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Opening 

De voorzitter opent de derde en laatste werksessie voor de marktconsultatie om 9.05 uur. Deze 

sessie is de laatste mogelijkheid om relevante punten mee te geven voor de aanbesteding. De 

productbeschrijvingen moeten op 1 oktober gereed zijn.  

 

KPI’s 

In de vorige werksessie is gesproken over KPI’s, past performance, en criteria voor beoordeling. 

Daarover werden veel vragen gesteld. Ook was men bezorgd of hantering van zulke criteria op een 

goede en eerlijke manier mogelijk is. De voorzitter verduidelijkt dat ze niet zijn bedoeld om 

aanbieders met elkaar te vergelijken en concurrentie in de hand te werken dan wel partijen uit te 

sluiten, maar om gezamenlijk een leercyclus in te gaan en tot verdere verbetering te komen.  

 

Een aanbieder heeft in zijn schriftelijke reactie op de conceptproductbeschrijving zijn zorgen geuit 

over de KPI’s. Het vergt de nodige bezinning of de juiste KPI’s worden gebruikt met de juiste doelen. 

Uiteindelijk is het een verantwoordingsinstrument. De regio benadrukt dat de KPI’s worden ingezet 

om van te leren. Op meerdere vlakken constateert men weerstand tegen KPI’s en het meten van 

zaken. Er is echter informatie nodig om op te kunnen sturen en met elkaar in gesprek te kunnen 

gaan. Nu gebeurt nog te veel op gevoel en zonder goede onderbouwing. Het gaat om het weten en 

het in gesprek gaan; dus niet om het verantwoorden en afstraffen. Een aanbieder stelt dat het leren 

een cultuur vergt die men gezamenlijk moet invullen. Landelijk staan zorgaanbieders terughoudend 

tegenover KPI’s. Zelf is hij er niet op tegen, mits men gezamenlijk bepaalt wat er moet gebeuren en 

hoe kan worden georganiseerd. Hij vraagt zich wel af in hoeverre de beoogde KPI’s daadwerkelijk 

kunnen worden geïmplementeerd. De voorzitter merkt op dat de KPI’s nog niet zijn opgesteld. Het is 

zaak om ze op de juiste wijze in te zetten om de administratieve lasten te verlichten. Wellicht kan de 

gemeente zelf ook een aantal zaken meten. Niet alle informatie hoeft door de zorgaanbieders te 

worden geleverd. Cijfers worden bovendien altijd bekeken in combinatie met een toelichting door de 

aanbieder. De regio verduidelijkt dat het de bedoeling is om aan te sluiten bij wat men landelijk 
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wordt geacht te meten. Indien extra informatie wordt opgevraagd, dient daar een goede gedachte 

achter te liggen. 

 

Een aanbieder sluit zich aan bij een aanbieder. Het is goed dat er landelijk naar de KPI’s wordt 

gekeken. Meten is weten. Wel dient vooraf een goede afstemming plaats te vinden zodat iedereen 

weet wat de bedoeling is en wat men van elkaar kan verwachten.  

 

Bijzondere kosten 

De voorzitter stelt voor om dit agendapunt te parkeren omdat dit aan de orde komt in de speciaal 

daarvoor opgerichte werkgroep Bijzondere Kosten Pleegzorg. Een aanbieder informeert of zijn 

instelling vertegenwoordigd is in die werkgroep. De regio zal dat checken.  

 

Document Inhoud product Pleegzorg 

Berekening van uren 

Beide aanbieders gingen in hun schriftelijke reactie in op directe en indirecte cliëntcontacttijd. Een 

aanbieder merkt op dat in het document wordt gesproken over 30 uur directe cliëntcontacttijd. Het 

is niet helder of het om cliëntgebonden hulpverlening inclusief gaat dan wel exclusief 

randvoorwaardelijke activiteiten. Zij heeft in de reactie aangegeven wat een aanbieder al dan niet 

verstaat onder cliëntgebonden hulpverlening en directe contacttijd. Desgevraagd verklaart een 

aanbieder dat 30 uur niet haalbaar is als de randvoorwaardelijke activiteiten zijn inbegrepen. Of 

30 uur volstaat voor enkel de cliëntgebonden hulpverlening, hangt af van de casus. Op dit moment 

zit een aanbieder daarboven. De gemiddelde contacttijd is 4,5 uur per maand. Dus 54 in plaats van 

30 uur per jaar.  

