijk op 

een thuissituatie lijken (pleegzorg, gezinshuis, fasehuis, zorggezin, woongroep, kamertraining, 

begeleid wonen, beschermd wonen). De regio Noord-Limburg hanteert, als het op wonen in de 

jeugdhulp aankomt, dan ook het principe dat jeugdigen zo thuis mogelijk geholpen moeten 

worden. Wanneer de thuissituatie geen veilige of passende woonomgeving voor een jeugdige 

vormt, wordt er gezocht naar een alternatieve woonoplossing die zo veel mogelijk op een thuis 

(gezinssituatie) lijkt.  

 

Dit principe blijkt in de huidige praktijk niet altijd eenvoudig te realiseren. In de regio Noord-

Limburg ervaren we dan ook een tekort aan passende woonvormen. Dit zorgt ervoor dat jeugdigen 

buitenregionaal worden geplaatst of dat jeugdigen langer dan strikt noodzakelijk in een intramurale 

behandelsetting of crisissetting blijven zitten. In de regio Noord-Limburg is er dus behoefte aan 

meer passende en flexibele woonvormen waar jeugdigen, wanneer noodzakelijk, langdurig kunnen 

blijven wonen. Hierbij blijft het perspectief om terug naar huis te gaan wel leidend. 

 
Ontwikkelpotentieel 

Om de hulp voor deze jeugdigen te verbeteren, hebben we een ontwikkelpotentieel geformuleerd. 

Met dit ontwikkelpotentieel willen we de komende jaren gezamenlijk met onze partners stappen 

zetten in het vergroten van het aanbod, verbeteren van de matching en het verbeteren van de 

overgang van 18 naar 18+ en 21- naar 21+. Het ontwikkelpotentieel is te vinden in bijlage 1.  

 

Vraag: Wat is de eerste reactie bij het zien van dit ontwikkelpotentieel? Zijn er nog punten die we 

missen? 

Vraag: Is dit ontwikkelpotentieel behapbaar? Kunnen aanbieders en gemeenten dit gezamenlijk 

bereiken is de komende jaren? 

Vraag: Wanneer we deze doelen gezamenlijk willen waarmaken, wat heeft een aanbieder dan van 

ons als regio nodig?  

- Contractueel 

- Bekostiging 

- Toegang 

- Leveranciersmanagement 

Vraag: Wat verstaan aanbieders onder partnership en wat mogen aanbieder en gemeenten van 

elkaar verwachten daarin? 

Vraag: Wat moet een aanbieder nog ontwikkelen om het ontwikkelpotentieel te bereiken de 

komende jaren? 

Vraag: Als alles mogelijk zou zijn, hoe kunnen we ons ontwikkelpotentieel dan organiseren? 

 

Aanbod 

We willen graag gezamenlijk de productbeschrijvingen doornemen binnen het segment wonen. 

Hierbij maken we gebruik van de huidige productbeschrijvingen en ontwikkelingen van de 

afgelopen jaren.  

 

Vraag: 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? 

Vraag: Wat zijn de voor- en nadelen van het hebben van meerdere producten op bijvoorbeeld 

pleegzorg (denk hierbij aan bijvoorbeeld pleegzorg licht/midden/zwaar?) 

- Denk ook aan de verschillen in productbeschrijving, doelgroep, kwaliteitseisen, etc. 

- Hoe wordt dit elders in het land gedaan? 

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

Vraag: Zijn er bepaalde afspraken die belangrijk zijn om op te nemen in het contract?  

- Zowel algemeen(denk hierbij aan overbruggingszorg, deelname expertteam) als 

specifiek voor het segment wonen. 

- Hoe ziet de samenwerking met andere aanbieders eruit voor dit product? Welke zaken 

moeten hiervoor contractueel worden vastgelegd? 

 

Ontwikkelingen 

 

Vraag: Hoe kunnen we gezamenlijk ervoor zorgen dat het aanbod aan gezinsgericht verblijf wordt 

vergroot? (rekening houdend met de pilot) 

Vraag: Hoe kunnen we de matchingsmogelijkheden vergroten en de uitval tegen gaan? 

