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Opening 

De voorzitter opent de derde en laatste werksessie voor de marktconsultatie om 11.00 uur. Het 

verslag van de sessie zal op de website worden geplaatst en aansluitend is er nog twee weken de tijd 

om daarop te reageren. De verslagen van de vorige sessies staan al op de website. In deze sessie 

liggen enkele vragen voor. Van een aanbieder is al een schriftelijke reactie ontvangen.   

 

Werving 

De eerste vraag betreft het aanbod aan gezinsgericht verblijf in de regio. Dat moet worden uitgebreid 

om alle kinderen in een thuisomgeving op te kunnen laten groeien. De voorzitter informeert hoe de 

werving momenteel wordt aangepakt.  

 

Een aanbieder verklaart dat de organisatie vijf gezinshuizen op locatie heeft en niet actief werft. De 

aanbieder doet weinig aan werving omdat deze eerst wil onderzoeken of deze constructie verder 

moet worden uitgebreid. Als tot uitbreiding wordt besloten, zal een wervingscampagne worden 

opgezet. Bij dat besluit speelt de wijze waarop producten worden vormgegeven, de landelijke 

ontwikkelingen, alsmede vraag en aanbod. Er wordt ook naar ketenpartners gekeken om tot het 

juiste product te komen. Verder ziet een andere aanbieder dat een aantal pleegouders, vanwege de 

onkostenvergoeding en de bureaucratie, liever gezinshuisouder wil worden. Dat is echter een ander 

product: voor gezinshuizen gelden andere voorwaarden en moeten de ouders geschoold zijn. 

Desgevraagd bevestigt de aanbieder dat de wens om gezinshuisouder te worden soms eerder 

financieel en praktisch is ingestoken dan inhoudelijk. Het is een signaal dat aandacht behoeft. De 

regio wijst erop dat een overstap van pleegouder naar gezinshuisouder consequenties heeft. 

Pleegkinderen hebben een andere indicatie dan gezinshuiskinderen. Bij zo’n overstap, zouden de 

kinderen weg moeten uit het pleeggezin om plaats te maken voor kinderen met een 
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gezinshuisindicatie. Men zou de kinderen echter op een veilige plek willen laten blijven. De vraag is 

hoe daarmee om te gaan.  

De regio benadrukt dat het niet de bedoeling is om de indicatie van die kinderen, zonder inhoudelijke 

reden, om te zetten naar gezinshuis. Dat leidt immers tot aanzienlijk hogere kosten en past niet bij 

de maatschappelijke verantwoordelijkheid die partijen hebben. Een aanbieder geeft aan na te 

denken over wat te doen met dit signaal. Er zijn nog geen concrete ideeën hoe daarmee om te gaan.  

 

Een aanbieder hoefde in de afgelopen tien jaar weinig te investeren in werving. Via het netwerk van 

de huidige gezinshuisouders meldden zich nieuwe kandidaten. Ook waren er zelfstandige 

gezinshuizen die meer back-up wilden vanuit een organisatie, of bestaande gezinshuizen die bij de 

organisatie kwamen omdat ze ontevreden waren over een andere aanbieder. De aanbieder herkent 

het beeld van pleegouders die gezinshuisouder willen worden, hoewel het niet om grote aantallen 

gaat. Vaak worden ze daarbij gedreven door de inhoudelijke wens om de zorg anders in te vullen, 

maar soms gaat het vooral om financiële overwegingen. Overigens zijn er, vanuit de historie, ook 

gezinshuizen waar een pleegkind woont: pleegouders die gezinshuisouders werden, bleven zorgen 

voor het pleegkind dat al in huis was. De organisatie is in de afgelopen negen tot twaalf maanden 

bewust bezig geweest met werving omdat uitbreiding op de bestaande wijze op enig moment zal 

ophouden. In Zuid-Limburg is al een keer samen met gezinshuis.com, partners in de regio, en de 

gemeenten geworven. Dat heeft geen nieuwe gezinshuizen opgeleverd. Op dit moment loopt een 