 

De voorzitter informeert hoe de extra uren momenteel worden opgevangen. Een aanbieder verklaart 

dat er, ter aanvulling, meer ambulante ondersteuning wordt ingezet. Alle uren worden geschreven 

op pleegzorg. Hij heeft niet paraat in hoeverre daarvoor extra indicaties worden gevraagd. De regio 

heeft geconstateerd dat er op pleegzorg veel extra indicaties worden ingezet, waaronder ook 

ambulante ondersteuning. Het is relevant om te weten of men uitgaat van 2,5 uur per maand en 

voor het meerdere een extra indicatie heeft, dan wel 4,5 uur pleegzorg verleent terwijl contractueel 

slechts 2,5 uur is overeengekomen. Volgens een aanbieder zijn er inderdaad extra indicaties voor de 

extra uren. De voorzitter concludeert dat bij uitbreiding van pleegzorg het aantal aanvullende 

indicaties zal afnemen.  

  

De regio merkt op dat een werkgroep anderhalf jaar bezig is geweest om met een aanbieder de 

inhoud van het product pleegzorg af te stemmen. Aanleiding waren de vele discussies over situaties 

waarin men naast pleegzorg extra producten mocht aanvragen. In de werkgroep zijn partijen een 

aantal zaken overeengekomen met elkaar. Die uitkomsten zijn schriftelijk gedeeld en in april 2020 

geüpdatet. Het wekt verbazing dat men nu twee keer zoveel uren nodig zou hebben. Een aanbieder 

kent dit traject niet aangezien hij pas sinds drie maanden bij een aanbieder werkt. Sinds maart 2020 

wordt bij een aanbieder gedaan aan tijdschrijven. Daaruit blijkt hoeveel uur pleegzorg per casus 

gemiddeld wordt besteed aan directe cliëntcontacten. Ten opzichte van 2019 is de gemiddelde tijd 

per casus afgenomen en er wordt zo goed mogelijk gestuurd om binnen de afgesproken 2,5 uur te 
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blijven. In de praktijk vragen pleeggezinnen echter veel tijd van medewerkers zodat er een 

spanningsveld ontstaat met het doorplaatsen. Een aanbieder was destijds niet betrokken bij de 

werkgroep, hoewel ze op inhoud wel heeft meegekeken naar de documenten.  

 

De regio vraagt naar het verschil met gezinshuizen: daar gaat het om 10 uur per week en bij 

pleegzorg om 2,5 uur per maand. Een aanbieder legt uit dat het om een andere doelgroep gaat. 

Bovendien wordt bij pleegzorg het aantal uren per kind gerekend en bij een gezinshuis het aantal 

uren per gezin. Het gaat om gemiddelden. Het zijn dus twee verschillende grootheden. Doorgaans is 

er in het begin meer tijd nodig dan 2,5 uur en kan daarna worden afgeschaald. Een aanbieder voegt 

toe dat ook de casuïstiekbespreking in een gezinshuis anders is georganiseerd dan bij pleegzorg.  

 

Een aanbieder geeft aan dat bij hen de cliëntgebonden tijd wordt geïnterpreteerd als direct 

gebonden tijd. Daar wordt meer tijd aan besteed dan het aantal uren dat ervoor staat vanuit de 

regio. De aanbieder vraagt echter geen indicaties aan voor ambulante diensten omdat hij dit nog niet 

op grote schaal heeft. Er is dus een contract afgesloten waar de aanbieder niet goed mee uit de 

voeten kan. De organisatie is lerend en krijgt steeds meer zicht op het omgaan met de caseload en de 

complexiteit om tot een meer practise based beleid te komen waarbij de zorginhoud wordt geborgd 

en men financieel beter in control is. Een fulltime medewerker (36 uur per week) met een caseload 

die enkel uit voltijd plaatsingen bestaat, besteedt gemiddeld zo’n 60 uur per jaar aan een kind.  

