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1 Kennismaking 

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering om 15.05 uur. Zij spreekt haar 

waardering uit voor de deelname aan het overleg en het meedenken over de productbeschrijvingen 

begeleid wonen jeugd en de aansluiting hiervan bij aanbieders. De deelnemers stellen zich voor.  

 

2 Verslag aanbiederssessie 13 augustus 2020 

Het verslag van de sessie van 13 augustus 2020 is gepubliceerd op de website van MGR, de 

aanbieders kunnen reageren op de documenten op de website.  

 

Een aanbieder merkt op dat de termen begeleid wonen en beschermd wonen wisselend worden 

gebruikt, zij gaat ervan uit dat de verschillen in deze werksessie duidelijk kunnen worden benoemd 

zodat er één lijn kan worden getrokken. Een andere aanbieder vraagt aandacht voor de doelgroep 

18-min en 18-plus en de verlengde jeugdzorg en wijst erop dat er een tekort lijkt te zijn in het aanbod 

en refereert aan een discussie dat het voor jongeren goed is niet te dicht bij huis te wonen en uit het 

systeem te raken. De aanbieder vraagt zich af of er werkelijk te weinig plaatsen zijn en meent dat het 

ligt aan de samenwerking tussen de partijen en dat faseren mogelijkheden biedt.  

De voorzitter vraagt of andere aanbieders dat herkennen. Een aanbieder herkent dat het belangrijk is 

elkaar te kennen en te weten of samenwerking mogelijk is en een goede match te maken. 
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Jeugdbescherming heeft vaak een breder overzicht, het ligt naar haar mening wel degelijk aan het 

aanbod en de hoeveelheid plekken.  

 

De regio reageert dat er onderscheid wordt gemaakt tussen gezinsvervangende voorzieningen en 

begeleid wonen naar zelfstandigheid. De regio noemt het lastig exacte aantallen aan te geven. De 

gemeente krijgt terug dat er relatief veel jeugd lang op behandelplekken blijft en er onvoldoende 

uitstroommogelijkheden zijn. Financieel is dit ongunstig, het hangt samen met het aantal 

gezinsgerichte plekken. Er is geen zekerheid dat er een tekort aan plekken is, het is lastig om 

jongeren te plaatsen op een goede plek. De voorzitter stelt voor het 18-min en 18-plus-vraagstuk te 

bespreken bij de productbeschrijvingen. 

 

3 Onderzoeksvragen naar aanleiding van conceptproductbeschrijvingen Wonen met begeleiding 

3.1 Woon/leefgroep 

De voorzitter geeft aan dat de omvang niet bekend is, zij heeft de indruk dat het niet gaat om heel 

grote aantallen. Zij schetst de huidige lijn van het kind zoveel mogelijk in het gezin tot en met het 

aanbod van de woon/leefgroep. 

 

Doelgroep 

Een aanbieder vraagt wat wordt bedoeld met ‘psychiatrische problematiek is niet voorliggend’.  

De voorzitter legt uit dat er niet altijd sprake is van hoofdzakelijk psychiatrische problematiek, het 

kan ook gaan om gedragsproblematiek. De regio schetst dat het gezinsgerichte verblijf de voorkeur 

heeft, niet elk kind kan dat echter aan. Bij beschermd wonen wordt momenteel een koppeling 

gemaakt tussen jeugd en 18-plus. Bij de groep die overblijft staat behandeling niet meer op de 

voorgrond, de jongeren kunnen niet naar huis en uiteindelijk stromen zij vaak alsnog uit op een 

bepaalde leeftijd en vallen dan onder de Wet langdurige zorg. Het streven is een gezinsvervangende 

setting. 

 

Een aanbieder vraagt of spreker hoort dat het behandeldeel al is afgerond of niet mogelijk is.  

Een andere aanbieder stelt voor de term ‘niet meer voorliggend’ te gebruiken, benoemd wordt dat 

bedoeld wordt dat een intramurale setting niet nodig is. Een volgende aanbieder vraagt aandacht 

voor het benoemen van het wonen (zoveel mogelijk gezinsvervangend) zodat kinderen en jongeren 

een plek hebben waar zij kunnen wonen en verder kunnen opgroeien en niet weer weg hoeven na 

verloop van tijd. Gezinsvervangend heeft een lading, te denken valt aan een beschrijving in de sfeer 

van een gezamenlijk leefverband creëren in een vaste groep.  