wervingscampagne in Zeeland, waarbij is gekozen voor een andere strategie.  Tot nu toe werden in 

de screening dermate zware eisen gesteld aan ervaring van kandidaten dat alleen bestaande 

pleegouders en gezinshuisouders daaraan konden voldoen. Die vijver droogt echter op. Daarom 

probeert de organisatie nu ook professionals in de zorg aan te trekken. De werving, screening en 

ondersteuning zullen daarop worden afgestemd. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gekoppeld aan 

ervaren gezinshuisouders om onder hun supervisie het vak te leren. Ook van collega-organisaties 

hoort men dat de werving lastig is. Er is weinig interesse bij mensen in de regio aangezien de tarieven 

zo laag zijn dat men niet kostendekkend kan werken. Ook in de pleegzorg speelt die discussie. De 

regio informeert welk tarief een gezinshuis minimaal nodig heeft om kostendekkend te kunnen 

draaien. Overigens biedt het ene gezinshuis, voor hetzelfde tarief, meer ondersteuning dan het 

andere. Daarom pleit de organisatie voor differentiatie van tarieven op cliëntniveau en op zwaarte 

van zorg. Dan kan gezinshuisinzet en ondersteuning gedifferentieerd worden aangeboden. 

Desgevraagd verduidelijkt de aanbieder dat beide onderdelen niet helemaal losstaan van elkaar: in 

een gezinshuis met zware problematiek, is meer ondersteuning nodig van de gedragsdeskundige of 

van andere disciplines. De regio geeft aan dat er al een differentiatie is naar pleegzorg en 

gezinshuiszorg. Het wordt lastig om gezinshuiszorg verder op te splitsen naar verschillende niveaus. 

Een aanbieder zou ze niet met elkaar vergelijken: bij pleegzorg ligt de problematiek doorgaans bij de 

ouders terwijl bij gezinshuiszorg de problematiek van het kind sterker op de voorgrond staat. De 

regio merkt op dat pleegzorg een lichtere doelgroep is dan gezinshuiszorg. De differentiatie omvat 

ook begeleid wonen en verblijf met behandeling.  

 

Een aanbieder vindt het lastig om de scheidslijn tussen pleegzorg en gezinshuiszorg aan te geven, 

hoewel ook deze daar onderscheid in maakt. Het zit vooral in de casuïstiek. Kinderen die naar een 

gezinshuis gaan, hebben bij aanvang al forse problematiek. Bij pleegkinderen kan die problematiek 
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zich in de loop der jaren ontwikkelen. Over het algemeen zijn ze veel jonger als ze worden geplaatst. 

Baby’s gaan bijvoorbeeld nooit naar een gezinshuis. Verder heeft het ene gezinshuis van nature al 

een aantal relevante competenties, terwijl het andere meer moet worden geschoold om op 

hetzelfde niveau te komen. Een belangrijk verschil is dat een gezinshuisouder geen keuze heeft in het 

aantal kinderen dat er wordt geplaatst. Elke plek die vrijkomt, wordt weer gevuld. Gezinshuisouders 

zijn in dienst en hebben recht op verlof. De kinderen gaan tijdens het verlof van de gezinshuisouders 

elders logeren. Die opzet creëert wat meer afstand. Met het differentiëren van tarieven heeft een 

aanbieder in het verleden geëxperimenteerd. Er is toen een gezinshuis gecreëerd voor kinderen met 

perspectief op terugkeer naar huis. Daar werd heel intensief, met extra ondersteuning, aan gewerkt. 