 

Een aanbieder wijst erop dat een vertekend beeld van de uren kan ontstaan doordat een duidelijke 

uitsplitsing tussen cliëntgebonden hulpverlening en randvoorwaardelijke activiteiten ontbreekt. Hij 

bevestigt desgevraagd dat een aanbieder voor 54 uur per jaar ook de randvoorwaardelijke 

activiteiten kan bieden die worden genoemd in de productbeschrijving, zoals begeleiding van ouders 

en pleegouders. De voorzitter wijst erop dat het tot stand brengen van de match niet wordt vermeld 

onder cliëntcontacttijd, maar wel bij cliëntgebonden hulpverlening. De regio stelt dat de directe 

contacttijd betrekking heeft op de uren dat de cliënt de pleegzorgwerker ziet. Zij begrijpt dat in de 

genoemde 54 uur ook alle werkzaamheden eromheen zijn verdisconteerd. De aanbieder kan zich 

voorstellen dat dit bij het tijdschrijven enigszins vertroebeld is geraakt. Niet alle tijd is meegenomen 

in die 54 uur.  

 

De voorzitter beluistert dat in de cliëntgebonden hulpverlening (begeleiding van het kind, de ouders 

en de pleegouders) ook randvoorwaardelijke activiteiten worden meegenomen. Het tot stand 

brengen van de match hoort niet bij de directe cliëntcontacttijd. Het gemiddelde van 30 uur is 

gebaseerd op de directe cliëntcontacttijd. De miscommunicatie ontstaat doordat in het document de 

cliëntgebonden hulpverlening meer omvat dan de directe cliëntcontacttijd. Een aanbieder bevestigt 

dat. De voorzitter informeert of ook in de door andere aanbieders berekende tijd (60 uur) zowel de 

cliëntgebonden hulpverlening (directe cliëntcontacttijd en randvoorwaardelijke activiteiten zoals 

matching) is meegenomen. Een aanbieder verduidelijkt dat zij het begrip randvoorwaardelijke 

activiteiten niet kent. Wel wordt er onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte tijd. Hij 

constateert dat er veel begrippen worden gebruikt waarvan niet duidelijk is of iedereen daar 

hetzelfde mee bedoelt. Het document dat ten grondslag ligt aan de productbeschrijving is in overleg 

met een aanbieder opgesteld. Die organisatie hanteert waarschijnlijk andere uitgangspunten dan zij. 
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Dat maakt het lastig om tot een vergelijking te komen. Doordat een deelnemer recent is gestart bij 

een aanbieder is het voor hem lastig om vragen uit het verleden te beantwoorden. Hier ligt een risico 

en men moet goed nagaan of iedereen echt hetzelfde bedoelt. Eigenlijk zou een aanbieder de 

productbeschrijving naast de rekentool van hen moeten leggen om dat te checken. De genoemde 

60 uur is gebaseerd op de gewogen caseload. Dat model wordt nog tot 1 januari 2021 gebruikt en 

daarna gaat de aanbieder over op enkelvoudige caseload weging. Er is nagegaan hoeveel tijd een 

caseload professional krijgt per soort pleegzorg (pleegouder voogdij, beperkte begeleiding, vrijwillige 

plaatsing, perspectief biedend). Uit de registratie blijkt dat meer dan 90% van de plaatsingen 

perspectief biedend is. Bij de meeste casussen ligt de tijdsbesteding tussen 1,23 uur en 1,34 uur per 

week. Declarabel voor directe contacttijd is 61 uur per jaar per fulltime medewerker (1.400 uur per 

jaar) bij voltijd plaatsingen.  

 

De regio merkt op dat de marktconsultatie helderheid moet geven over het aantal uren 

pleegzorgwerk voor de uitvraag en voor de tariefstelling. Op grond daarvan worden de opdrachten 

voor de komende vijf jaar weggezet bij de zorgaanbieders. Er moet volstrekte duidelijkheid zijn over 

het aantal uren om problemen in de toekomst te vermijden. De voorzitter legt uit dat het document 

is opgesteld op basis van de huidige contracten. De pleegzorgwerker wordt geacht de genoemde 

werkzaamheden uit te voeren. De regio vult aan dat de werkgroep daarbij is uitgegaan van de 

documenten die door de landelijke koepel zijn opgesteld. Zij stelt voor om via de leden van die 

werkgroep na te gaan hoe zij tot 30 uur zijn gekomen en daarna met een goede uitvraag en 

duidelijke definities terug te komen bij de aanbieders. Verdubbeling van het aantal uren pleegzorg 

zal echter problemen opleveren. De regio zou bij voorkeur willen werken met begrippen als directe 

en indirecte tijd. Dat zijn in de regio algemeen gebruikte termen voor allerlei vormen van zorg.  