 

De voorzitter geeft aan dat de gemaakte opmerkingen worden verwerkt en daarop kan worden 

gereageerd.  

 

Problematiek/cliëntvraag 

Bij 9 Problematiek/cliëntvraag wordt gesteld dat op het gebied van sociale redzaamheid en 

psychosociaal/cognitief reageren vaak hulp en begeleiding nodig is. Een aanbieder is van mening dat 

dit beantwoord zou moeten worden voor de meeste cliënten. Een andere aanbieder wijst erop dat in 

één zin drie aspecten aan de orde komen die niet bij iedereen hoeven te spelen. De regio  stelt voor 
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‘vaak’ te vervangen door ‘doorgaans’. 

 

Beschrijving aanbod 

Welke groepsgrootte zou het moeten betreffen? 

Een aanbieder adviseert een groep niet te groot te maken, spreker kan zich een groep van vijf 

jeugdigen met één volwassen begeleider voorstellen. Een grotere groepssamenstelling vraagt meer 

begeleiders. Bij verticaliteit is er differentiatie in de problematiek en ontwikkelingsfasen van de 

kinderen en jongeren. Een andere aanbieder sluit zich hierbij aan. Een volgende aanbieder pleit voor 

een opvang en groepsgrootte die de sfeer van een thuissituatie benadert. 

 

De regio kan zich voorstellen dat de groepsgrootte afhankelijk is van de specifieke doelgroep. Een 

aanbieder denkt dat een groepsgrootte van vier personen haalbaar is, spreker wijst op het noemen 

van een instellingsterrein in de beschrijving en meent dat een voorziening in een wijk wenselijker is. 

Een andere aanbieder is het hiermee eens. Mogelijkheden voor een grotere groep zijn afhankelijk 

van de situatie. Een volgende aanbieder heeft goede ervaringen met een groepsgrootte van vijf, de 

financiering is lastig met volwassen begeleiders. Een minimum van zes en een maximum van acht 

heeft de voorkeur, op een instellingsterrein is het creëren van een huiselijke situatie mogelijk.  

Een aanbieder geeft aan dat jongeren die wat ouder zijn sterk de wens hebben niet meer op een 

groep te wonen. De regio merkt op dat afhankelijk van de doelgroep er een groep jongeren is die 

gebaat is bij een opvang op een instellingsterrein.  

De voorzitter constateert dat er een bandbreedte is in de groepsgrootte van zes tot acht personen en 

niet meer dan acht jeugdigen, belangrijk is of het past bij de samenstelling. Zij stelt voor in de 

beschrijving eerst de wijk te noemen en dan het instellingsterrein, het doel is zoveel mogelijk 

integratie in de samenleving. Een aanbieder noemt ook de mogelijkheid van een aanleunconstructie 

in verbinding met de wijk of een voorziening van de instelling. 

 

Een aanbieder geeft de regio in overweging vooral te richten op het doel van de zorg en de 

doelgroep en minder op de details over de locatie. Stel het doel van deze zorg voorop, is dat mogelijk 

in de beschikbare omgeving, afhankelijk van de behoefte van de betrokken jongere?  

De voorzitter wijst op de spanning die er is in de doelstelling van de gemeente en het integreren in 

de wijk versus openstaan voor de behoeften van de doelgroep. Twee aanbieders noemen dit laatste 

het meest relevant. Een andere aanbieder vraagt aandacht voor het zelf laten kiezen van een locatie 

door een jongere.  

De voorzitter vraagt of dit geen bestaand beleid is van aanbieders, zij gaat ervan uit dat de keuze 

onderdeel is van het aanbod. De aanbieder meent dat volwassenen vaak de plaatsing bepalen. Een 

andere aanbieder merkt op dat er niet altijd voldoende aanbod is om te kiezen, een volgende 

aanbieder wijst op de risico’s en de voorzitter brengt in dat de aanbieders hierin kunnen 

samenwerken en dat blijkt in de praktijk ook te gebeuren. 

 

Is er sprake van een onderscheid qua zwaarte van de begeleiding? 