Tevens is gekeken naar een gezinshuis met een vorm van acute zorg. Beide modellen leverden te veel 

minpunten en te weinig pluspunten op om ermee door te gaan. Het is duidelijk dat er bij plaatsing in 

een gezinshuis sprake is van een langdurig perspectief. In de praktijk zijn er uitzonderingen. Een 

korter perspectief is meestal niet bij de start helder, maar ontwikkelt zich in de loop der tijd. Er is 

gezocht naar een constructie waarin wat meer kon worden geleund op groepen waarbinnen 

kinderen wat makkelijker konden wegvluchten. Maar het is ook niet gelukt om op die manier te 

differentiëren. Daarom wordt vastgehouden aan de feitelijke kaders. De problematiek van het kind 

bepaalt of opschaling dan wel extra behandeling nodig is. In de gezinshuizen groeit men, met behulp 

van de gedragswetenschappers, stapje voor stapje naar het pedagogische klimaat dat het kind nodig 

heeft. Men kan dat behandeling noemen, maar de aanbieder heeft geen 24/7-behandeling. In het 

gezinshuis staat wonen en leven voorop. Daarnaast kan er tijdelijk, bijvoorbeeld in de vorm van 

therapie, aandacht zijn voor leren. De aanbieder kan uit de voeten met één gezinshuisproduct. Extra 

behandelingen gebeuren op basis van extra beschikkingen en doorgaans in een, tijdelijk, ambulant 

traject. De gezinshuisouders voeren zo’n behandeling, mede vanuit emotionaliteit en betrokkenheid 

bij het kind, niet zelf uit. Zij zijn vooral opvoeders. De organisatie zou de differentiatie niet zozeer 

zoeken in de vorm van het gezinshuis, als wel in de zorgvraag van de cliënt. Het gaat om de 

problematiek en de hoeveelheid begeleiding die het kind nodig heeft. De oude 

financieringssystematiek voorzag wel in die differentiatie. 

 

Een andere aanbieder herkent zich in wat een aanbieder aangaf over de werving. Veel ouders komen 

via-via terecht bij deze aanbieder en kiezen bewust voor loondienst.  Daarnaast wordt geworven 

middels vacatures. Het levert mondjesmaat nieuwe gezinshuisouders op. In de enige regio gaat dat 

soepeler dan in de andere. Desgevraagd verduidelijkt de aanbieder dat de vacatures niet specifiek 

zijn gericht op één kind waarvoor gezinshuisouders worden gezocht. Wel wordt uitgelegd om wat 

voor soort kinderen het gaat. Bij de aanbieder staan altijd kinderen op de wachtlijst. Omdat de 

aanmelding van kinderen sneller gaat dan de werving van nieuwe gezinshuisouders, kijkt de 

aanbieder nu naar verbetering van de landelijke wervingscampagne. Behalve kandidaten die 

afkomstig zijn uit de pleegzorg of van een andere organisatie voor gezinshuizen, stromen er ook 

nieuwe gezinnen in. Vaak zijn het mensen die in de zorg werken en waarvan de kinderen de deur uit 

zijn. Op het moment dat ze meer ruimte in hun eigen huis krijgen, willen ze een gezinshuis worden. 

Hoe deze groep nieuwkomers zich verhoudt tot de andere groepen, is lastig te zeggen. Een aanbieder 

merkt in dit verband op dat bij deze aanbieder vacatures worden uitgezet wanneer de organisatie 

een nieuw gezinshuis wil starten. Voor pleegzorg worden soms zoekertjes geplaatst. De vacatures 

leveren weleens nieuwe mensen op die met een gezinshuis willen starten. Door de jaren heen, is de 
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pedagogische component steeds nadrukkelijker geworden, maar soms melden zich ook 

natuurtalenten zonder enige pedagogische scholing. 

 

Een aanbieder is een kleine en jonge organisatie. De aanbieder licht toe dat geluiden van 

pleegouders en gezinshuisouders aanleiding waren om zorgaanbieder te worden. De initiatiefnemers 

van de organisatie herkenden zich in het mockingbird family model. Pleegouders meldden zich 

omdat hun hulpvraag niet goed werd beantwoord. Zonder goede begeleiding of behandeling in de 

pleegzorg, neemt de problematiek toe en krijgen de kinderen alsnog een gezinshuisindicatie. Vanuit 

die situatie is de organisatie opgezet. Er is niet aan werving gedaan. Toen pleegouders zich meldden, 

is de organisatie het gesprek aangegaan met gezinshuis.com en met personen uit het eigen netwerk. 