 

Begeleiding aan het kind 

De regio geeft aan dat dit de laatste gelegenheid voor aanbieders is om input te geven voor de 

aanbesteding van het product pleegzorg. Het document is met een aanbieder opgezet en behoeft 

wellicht verbreding.  

 

Een aanbieder heeft schriftelijke feedback gegeven en daarbij gewezen op een aantal 

onduidelijkheden. Gezien alle vraagtekens, kan hij nog niet uit de voeten met het voorliggende 

document. De belangrijkste punten worden doorgenomen: 

 Randvoorwaardelijke activiteiten: een aanbieder gebruikt die term niet en stapt per 

1 januari 2021 over op een enkelvoudige caseload en begrippen als directe en indirecte tijd. 

Er moet nog worden geduid wat daaronder precies valt. Onduidelijk is wat er in het 

document precies wordt verstaan onder cliëntgebonden en randvoorwaardelijke activiteiten. 

 Bij de begeleiding van het kind wordt gesproken over passend bij de leeftijd. Voor een 

aanbieder is niet de kalenderleeftijd leidend, doch de ontwikkeling van het kind.  

 Bij afstemming en verantwoording is niet helder hoe verantwoording moet worden geduid 

en wie de verwijzer is.  

 De zin “bijdrage aan de ontstane hulpvraag binnen het netwerk van de jeugdige 

onderzoeken” is vaag. Er wordt niet geduid wat het netwerk inhoudt en welke bijdrage wordt 

verwacht van de pleegzorgwerker. Bij een aanbieder ondersteunt de pleegzorgwerker het 
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pleeggezin en de pleegouders omwille van een veilig en pedagogisch verantwoord 

opvoedklimaat voor het kind. De relatie met de biologische ouders krijgt doorgaans vorm in 

samenwerking met de jeugdzorgwerker van GI. In beginsel ligt de verantwoordelijkheid voor 

die relatie bij GI, maar pleegzorg moet daar wel naartoe bewegen indien daar in de casuïstiek 

ruimte voor is. Er zijn ook situaties waarin zo’n relatie niet realistisch is. 

Een aanbieder geeft aan dat hij de GI verantwoordelijk acht voor de begeleiding van de 

biologische ouders, maar er ligt ook een rol bij de pleegzorgwerker om de samenwerking op 

dit punt tot stand te brengen en positief te houden.  

 Bij de inzet van de gedragswetenschapper, moet men beseffen dat de pleegzorgwerker altijd 

hoofdelijk verantwoordelijk blijft voor de zorg. De gedragswetenschapper kan adviseren, 

maar kan de verantwoordelijkheid niet overnemen. Als de pleegzorgwerker van zo’n advies 

afwijkt, zal hij zich daarvoor moeten verantwoorden als het misgaat. Die hoofdelijke 

verantwoordelijkheid zou in het document genoemd moeten worden omdat het 

consequenties heeft voor de competenties en kwaliteiten die van de pleegzorgwerker 

worden verwacht. De regio wijst erop dat dit al is geborgd in de wet en de SKJ-registratie. 

  

Een aanbieder geeft aan dat de feedback vanuit een aanbieder vooral betrekking had op de definitie 

van cliëntgebonden en randvoorwaardelijk. Een aanbieder kan zich vinden in het voorstel van een 

aanbieder om een aantal punten te concretiseren ter voorkoming van verwarring.  

 

Begeleiding aan ouders 

Een aanbieder deelt mee dat de opmerking over de definitie van cliëntgebonden en 

randvoorwaardelijk ook de begeleiding van ouders betreft. Daarnaast zou de samenwerking tussen 

ouders en pleegouders alsmede de begeleiding in de ouderrol verder moeten worden 

geconcretiseerd zodat duidelijk is wat er wordt verwacht van de pleegzorgwerker en wat de rol van 

GI is.  

