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Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 12.03 uur en meldt dat zij geen presentatie heeft voorbereid 

maar vooraf naar de deelnemers vragen over de bespreekpunten heeft gestuurd. Enkele mensen 

hebben daarop al schriftelijk gereageerd. De doelgroepen voor de gezinshuizen en de afbakening 

tussen gezinshuizen en pleegzorg staan centraal in dit overleg. De Regio Noord-Limburg wil zich meer 

gaan richten op het product gezinshuizen. De verwachtingen over de koepelorganisatie van de 

gezinshuizen en de gezinshuizen zelf zullen ook aan de orde komen. Aan het overleg nemen enkele 

nieuwe mensen deel en er volgt een voorstelronde. 

 

Bespreking 

 

Doelgroep 

De voorzitter vraagt welke doelgroep past in een gezinshuis. Een aanbieder schetst dat kinderen van 

0-24 jaar met een meervoudige problematiek (vooral trauma en hechting) de doelgroep vormen van 

gezinshuizen. Kinderen met dissociatie hebben doorgaans een te zware problematiek voor een 

gezinshuis. Zij kunnen beter worden geplaatst in een gezinshuis plus, die zijn er weinig, of zij hebben 

eerst een behandelingstraject nodig. Wanneer er sprake is van een LVG-indicatie kan er onderscheid 

worden gemaakt. Gemiddeld zijn kinderen in een gezinshuis 10 jaar oud. 

De aanbieder stelt dat gezinshuizen vooral zijn gericht op het normale leven en op een evenwichtig 

herstel waar mogelijk met de biologische ouders en het netwerk van familie, vrienden en kennissen. 

Een veilig thuis met een pedagogisch klimaat en structuur is voor de doelgroep het belangrijkste. 

Zoveel mogelijk opgroeien in een woonwijk in plaats van op een terrein. Gezinshuisouders die vast in 

het huis wonen, begeleiding en behandeling vinden zoveel mogelijk plaats in het gezinshuis. 

Meedoen met de maatschappij, vrijetijdsactiviteiten, school en contacten met vriendjes. Het maken 
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van uitstapjes en op vakantie gaan. Wettelijk is het maximumaantal kinderen voor een gezinshuis 6, 

in de praktijk wonen er gemiddeld 4,1 kinderen in een gezinshuis (franchise), 3,1 kinderen in een 

gezinshuis met onderaanneming en 2,6 kinderen in een loondienstgezinshuis.  

 

De voorzitter vraagt of anderen de doelgroep ook zo beschrijven of aanvullingen hierop hebben. Een 

andere aanbieder kan zich vinden in de schets van de doelgroep voor het gezinshuis. Bij een 

pleeggezin gaat het vaak om kinderen waar het thuis niet goed loopt en die makkelijk kunnen 

integreren in een pleeggezin. In een gezinshuis is meer aandacht voor begeleidingsdoelen. 

Desgevraagd bevestigt de aanbieder dat het onderscheid grofweg is dat kinderen met problemen 

thuis terecht kunnen in een pleeggezin, kinderen met een meervoudige problematiek kunnen terecht 

in een gezinshuis voor langdurige zorg. Gemeenten hebben echter na enige tijd het idee dat een kind 

wel weer naar huis kan of naar een pleeggezin kan. De kinderen gaan echter regelmatig door naar 

een groep.  

De regio merkt op dat het segment wonen wordt beschouwd als een langdurige oplossing. Een 

aanbieder noemt multidisciplinair overleg met een gedragswetenschapper wenselijk om de ernst van 

de problematiek vast te stellen en een duidelijke indicatie te kunnen afgeven. Dan staat het kind 

centraal en kan de afweging worden gemaakt voor de beste plaatsing, eventueel in een gezinshuis.  

 

De beschrijving van de doelgroep komt grotendeels overeen met de landelijke kwaliteitscriteria voor 

gezinshuizen. Advies is dan ook om voor de productbeschrijving aansluiting te zoeken bij de 

kwaliteitscriteria, dan wordt zichtbaar dat iedereen vanuit hetzelfde principe denkt en handelt. Een 

aanbieder plaatst een kanttekening bij het gemiddeld aantal kinderen in een gezinshuis, de 

aanbieder meent dat dit afhankelijk is van de gezamenlijke problematiek van de kinderen in het huis, 

de kwaliteiten en match met het gezinshuisouderpaar dat 24/7 aanwezig is en van het inhuren van 

een team daaromheen. Dit is bepalend voor het aantal kinderen dat kan worden geplaatst per locatie 

en voor de benodigde inzet. De voorzitter vraagt of bij het inzetten van een team met aanvullende 

diensten nog wel over een gezinshuis kan worden gesproken. De aanbieder reageert dat de inzet van 

ondersteunend personeel de constructie van een gezinshuis niet verandert. In de gespreksnotitie 

loopt de terminologie van gezinshuizen en gezinsgerichte woonvormen door elkaar.  

 

De voorzitter vraagt of niet kan worden volstaan met het runnen van een gezinshuis met vier 

kinderen zodat er geen aanvullende diensten nodig zijn. Een aanbieder heeft bewust gekozen voor 

het werken met maximaal vier gezinshuiskinderen om een gezinsvorm te kunnen benaderen. De 

aanbieder noemt het van belang dat biologische ouders geen nee zeggen tegen de plaatsing met het 

oog op loyaliteit van het kind. Sommige ouders vinden het makkelijker als ze weten dat hun kind 

wordt opgevoed door professionals in een gezinshuis, zij beschouwen hen minder als concurrent van 

henzelf dan in een pleeggezin waar minder afstand is.  