Gezinshuis.com doet landelijk de werving en organiseert daartoe informatieavonden. Ook is er een 

website met informatie en een quickscan die potentiële gezinshuisouders kunnen invullen om na te 

gaan of ze geschikt zijn. Momenteel wordt materiaal ontwikkeld zoals presentaties en 

voorlichtingsfilms. Het is de bedoeling om ook regionaal informatieavonden te organiseren.  

 

Vergroting aanbod 

De voorzitter beluistert dat er eerder sprake is van verplaatsing van het aanbod en niet zozeer van 

uitbreiding van het aanbod. Zij informeert hoe het totale aanbod in de regio kan worden vergroot.  

 

Een aanbieder constateert dat vrijwel niemand weet wat een gezinshuis inhoudt. Men zou in 

regionale en landelijke campagnes kunnen uitleggen wat een gezinshuis is. Bijvoorbeeld met flyers, 

posters en brochures op plaatsen waar de doelgroep komt (voetbalclubs, verenigingen, scholen, 

supermarkten, ziekenhuizen). Dat zal meer mensen inspireren om gezinshuisouder te worden. Een 

aanbieder sluit zich daarbij aan; de bekendheid van het product mag groter worden. Verder zou de 

aanbieder, regionaal, gezamenlijk willen optrekken bij de werving. Partijen kunnen samen laten zien 

wat de mogelijkheden zijn: loondienst, een aanbieder met een mockingbird-achtige werkwijze, een 

franchiseconstructie, en een zelfstandig gezinshuis. Het is zaak om nieuw aanbod te creëren en 

daarbij maakt het niet uit welke mogelijkheid potentiële kandidaten kiezen.  

 

De voorzitter deelt mee dat er, samen met gemeenten en aanbieders, een pilot in Noord-Limburg 

wordt opgezet voor de werving van gezinsgericht verblijf. Twee aanbieders nemen ook deel. In de 

pilot wordt een gezamenlijk aanmeldpunt gecreëerd voor potentiële pleegouders en 

gezinshuisouders. In een onafhankelijke screening wordt gekeken welke vorm en welke organisatie 

bij hen zou passen zodat ze meteen op de juiste plek terechtkomen. Als de pilot slaagt, wordt die ook 

uitgezet richting nieuwe inkoop.  

 

Een aanbieder wijst erop dat elke organisatie zelf ook een screeningsproces heeft. Het is zaak om 

gezamenlijk goed te kijken naar de screening aan de voorkant. De voorzitter verduidelijkt dat, in de 

pilot, de screeners van de verschillende organisaties zitting hebben in een werkgroep en gezamenlijk 

de basiscriteria vaststellen. Met zo’n eerste screening wordt voorkomen dat potentiële ouders die bij 

de ene zorgaanbieder afvallen, gaan shoppen bij andere aanbieders. De aanbieder heeft er geen 

moeite mee dat geïnteresseerden bij meerdere organisaties informatie ophalen om na te gaan wat 

het beste bij hen past en vindt dat men kandidaten niet dubbel moet screenen. De eerste indruk is 
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dat de organisatie de vormgeving van de eigen screening niet zal veranderen. Het screeningsproces is 

immers een kwaliteitskader waar potentiële ouders doorheen moeten en is lastig te vervangen door 

een screening vooraf vanuit de gezamenlijke aanbieders. Dit zal verder verkend moeten worden. De 

regio gaat ervan uit dat de aanbieders in staat zijn om gezamenlijk een goede screening op te zetten. 

Een aanbieder vult aan dat de screening in de pilot enkel de basis betreft: wil iemand pleegouder dan 

wel gezinshuisouders worden, waar liggen interesses, en wat voor kinderen kunnen er geplaatst 

worden. De eigen screening van de zorgaanbieders blijft gewoon bestaan.  

 

De voorzitter informeert of er nog andere ideeën zijn voor werving van gezinsgericht verblijf.   

