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Verslag  Werksessie Gezinshuizen       21-07-2020 

 

Aanwezigen 

Organisatie Aanwezige 

Janneke van Happen Rubicon 

Marcel Schook  De Driestroom 

Berry Gardien  Xieje Care 

Sev Gardien Xieje Care 

Gonnie Poel Gemeente Weert 

Susan Keijsers Gemeente Horst aan de Maas 

Kris Geurts Regio Noord-Limburg 

 

Verslag gesprek 

 

Wat houdt het segment wonen in? 

 

Doelgroep 

Jeugdigen waarbij de eigen gezinssituatie geen veilige of passende woonomgeving (meer) vormt. Dit 

kan gepaard gaan met (complexe) problematiek. 

 

Afbakening 

Het gaat hierbij om gezinsgericht verblijf, begeleid wonen en beschermd wonen. 

 

Gemaakte keuzes 

Bekostiging 

• Prijs per eenheid (dag) met afrekening 

op realisatie  

• Prijs = woonvoorziening + pedagogisch 

klimaat  

• Aanvullende hulp wordt ingezet vanuit 

segment dagbesteding/dagbehandeling 

en ambulant 

Contract 

• Meerjarige contracten 

• onderscheid tussen strategische 

partners en aanbieders van vaste 

capaciteit. 

• Strategisch partnership wordt bepaald 

o.b.v. past performance gedurende het 

contract. 

• Focus op uitbreiding capaciteit, met 

toestemming van gemeenten 

• Innovatie 

Leveranciersmanagement 

• Intensief leveranciersmanagement 

• Gericht op ontwikkeling van partnership 

Toegangsmanagement 

• Uniformeren  

• Gezamenlijk perspectiefplan 
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Opmerkingen naar aanleiding van de inleiding: 

 

 Wat wordt er precies bedoeld met de term ‘pedagogisch klimaat’? Wanneer er gesproken 

wordt over gezinshuizen is het bieden van alleen een pedagogisch klimaat niet voldoende, 

maar denk bijvoorbeeld ook aan een behandelklimaat. Een pedagogisch klimaat is voor 

pleegzorg wel voldoende. 

 

Bespreken ontwikkelpotentieel voor segment Wonen 

Zie bijlage: Gespreksnotitie segment wonen gezinshuizen voor ontwikkelpotentieel. 

 

Wat is de eerste reactie bij het zien van dit ontwikkelpotentieel? 

 

 Een goede ambitie. 

 Het werven van gezinsgericht verblijf blijft een uitdaging. 

 Het is belangrijk om te kijken wat er verder ontwikkeld kan worden om het aanbod aan te 

laten sluiten op de vraag, zonder vraag te creëren. 

 Het is belangrijk om ook op gezinsgericht verblijf na te gaan hoe je flexibeler kunt worden. 

Denk hierbij aan hybride woonvormen en training richting zelfstandigheid. 

 

Inhoud van het product gezinshuizen 

 

Wat zijn de voor- en nadelen van het hebben van meerdere producten op gezinshuizen (denk hierbij 

aan bijvoorbeeld gezinshuis licht/midden/zwaar)? 

 

Een deel van de aanbieders geeft aan dat er binnen het product gezinshuizen behoefte is aan 

verschillende gradaties, om op die manier beter aan de vraag van de cliënt te kunnen voldoen. Een 

ander deel van de aanbieders geeft aan dat er geen opsplitsing moet worden gemaakt binnen het 

product gezinshuizen, omdat dit alleen maar discussie oplevert. Daarnaast kan, wanneer er extra 

ondersteuning/hulp nodig is, dit worden ingezet vanuit het segment dagbesteding en 

dagbehandeling en het segment ambulant. Hier moet wel naar een maximum gekeken worden. 

Wanneer is de problematiek te groot voor een gezinshuis? 

 

Hoeveel jeugdigen mogen er maximaal in een gezinshuis wonen? 

 

 Officieel 6, het verschilt per aanbieder welk maximum zij aanhouden. Over het algemeen 

tussen de 4 en 6.  

 

Wat is het verschil tussen pleegzorg en gezinshuizen? 

 

 Een jeugdige die geen 24/7 ondersteuning nodig heeft kan in een pleeggezin wonen. 

Wanneer een jeugdige die ondersteuning wel nodig heeft woont de jeugdige in een 

gezinshuis.  
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 Een gezinshuisouder is een zorgprofessional. Dit betekent dat zij SKJ- of BIG-geregistreerd 

zijn of zij hebben een MBO 4 zorgopleiding gevolgd en volgen een EVC-traject. 

 

 

Wat is het verschil tussen de verschillende organisaties die gezinshuizen hebben? 

 

Je hebt zelfstandige gezinshuizen, gezinshuizen in een franchiseconstructie en gezinshuizen die in 

loondienst zijn van een moederorganisatie. Het is dus belangrijk zowel in beeld te brengen wat je van 

de gezinshuizen zelf verwacht aan kwaliteit, maar ook wat je verwacht van de koepelorganisatie. 

 

 

Vervolgafspraken 

 

Planning volgende werksessies 

Werksessie 2: 13 augustus van 12:00-13:30 

Werksessie 3: 25 augustus van 11:00-12:30 

(extra werksessie: 20 augustus van 11:30-13:00) 

 

 

 

 

 