Een aanbieder wijst erop dat er in de beschrijving sprake is van slaapdiensten en niet van 

nachtdiensten, hetgeen betekent dat er altijd minimaal één begeleider aanwezig moet zijn. Niet 

genoemd is een achtervang met het terugvallen op een andere collega bij calamiteiten.  
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De voorzitter vraagt of de aanbieders dit gezamenlijk kunnen regelen. Een andere aanbieder noemt 

het voorbeeld van een bereikbaarheidsdienst vanaf 17.00 uur waarmee begeleiders kunnen sparren, 

dit zou gezamenlijk kunnen worden georganiseerd.  

De voorzitter stelt vast dat de aanbieders dit een belangrijk punt vinden. 

 

De voorzitter merkt op dat er momenteel in de beschrijving geen onderscheid is naar lichte of zware 

begeleiding. Een aanbieder pleit ervoor eerder te kijken of alle andere woonvoorzieningen niet in 

aanmerking komen, niet duidelijk is hoe de toetsing hiervoor is.  

De regio vraagt de aanbieders of zij in het algemeen werkzaam zijn in één zorgzwaarte waarvoor één 

tarief van toepassing is. Een aanbieder verwacht dat het zich wel uitmiddelt voor de hele groep. Een 

andere aanbieder noemt de groepsgrootte relevant en verwijst naar de mogelijkheid tot een 

aanvullende behandeling in de productbeschrijving, spreker denkt dat hierop een beroep kan 

worden gedaan wanneer dat nodig is. 

 

Intensiteit inzet medewerkers 

Hoeveel begeleiding is er nodig per jeugdige op de groep? 

Een aanbieder stelt dat de benodigde inzet aan begeleiding afhankelijk is van de groepsgrootte en de 

leeftijd en de problematiek van de kinderen die gebruikmaken van de opvang. Een andere aanbieder 

geeft aan dat er geen begeleiding nodig is wanneer de kinderen naar school gaan. Na schooltijd kan 

de begeleiding flexibel worden ingepland. Bij een groep groter dan vijf is het wenselijk dat er twee 

begeleiders aanwezig zijn. Een volgende aanbieder pleit voor ruimte om de begeleiding flexibel af te 

stemmen op de groep.  

De regio merkt op dat de regio behoefte heeft aan duidelijkheid over het basistarief voor een goed 

beschreven product, specifieke zaken kunnen aanvullend worden geïndiceerd, een alternatief is een 

bed-bad-broodregeling met een basistarief en tariefmodules. 

 

Een aanbieder reageert dat onderscheid kan worden gemaakt tussen een structureel aanbod met 

een basisproduct en een tijdelijk aanbod waarin kan worden geschaald. Spreker geeft in overweging 

te kijken naar differentiatie in het personeel dat op de groep werkt en pleit voor het inzetten van 

twee begeleiders op de samenleefmomenten van de groep en een gastvrouw voor specifieke 

momenten. Een andere aanbieder gaat globaal uit van een op vier voor de begeleiding, afhankelijk 

van de groepsgrootte.  

De voorzitter geeft aan dat de regio streeft naar een tarief dat recht doet aan het werk zonder allerlei 

extra’s. Zij gaat de productbeschrijving aanpassen op basis van de input, zij verwacht dat het vooral 

gaat om langdurig verblijf. 

 

Kunnen de jeugdigen ook een deel van de week bij de instelling verblijven en daarnaast bij 

gezin/sociaal netwerk zijn. Er wordt zo veel als mogelijk zeven etmalen toegewezen, maar -wanneer 

er minder verblijf is- bij welke omvang zou er sprake zijn van bekostiging van minder etmalen? 

De voorzitter denkt aan een minimum van vier etmalen. Een aanbieder vraagt aandacht voor de 

bekostiging in het laatste deel van een traject wanneer kinderen worden begeleid naar weer thuis 

wonen en steeds minder op de groep wonen. De voorzitter noemt dit een goede nuancering om op 

te nemen in de productbeschrijving en denkt aan afspraken in het begin van het traject.  
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Een andere aanbieder wijst op afspraken in andere contractvormen over financiering voor minimale 

aanwezigheid. Een volgende aanbieder stelt voor om te middelen over een periode van bijvoorbeeld 

drie maanden, een aanbieder oppert een volume afgeven over een bepaalde periode. 