 

De aanbieder zou, zoals voorgesteld door een andere aanbieder, in wervingscampagnes 

gezinshuisouders zelf aan het woord te laten. Het komt beter over als zij zelf vanuit hun ervaring 

vertellen over de aanpak.  

  

Een aanbieder deelt mee dat met de Hogeschool Leiden en gezinshuis.com opleidingen van één of 

twee jaar worden opgezet voor mensen die van nature de juiste competenties hebben en 

gezinshuisouder willen worden, doch opzien tegen een thuisstudie van vier jaar. Er worden gerichte 

trainingen en cursussen ontwikkeld voor de problematiek waarmee gezinshuisouders te maken 

kunnen krijgen. De regio is benieuwd hoe deze korte opleiding zich verhoudt tot het hbo-niveau dat 

van gezinshuisouders wordt verwacht. De vierjarige opleiding richt zich op het brede jeugdhulpveld 

en dat biedt meerwaarde. Een aanbieder legt uit dat het gaat om een geconcentreerde versie van 

bijvoorbeeld de SPH-opleiding die vooral is gericht op de problematiek in gezinshuizen. SPH is vrij 

generalistisch terwijl het gezinshuis een specialisatie is binnen die opleiding. Gezinsouders geven aan 

dat ze niet zoveel aan SPH hebben gehad. Een specialistische opleiding heeft veel meer waarde voor 

hen. Een andere aanbieder stelt dat een beroepsopleiding van vier jaar niet kan worden vergeleken 

met de aangereikte scholing op maat. Een beroepsopleiding is veel gedegener. Maar parttime 

scholing die gedurende het verblijf wordt aangeboden, wordt meer doorleefd omdat praktijk en 

theorie dan heel nauw aansluiten. De gezinshuisouders moeten daarvoor echt gemotiveerd zijn, 

want anders is het te zwaar. In sollicitaties kwamen weleens mensen naar voren die zoveel talent 

hadden dat ze een kans verdienden, hoewel ze niet beschikten over de juiste papieren. Ze kregen 

dan een jaarcontract en er werd scholing in de praktijk ingezet. De vierjarige opleiding was dan geen 

vereiste. Of dat nu nog gebeurt bij de aanbieder, is niet helemaal duidelijk. De regio wijst erop dat in 

het bredere jeugdhulpveld strengere kwaliteitseisen zullen worden gesteld aan mensen die zorg 

willen bieden. 

   

Matching 

In de vorige sessie is besproken dat kinderen die worden aangemeld voor een gezinshuis vaak in de 

pleegzorg horen. De voorzitter informeert wat de regio kan doen om de matchingsmogelijkheden te 

vergroten en ongewenste uitval tegen te gaan.  

 

Een aanbieder geeft aan dat de casus duidelijk in kaart moet worden gebracht door de toegang of 

door I. Dan kan goed worden beoordeeld welke zorg het kind nodig heeft. Daarnaast zou de regio 

duidelijk kunnen maken wat het onderscheid is tussen het type zorg in een pleeghuis en in een 
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gezinshuis zodat daarover minder discussies ontstaan met GI. Verder is het zaak dat de informatie 

compleet is zodat de aanbieders aan de voorkant goed kunnen screenen of het kind bij hen past. Bij 

de aanbieder valt het aantal mismatches mee vanwege de dubbele stap. Eerst is er een toets door 

het loket met eventueel een advies van de hoofdbehandelaar. Vervolgens is er een toets door het 

gezinshuis en de behandelaar van het huis. Bij twijfel is contact mogelijk met het kind en de 

omgeving. Een zorgvuldig traject aan de voorkant helpt dus om mismatches te voorkomen. 

 

Een aanbieder noemt samenwerking en transparantie: als iedereen in het plaatsingsnetwerk op de 

hoogte is van de gezinshuizen met hun aanbod, missie en visie, samenstelling, sterke punten, kan er 

gerichter worden geplaatst. De regio kan daarbij zorgen voor verbinding tussen instanties. De 

voorzitter wijst erop dat de regio vaak onvoldoende weet over een specifieke casus om er een 

oordeel over te kunnen vellen.  