 

Een aanbieder merkt op dat begeleiding van de ouders doorgaans zal gebeuren in samenwerking met 

GI. Bij de vierde bullet roepen de termen coaching van de ouders en roldifferentiatie vragen op. De 

voorzitter verduidelijkt dat ouders moeten worden gecoacht in de rol die ze moeten innemen als hun 

kind in een ander gezin wordt geplaatst. Een aanbieder vindt de begeleiding van ouders meer 

omvattend dan enkel roldifferentiatie. Het is niet duidelijk wat er op dit punt precies van 

pleegzorgwerkers wordt verwacht. In principe ligt de begeleiding van biologische ouders niet bij hen 

(doch bij GI) aangezien zij de pleegouders moeten begeleiden. Pleegzorgwerkers kunnen daarin wel 

complementair zijn en samenwerken met GI. De rol die zij hebben ten aanzien van biologische 

ouders zal verschillen per casus en per koppel van jeugdzorgwerker en pleegzorgwerker. Over het 

algemeen ziet men in de jeugdzorg een grote doorloop van doorgaans jonge professionals die sterk 

leunen op regels. De pleegzorg kent weinig doorloop: de professionals hebben een langere 

werkervaring en laten zich sterker leiden door hun ervaring en intuïtie. Dat kan in de praktijk botsen 

bij de ouderbegeleiding. Dat aspect hoeft overigens niet terug te komen in het document.  

 

De regio stelt dat pleegzorg in een driehoek zit met pleegouders en biologische ouders. De 

opdrachtgever zal willen dat het totaal wordt opgepakt. De voorzitter is benieuwd waarom dit niet 



 
 

 

   
 
 

6 

gebeurt: vanwege de uren of om inhoudelijke redenen? Een aanbieder licht toe dat 

pleegzorgwerkers wel aandacht hebben voor de biologische ouders, maar niet verantwoordelijk 

kunnen zijn voor hun totale begeleiding. In het verleden zijn verantwoordelijkheden wettelijk belegd. 

GI’s werden verantwoordelijk voor de hulp aan biologische ouders (voogdij en OTS) en de 

uitvoerende partijen (doorgaans pleegzorgaanbieders) voor de begeleiding van pleegouders. Daarbij 

nemen pleegzorgwerkers, waar mogelijk, ook hun verantwoordelijkheid bij de begeleiding van de 

biologische ouders. Er worden afspraken gemaakt over de begeleiding en die zullen ze uitvoeren. Als 

ze ook de volledige begeleiding aan biologische ouders op zich moeten nemen, zal een aanvullende 

module ouderbegeleiding moeten worden ingezet. Dat zit niet in de huidige caseload voor 

pleegzorgwerkers. Maar los van de uren, is ook de positie van de pleegzorgwerker dan een punt van 

aandacht. Als die zowel de pleegouders als de biologische ouders moet begeleiden, kan een 

rolconflict ontstaan. De voorzitter wijst erop dat gezinshuiswerkers wel functioneren als 

tussenpersoon tussen gezinshuisouders en biologische ouders. Een aanbieder stelt dat een 

gezinshuisconstructie heel anders is dan een pleegzorgconstructie. Hij deelt de mening dat een 

combinatie van beide rollen in de pleegzorg tot een rolconflict kan leiden. Een aanbieder trekt de 

vergelijking met makelaars die evenmin voor zowel de aankopende als de verkopende partij kunnen 

werken. Ook advocaten kunnen niet voor beide partijen tegelijk werken. Inhoudelijk moet men niet 

willen dat pleegzorgwerkers zowel de pleegouders als de biologische ouders begeleiden. Bovendien 

zal dat in de praktijk niet werkbaar zijn. Als de pleegzorgaanbieder meer inhoud moet geven aan de 

begeleiding van biologische ouders, zal daartoe een ambulant aanbod worden georganiseerd. De 

regio is benieuwd in welk opzicht een gezinshuis hierin afwijkt van pleegzorg. In beide gevallen is er 

sprake van een gezin, een jeugdige, biologische ouders en jeugdhulpprofessionals. Een aanbieder 

geeft aan dat de verschillen afhangen van de gekozen gezinshuisconstructie. Een aanbieder voegt toe 

dat gezinshuis en pleegzorg verschillende producten zijn. Het gaat erom hoe het is ingericht, welke 

kinderen kunnen worden geplaatst en wat hun perspectief is.  