 

Vastgesteld einddoel/resultaat 

Een aanbieder is het eens met het streven naar dit doel en merkt op dat realistisch is te onderkennen 

dat er bij deze doelgroep wellicht langdurig vervolgzorg nodig is. De regio geeft aan dat iets 

soortgelijks kan gelden voor het aspect scholing. De voorzitter nuanceert dat kan blijken dat cliënten 

voor iets anders in aanmerking komen dan zorg en geeft aan dit te zullen toevoegen. 

 

Expertise 

Een aanbieder wijst erop dat begeleiding door mbo-medewerkers conflicteert met de 

productbeschrijving. De regio merkt op dat de mbo-begeleider werkzaam kan zijn onder de 

verantwoordelijkheid van een hbo-medewerker. Een aanbieder vraagt hoe de verantwoorde 

werktoedeling kan worden toegepast. Een andere aanbieder wijst erop dat de doorstroming onder 

mbo’ers minder is, zij dragen bij aan een vast en stabiel begeleidingsteam. Spreker mist de koppeling 

met een gedragswetenschapper in de beschrijving. De regio stelt voor de verantwoording 

werktoedeling op te nemen, twee aanbieders reageren dat een bepaling over toepassen en uitleggen 

kan worden opgenomen, zoals met de norm verantwoorde werktoedeling. Op de SKJ-website is 

informatie te vinden en de voorzitter zegt hierop terug te zullen komen. 

 

3.2 Zelfstandig wonen training 

De voorzitter zegt toe de productbeschrijving te zullen herformuleren op basis van de opmerkingen 

en discussie over de productbeschrijving woon/leefgroep. Zij merkt daarbij wel op dat de regio de 

indruk heeft dat bij dit product minder begeleiding nodig is. Een aanbieder reageert dat de intensiteit 

weliswaar kan verschillen maar de problematiek op het gebied van sociale redzaamheid hetzelfde 

kan zijn. De regio geeft aan dat hier niet per se 24-uurs aanwezigheid noodzakelijk hoeft te zijn, de 

aard en intensiteit van deze doelgroep is anders dat wat is besproken bij de productbeschrijving 

woon/leefgroep. 

 

Doelgroep 

Een aanbieder schetst dat de organisatie ook wel eens te maken heeft met 15-jarigen die extra 

ondersteuning nodig hebben op psychosociaal vlak. De regio legt uit dat de gemeenten hebben 

gekozen ivoor een leeftijdsgrens op basis van wat gebruikelijk is, in specifieke situaties is maatwerk 

mogelijk. Een andere aanbieder vraagt of verlengde jeugdzorg ook een mogelijkheid is. De regio 

belicht dat vervolgzorg vanaf 18 jaar is geregeld vanuit een ander kader zoals Wmo en Wlz. 

Verlengde jeugdzorg wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet en over de overgang naar 

volwassenenzorg kunnen afspraken worden gemaakt. Een andere aanbieder stelt voor geen harde 

grens bij 18 jaar te trekken zodat uitloop mogelijk is desnoods richting 19-20 jaar. De regio geeft aan 

dat wordt nagedacht over beschermd wonen en de betreffende organisaties zullen daarbij worden 

betrokken. Twee aanbieders hebben de ervaring dat de tarieven van Wmo en Jeugdzorg erg 

verschillen en dat een traject met een Wmo-tarief niet zomaar kan worden afgemaakt. Bijvoorbeeld 

bij jongeren die 17,5 jaar zijn of nog net geen 18 jaar zijn. De voorzitter neemt dit signaal mee. 



 
 

 

   
 
 

6 

 

Is er een onderscheid te maken in dit product in zwaarte of is er geen sprake van onderscheid? 

Een aanbieder herhaalt de argumentatie die spreker noemde bij de eerste productbeschrijving, als 

het nodig is er een mogelijkheid tot aanvullende behandeling en dagbesteding. 

 

Kunnen de aanbieders zich vinden in de beschrijving van toezicht? 

Een aanbieder noemt de beschrijving goed. Een andere aanbieder vraagt naar het onderscheid in een 

tarief voor wonen op een locatie van de aanbieder of in een huurhuis. De voorzitter reageert dat 

wanneer de cliënt zelf een huis huurt van een woningcorporatie de regio uitgaat van ambulante 

begeleiding.  