 

Een andere aanbieder ziet het risico dat kinderen in een gezinshuis worden geplaatst om hen een 

gezinsomgeving te kunnen bieden, terwijl ze het uiteindelijk niet redden in zo’n huis. Iedereen zou de 

haalbaarheid kritisch moeten afwegen. Een aanbieder merkt op dat sommige kinderen uiteindelijk 

wel in een gezinshuis kunnen worden geplaatst, hoewel ze eerst iets anders nodig hebben. Het 

multidisciplinair overleg bekijkt wat er dan precies nodig is.   

 

Een aanbieder ziet elders een overlegtafel onder regie van de gemeente of de regio. Daar bespreken 

de deskundigen waar welke casuïstiek het beste past zodat er een goede match tot stand komt.  

Daarmee krijgt de regio ook zicht op het aantal vragen naar gezinshuiszorg dat er ligt, wat de 

verhouding is tussen pleegzorg en gezinszorg, en hoeveel er moet worden geworven. De aanbieder 

werkt zelf niet met wachtlijsten omdat plekken meesten jarenlang bezet zijn. Dan kan men kinderen 

en hun omgeving geen perspectief bieden.  

  

De voorzitter deelt mee dat de regio ook in gesprek gaat met de GI’s en informeert welke punten in 

dat gesprek aan de orde moeten komen naast multidisciplinair overleg en aandacht voor casuïstiek.  

 

Een aanbieder merkt op dat de drempel om een kind te plaatsen in een gezinshuis lager is indien er 

eerder al een kind met succes is geplaatst. Maar ook die gevallen zou heel kritisch gekeken moeten 

worden of het inderdaad een gezinshuiskind is. Een aanbieder sluit zich daarbij aan. GI’s willen graag 

kinderen plaatsen, maar er moet ook worden nagegaan of het een kwalitatief goede plaatsing is. Om 

een kind toch te kunnen plaatsen, wordt niet altijd eerlijke, juiste en volledige informatie verstrekt.  

 

Als er een overlegtafel komt, zou de aanbieder bespreking van de casuïstiek vanuit de GI’s verplicht 

stellen zodat wordt meegekeken of er een goede afweging is gemaakt. Zo’n extra stap levert 

vertraging op, maar kan uitval voorkomen.  

      

Mockingbird family model 

De voorzitter vraagt wat nodig is om een kind langdurig geplaatst te krijgen. In de vorige sessie is 

gesproken over het mockingbird family model. Zij begreep dat er angst is voor dat model. De regio 

ziet er echter bruikbare elementen in die de komende jaren, samen met de partners, verder zouden 
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moeten worden ontwikkeld. Het gaat dan met name aan ondersteuning die gezinshuizen elkaar 

onderling kunnen bieden, bijvoorbeeld in de vorm van respijtzorg. Zij informeert wat er nog 

ontwikkeld moet worden om dat mogelijk te maken. 

 

Een aanbieder zou eerst willen nagaan of het nieuwe model past. Het stelt voor dat organisaties 

gezamenlijk verkennen wat er mogelijk is en wat dat zou opleveren. Zo’n model heeft alleen zin als 

het meerwaarde biedt aan de organisaties en de gezinshuizen.  

 

Een andere aanbieder wijst erop dat niet alleen bij de regio en de zorgaanbieders de wil nodig is om 

met het model te gaan werken, maar ook bij gezinshuizen. Men zou in kaart moeten brengen of er 

binnen de organisaties gezinshuizen zijn die vanuit dat model willen werken, hoe groot het netwerk 

moet zijn, in hoeverre het model vrijwillig kan worden overgenomen, wat men ervan verwacht, wat 

de kwaliteitscriteria zijn, wie het initiatief neemt, et cetera. De voorzitter zou willen nagaan hoe in de 

komende jaren een kleine start kan worden gemaakt zonder er een apart product van te maken. Men 

zou al aan de slag kunnen gaan met de onderlinge ondersteuning van gezinshuizen. Een aanbieder 

stelt dat er al enkele jaren op die manier wordt gewerkt. Er wordt gekeken hoe daaraan nog beter 

vorm kan worden gegeven. De gezinshuizen reageren positief op deze werkwijze. Ze krijgen 

erkenning, kunnen sparren en voelen zich beter begrepen. Dat geeft hen meer energie. Het 

eenheidsgevoel is een zeer krachtig aspect van het model. 