 

De regio concludeert dat de aanbieders terughoudend zijn in het nemen van een hoofdrol bij de 

begeleiding van biologische ouders aangezien die bij de GI’s liggen. Zij informeert hoe dat zit als er 

geen GI betrokken is bij een casus. Een aanbieder verklaart dat de pleegzorg die rol dan kan invullen 

middels een ambulant aanbod. Het gaat dan om specifieke casussen en een complementair aanbod 

dat in afstemming met een gedragswetenschapper wordt ingezet. Doorgaans is GI niet betrokken in 

dergelijke casussen. Als dat wel het geval is, zal ook afstemming met GI plaatsvinden. Maar in 

principe zijn pleegzorgwerkers er primair voor de pleegzorg. Er zit een systeem omheen met andere 

ketenpartners en daarmee werkt pleegzorg samen. De pleegzorgwerker zal de begeleiding van 

biologische ouders nooit zelf doen. In voorkomende gevallen gebeurt dat door een collega. De regio 

concludeert dat de pleegzorg de module ouderbegeleiding enkel in uitzonderlijke situaties inzet.  

 

Een aanbieder heeft nog een aantal vragen over de verwachtingen die de opdrachtgever heeft van 

de kennis, kunde, en competenties van pleegzorgprofessionals. Bijvoorbeeld ten aanzien van de 

financiële thema’s en regelingen. Volstaat het als die kan wijzen op bepaalde regelingen of moet de 

begeleiding van pleegouders ook richting budgetbeheer en coaching gaan? Een soortgelijke vraag 

heeft hij in relatie tot de juridische thema’s. Verder is de bereikbaarheid niet goed gespecificeerd. 

Weliswaar wordt er gesproken over 24/7 bereikbaarheid, maar daarbij is niet aangegeven of dit geldt 
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voor specifieke medewerkers dan wel voor de organisatie. Verder wijst een aanbieder op de 

tijdsverschillen: voor netwerk pleeggezinnen is 30 uur beschikt, terwijl zij 39,8 uur hanteert. Tot slot 

staat hij stil bij de algemene overhead: het is onduidelijk of er ook overheadkosten zijn die geen deel 

van de kostprijs uit mogen maken.  

 

Screening netwerkpleeggezinnen 

De voorzitter vraagt waarom die screening buiten het product zou moeten vallen terwijl de screening 

van bestandpleeggezinnen erbinnen valt. Een aanbieder legt uit dat het gaat om gezinnen binnen het 

netwerk van het kind. Het kost veel tijd om potentiële pleeggezinnen te screenen en daar een goed 

beeld van te krijgen. Er moeten individuele gesprekken worden gevoerd en dat kan niet binnen de 

beschikbare tijd. Bestandspleeggezinnen volgen een training en daarna wordt gekeken welk kind in 

dat gezin zou passen. In alle gevallen beoogt de screening om zo zorgvuldig mogelijk een kwalitatief 

goed pleeggezin te vinden. een aanbieder vraagt zich overigens af of de screening van 

bestandpleeggezinnen cliëntgebonden dan wel randvoorwaardelijk is. Een aanbieder vult aan dat 

een netwerkscreening pas kan worden opgepakt in de pleegzorgperiode van een kind. Bij een 

bestandscreening gaat het om gezinnen die al in de database zitten. Dan hoeft enkel matching met 

een kind te worden gedaan. Een aanbieder vult aan dat een aanbieder momenteel onderzoekt of dit 

op andere wijze kan worden vormgegeven.  

 

De regio begreep dat er een apart team is dat voortdurend bezig is met de werving en selectie van 

bestandsgezinnen. De uren daarvoor worden afgeroomd van het totaal aantal uren pleegzorg. 