Een volgende aanbieder vraagt zich af of alleen telefonische beschikbaarheid op afroep voldoende is 

bij zelfstandigheidstraining, spreker leest niet terug dat iemand daadwerkelijk met de jeugdige 

praktisch aan de slag gaat. De voorzitter is het eens met een aanpassing in de omschrijving. 

 

Vastgesteld einddoel/resultaat 

De regio wijst erop dat het doel in dit geval zelfstandigheidstraining betreft. Twee aanbieders merken 

op dat het scholing betreft. 

 

Inclusief 

Een aanbieder merkt op dat de eerste bullet niet van toepassing is. 

 

Hoe zou moeten worden omgegaan met kamers die tijdelijk niet bewoond worden? 

Een aanbieder vraagt of dit al is besproken met de collega’s van beschermd wonen. De regio reageert 

dat het daar gaat om contracten met lumpsum, het opnemen van de bandbreedte zou een optie 

kunnen zijn.  

Een andere aanbieder noemt het lastig als een kamer leegstaat, spreker neemt aan dat er ingezet 

wordt op een intake en het bewonen van de kamer zodat er weer inkomsten zijn. Een volgende 

aanbieder geeft aan dat een aanbieder hierop geen invloed heeft, spreker wijst erop dat het voor 

een aanbieder lastig is dit risico met vaste kosten alleen te dragen, met vastgoed kun je niet 

makkelijk schalen. De regio is het daarmee eens, hij legt uit dat de regio een breed aanbod wil zodat 

er plek is voor jeugdigen. Het is aan de aanbieder om te bepalen aan hoeveel plaatsen er behoefte is, 

een aanbieder is het hiermee eens en zijn ervaring is dat het flexibel in te delen is.  

De voorzitter zegt te proeven dat meerdere aanbieders aangeven dat er ook een risico voor hen is, in 

deze sessie verwacht zij hierover geen overeenstemming met alle aanbieders. 

 

Een aanbieder maakt onderscheid tussen leegstand van een kamer en een kamer waarvan een 

jongere weinig gebruik maakt. Spreker meent dat het goed is als een zorgaanbieder daarop stuurt 

omdat het een goede plek is voor iemand anders. Dan kan worden gesproken over volumeafspraken 

in aanwezigheid. Lege kamers zijn overigens ook nodig wanneer er meer vraag is. Spreker is van 

mening dat het risico met elkaar gedeeld moet worden. De regio krijgt geen signalen dat deze 

doelgroep vindt dat er te weinig aanbod is.  

Een andere aanbieder merkt op dat het niet om een heel grote groep kinderen en jongeren gaat, bij 

een insteek op langdurig verblijf duurt het lang voordat bedden weer beschikbaar komen. Spreker 
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vraagt zich af of er iets moet worden georganiseerd waardoor tijdelijk kan worden opgeplust. 

Bijvoorbeeld door gezamenlijk afspraken te maken waardoor een beroep op een collega-instelling 

mogelijk is waar een kind of jongere naartoe zou kunnen en deze niet heel lang op de wachtlijst hoeft 

te staan. De regio geeft aan dat er bij deze doelgroep meer doorloop is richting andere trajecten. De 

voorzitter hoort terug dat een stimulans om de kamer te vullen wenselijk is en dat het risico eerder 

bij aanbieders is aan te geven. 

Expertise 

Ook hier volgt een herformulering met verantwoorde werktoedeling. 

 

4 Vervolgafspraken 

De voorzitter attendeert op de vervolgsessie op 10 september waar aangepaste beschrijvingen en 

vragen kunnen worden besproken. Zij hoopt dat de aanbieders goed aan deze sessie hebben kunnen 

deelnemen en zij spreekt haar waardering uit voor hun betrokkenheid en hulp. 

 

Op 4 september gaat de regio op werkbezoek bij Hoeve De Kaolder voor onder andere gesprekken 

met jongeren over hun ervaringen en suggesties. Wanneer andere aanbieders ook gelegenheid 

hebben voor een werkbezoek stelt de regio dat erg op prijs. 

 

De voorzitter ziet de aanbieders graag weer in de sessie op 10 september 2020, zij ontvangen 

hiervoor stukken. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 16.27 uur.  

 

 

 

 

 