 

De regio benadrukt dat het model niet is bedoeld om extra taken bij gezinnen te leggen. Het gaat 

erom gezamenlijk te kijken hoe bepaalde taken onderling beter kunnen worden verdeeld en hoe men 

elkaar beter kan ondersteunen. Dat is een andere wijze van organiseren die hen ook iets moet 

opleveren. De regio zou elementen uit het model in de komende tijd met partijen willen verkennen 

en op termijn willen inbedden. Een aanbieder raadt aan om voldoende tijd te nemen voor het 

bespreken van verwachtingen en de vormgeving in een product.    

 

Een aanbieder verwacht dat, met dit model, gezinshuisouders en ondersteuners elkaar kunnen 

helpen zodat iedereen kan blijven doen wat echt belangrijk is. Het netwerk van kinderen en jongeren 

in een gezinshuis is vaak klein en kwetsbaar en wordt slechts mondjesmaat uitgebreid. Daarin biedt 

het model ook een kans. Met een groter netwerk wordt het makkelijker voor de gezinshuisouders.  

 

Een aanbieder verklaart dat deze dit al heeft georganiseerd in de vorm van intervisie. 

Gezinshuishouders hebben onderling veel contact. Het kan regionaal helpen om ook contact te 

leggen met gezinshuisouders die op een andere wijze werken. De aanbieder zou in de regio meer 

samenwerking willen zien ten aanzien van het logeren. Nu is het vaak lastig om logeeradressen te 

vinden. Ook voor de gemeente is het aantrekkelijk als gezinshuisouders dat onderling kunnen 

regelen. Desgevraagd bevestigt de aanbieder dat voor gezinshuizen de logeerkosten moeten worden 

voldaan uit het budget van het gezinshuis, maar soms biedt het budget daartoe geen ruimte. Er zijn 

betere oplossingen denkbaar voor het logeren. Een aanbieder merkt op dat bij grote activiteiten de 

kinderen contact leggen met elkaar. Er ontstaan vriendschappen en zo kan het logeren op een 

natuurlijke wijze worden geregeld. Daar hoeft dan geen product aan gekoppeld te worden.  
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Een andere aanbieder sluit zich aan bij die aanbieder: zonder goede logeeradressen, is men vaak 

duurder uit. Een zorgboerderij hanteert bijvoorbeeld een hogere dagprijs. Normaliter zouden de 

kosten uit het budget voor het gezinshuis worden betaald. Als het kind niet thuis is, heeft men er 

immers ook geen kosten van. Een ander punt dat door ouders vaak wordt genoemd is de financiële 

kentering. Voorheen ontvingen ze een volledig, toereikend, budget voor het kind. Tegenwoordig 

moeten ze zoeken naar financiële mogelijkheden. Dat kost veel tijd. Gezinshuisouders willen graag 

dat dit werd teruggedraaid.  

  

In het kader van langdurige plaatsing van kinderen, acht de aanbieder het van belang dat er 

(ongeacht de financieringsvorm) mogelijkheden zijn als een kind bijvoorbeeld tijdelijk extra 

begeleiding nodig heeft. Met de steunstructuur die ze nodig hebben, zullen ouders minder snel 

afhaken. De lijntjes om zaken te regelen moeten dus kort en snel zijn.  

  

Afsluiting 

De voorzitter heeft slechts van een enkeling twee adressen van gezinshuizen ontvangen. De anderen 

zullen de adressen in de komende dagen doormailen.   

 

De voorzitter bedankt de deelnemers voor hun input in de vier werksessies. Zij sluit de bespreking 

om 12.30  uur. 