 Denk hierbij ook aan de ondersteuning van pleegouders. 

Vraag: Wat is er nodig om een kind in een keer langdurig geplaatst te krijgen? 

Vraag: Hoe zorgen we voor een soepele overgang van 18-/18+ en 21-/21+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 1 

 

De regio Noord-Limburg heeft het volgende ontwikkelpotentieel geformuleerd:  

 Wanneer de thuissituatie geen veilige of passende woonomgeving voor een jeugdige vormt, 

moet er een duurzame en perspectief biedende alternatieve passende woonvorm gevonden 

worden, die zo lang als nodig als thuis fungeert. Daar waar mogelijk gaat de jeugdige terug 

naar huis. 

 De woonoplossing wordt, daar waar mogelijk, zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de 

jeugdige gerealiseerd. 

 Jeugdigen worden in één keer goed geplaatst.  

 Over vijf jaar moet minimaal 50% van de jeugdigen in één keer goed geplaatst zijn. De 

andere helft mag maximaal één keer worden overgeplaatst naar een andere 

woonvoorziening.  

 Dit betekent dat ook de ondersteuning in het gezinsgerichte verblijf verbeterd moet worden 

door, onder andere, meer flexibele ambulante ondersteuning in gezinsgericht verblijf.1  

 Ontlasting van pleegouders/gezinshuisouders/zorggezinnen door inzetten van respijtzorg.2 

Doel: in 2026 wordt er in één keer goed geplaatst. 

 Het aanbod gezinsgericht verblijf sluit aan bij de vraag. 

 We brengen in beeld wat we komende jaren aan woonaanbod nodig hebben.  

 We spelen in op trends en ontwikkelingen door te werken met flexibele capaciteit. Hierbij is 

aandacht voor spreiding in de regio, zodat zoveel mogelijk thuisnabije hulp geboden kan 

worden. 

 Er zijn voldoende woonplekken beschikbaar om een goede doorstroom vanuit behandeling met 

verblijf en crisis mogelijk te maken. Er dient binnen vier weken een passende plek te zijn. 

Andersom is het soms ook nodig om (tijdelijk) op te schalen vanuit ambulante vormen van 

hulp naar wonen. 

Het gaat hierbij om de volgende woonvormen: 

 Voldoende woonplekken realiseren voor jeugdigen die uitbehandeld zijn, maar niet meer 

thuis kunnen wonen om de weg naar zelfstandigheid te ondersteunen. Hierbij kan gedacht 

worden aan kamertraining. 

 Voldoende begeleid wonen plekken: binnen vier weken een passende plek.  

 Jeugdigen die mede door hun complexe problematiek niet in een gezinsgerichte woonvorm 

kunnen opgroeien. 

 

Bovenstaand ontwikkelpotentieel vertalen we in de volgende meetbare doelen: 

 

Passende woonvormen/Matching 

- Uitval bij gezinsgericht verblijf wordt gehalveerd 

- Over vijf jaar mag slechts 50% van de jeugdigen hooguit één keer worden overgeplaatst. 

- Aanbieders leveren managementinformatie aan, waarin zij aantonen dat zij 95% van de 

jeugdigen op een passende manier ondersteunen. 

- Aanbieders moeten in 100% van de gevallen kunnen aantonen dat zij voldoende 

ondersteuning bieden aan pleegouders of ander gezinsgericht verblijf om uitval te 

voorkomen. 

 

Voldoende aanbod 

- Binnen 4 weken is bekend waar een jeugdige gaat wonen. De woonplek is binnen 4 weken 

ook daadwerkelijk beschikbaar. 

 

                                                
1 Pilot: Gezamenlijk werven en ondersteunen van gezinsgericht verblijf. Stimuleren samenwerking 
tussen aanbieders. 
2 Pilot: Steuntje in de rug. 



Overgang 18-/18+ 

- Voor iedere jeugdigen vanaf 16 jaar is een perspectiefplan opgesteld.  

- 95% van de jeugdigen heeft een goede overgang van 18- naar 18+, waarbij geen 

strubbelingen worden ervaren door andere wettelijke kaders. 

 

 