Netwerkscreening kan pas worden opgestart als er voor een kind een indicatie ligt voor pleegzorg. 

Men komt dus op een ander wijze aan het pleeggezin. Desgevraagd verduidelijkt een aanbieder dat 

de kosten voor netwerkscreening niet afgeroomd kunnen worden van het totaal omdat het vaak zeer 

tijdrovend en dus kostbaar is: er moeten allerlei mensen uit het netwerk van het kind worden 

benaderd om het juiste pleeggezin te vinden. De voorzitter merkt op dat er bij bestandscreening ook 

niet altijd een een-op-een match is.  

 

De regio merkt op dat de pleegzorg werkt met een gemiddeld tarief. Daaronder vallen zowel de 

kinderen die heel veel, als de kinderen die heel weinig begeleiding nodig hebben. Ook bij 

bestandscreening en netwerkscreening zou men kunnen uitmiddelen zodat het in het product kan 

worden opgenomen. Een aanbieder verduidelijkt dat er geen extra netwerkscreening wordt gedaan 

in een casus waarin al een screening is gedaan en het gezin als veilig wordt beoordeeld. In zo’n geval 

wordt meteen een pleegoudercontract aangeboden. Een aanbieder vult aan dat doorgaans GI of de 

verwijzer de veiligheidscheck uitvoert als er een gezin beschikbaar is in het netwerk. In eerste 

instantie krijgt het gezin dan een voorlopig pleegcontract. Daarna volgen er gesprekken met 

pleegzorg om na te gaan of het een geschikt pleeggezin is en kan er een definitief pleegcontract 

worden opgesteld.  

 

De voorzitter hoort geen sterke argumenten voor of tegen het opnemen van die screening in het 

tarief. Een aanbieder legt uit dat het heel lastig is om een gemiddelde te geven aangezien het niet 

altijd ingezet hoeft te worden. Hij zou het als apart product aanbieden.  
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Een aanbieder vraagt zich af of de feedback op het document voldoende is besproken aangezien het 

na deze sessie niet meer mogelijk is om nog input te geven. De voorzitter bevestigt dat. Uit de 

feedback blijkt dat een aantal punten concreter en duidelijker moeten worden beschreven. Een 

aanbieder kan zich vinden in die conclusie. Punten moeten worden aangescherpt om verwarring en 

onjuiste verwachtingen te voorkomen. Aan deze aanbesteding zullen immers ook partijen meedoen 

die niet aan deze sessies hebben deelgenomen. Tevens moet er nog naar de urenberekening worden 

gekeken.  

 

De voorzitter heeft geen bezwaren gehoord tegen het voorstel om dit document als basis te 

gebruiken voor de productbeschrijving. Wel moeten bepaalde punten meer in detail worden 

vastgelegd. Het enige inhoudelijke bezwaar betreft begeleiding van biologische ouders door 

pleegzorgwerkers. De aanbieder gaan hiermee akkoord. Een van de aanbieders geeft aan dat voor 

hem drie grote onderwerpen van belang zijn: financiering, ouderbegeleiding, en verwachtingen van 

de pleegzorgwerkers. Die zouden goed beschreven moeten worden. Dan is duidelijk wat de 

opdrachtgever wil inkopen en kunnen aanbieders afwegen of ze daaraan kunnen voldoen.  

 

Ondersteuning aan pleegouders (model Mockingbird Family Model)  

Volgens de voorzitter is het niet de bedoeling alle aanbieders via dit model te laten werken. Het 

bevat echter een groot aantal bruikbare elementen, zoals de onderlinge ondersteuning door 

pleegouders als vorm van respijtzorg. Het is de bedoeling om dit de komende jaren samen met de 

partners verder te ontwikkelen binnen de regio. 

 

Niet iedereen heeft het webinar hierover kunnen bekijken. De zorgaanbieders zullen schriftelijk 

reageren op de vragen over dit onderwerp.  

  

Afsluiting 

De voorzitter deelt mee dat het verslag van de sessie op de website zal worden geplaatst. 

Aansluitend is er nog twee weken de tijd om daarop te reageren. De verslagen van de vorige sessies 

staan al op de website. 

 

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

10.35 uur.  