In de pleegzorg zijn ook kinderen geplaatst met een complexe kindproblematiek, in een pleeggezin 

kunnen heel jonge kinderen worden geplaatst. Aanvullende hulp in een gezinshuis wordt alleen 

tijdelijk ingevlogen. In gezinshuizen worden vaak geen kinderen geplaatst die nog heel jong zijn, 

kinderen jonger dan vier jaar gaan standaard naar een pleeggezin waarvoor aanvullende 

ondersteuning mogelijk is. Kinderen in een gezinshuis hebben vaak al meerdere hulpvormen achter 

de rug, dat kunnen ook afgebroken plaatsingen zijn in een pleeggezin. De ondergrens voor een 



 
 

 

   
 
 

3 

langdurig verblijf in een gezinshuis is een leeftijd tussen acht en tien jaar. Als kinderen het goed doen 

in een gezinshuis worden zij niet doorgeplaatst naar een pleeggezin.  

 

Een aanbieder vult aan dat tijdelijke inzet ouders in staat stelt het vol te blijven houden en te 

voorkomen dat kinderen steeds weer op een andere plek worden geplaatst. Een andere aanbieder 

belicht het maximumaantal kinderen voor een gezinshuis is vastgesteld op vier in plaats van zes met 

het oog op meer aandacht voor de kinderen. Bij complexe problematiek kan zo meer kwaliteit 

worden geboden. De voorzitter geeft aan dat de regio heeft vastgesteld dat aanvullende inzet voor 

een woonvoorziening mogelijk is vanuit de segmenten ambulant of dagbesteding en dagbehandeling. 

Zij hoort een aanbieder zeggen dat er vast extra mensen in dienst zijn om mee te draaien. Deze denkt 

dat het ook iets te maken heeft met de doelgroep van de aanbieder, bij kinderen met een 

meervoudige handicap zijn extra handen nodig voor de verzorging of kinderen hebben vanwege hun 

problematiek een periode een-op-een begeleiding nodig. 

 
De regio vraagt hoe dit zich verhoudt tot de Wlz. Is bij kinderen met een meervoudige beperking de 

Jeugdwet van toepassing? Waarom wordt bij de ene aanbieder gekozen voor vier tot zes kinderen en 

wat betekent dit voor de match binnen een gezinshuis? Een aanbieder reageert dat een beroep 

wordt gedaan op de Wlz wanneer dat mogelijk is. Per gezinshuis wordt gekeken naar de match 

tussen de kinderen en de match met de kwaliteit van de ouders. De standaarden zijn beschreven in 

de kwaliteitscriteria. De aanbieder merkt op dat regelmatig pleegzorgtype kinderen worden 

aangemeld voor gezinshuiszorg en noemt de inzet voor deze kinderen te zwaar. Desgevraagd schetst 

de aanbieder dat deze vraag vaak komt van de GI’s vanwege een tekort aan pleeggezinnen. Dit is dan 

dus een second best oplossing, niet op basis van de inhoud.  

 

De voorzitter vraagt of de andere aanbieders de kindeigen problematiek ook als criterium zien voor 

plaatsing in een gezinshuis. Zij bevestigen dit en geven aan dat ook wordt gekeken of een kind wil 

deelnemen aan een gezinsleven en dit aankan. Wanneer dit niet het geval is, komt naar de mening 

van de voorzitter wonen met begeleiding in beeld en toeleiden richting zelfstandigheid. 

 

Een aanbieder wijst op een onderliggend probleem bij plaatsen door voogden, deze zijn naar de 

mening van de aanbieder in veel gevallen snel geneigd tot plaatsen van een kind ongeacht of het een 

pleeggezin is, een gezinshuis of een woongroep. Partijen delen in een intakegesprek niet altijd de 

juiste informatie of de dossiers. De voorzitter merkt op dat de GI’s mogen verwijzen en de gemeente 

hoeft het daar niet altijd mee eens te zijn. Hoe kan er gezamenlijk voor worden gezorgd dat kinderen 

terechtkomen op de juiste plek? De gemeenten gaan in gesprek met de GI’s, wat kunnen de 

aanbieders doen?  

Een aanbieder reageert dat de zorgaanbieders een duidelijke missie en visie kunnen hanteren, zodat 

er gezinsouders zijn met kwaliteiten. De aanbieder pleit ervoor dat een multidisciplinair overleg een 

plaatsing beoordeelt. Wanneer er te veel twijfels zijn, zou niet met een plaatsing kunnen worden 

ingestemd. 

Andere aanbieders sluiten zich hierbij aan. Zij schetsen dat stappen worden ingebouwd om te 

checken of een kind in aanmerking komt voor plaatsing in een gezinshuis. Aanbieders pleiten ervoor 

dat de volledige diagnostiek van de kindfactoren beschikbaar is bij de aanmelding ten behoeve van 
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een goede match en het voorkomen van een breakdown na plaatsing van een kind. 

 

De regio vraagt of de indruk juist is dat de meeste kinderen die terechtkomen in een gezinshuis 

worden geplaatst door GI’s? Of komt er ook veel van de gemeentelijke toegangen? Aanbieders geven 

aan dat het merendeel van de kinderen wordt geplaatst vanuit de GI’s. Bij een aanmelding voor een 

gezinshuis kan worden geconstateerd dat een kind professionele zorg nodig heeft, dan gaat een kind 

niet direct naar een gezinshuis waar het gewone leven voorop staat. Een aanbieder merkt op dat zij 

nog niet heeft meegemaakt dat een kind is geplaatst via de gemeentelijke toegang, het loopt via 

voogden. Een andere aanbieder antwoordt dat veel plaatsingen via GI’s lopen en ook wel via regulier. 

Dit heeft ook te maken met de doelgroep van meervoudig beperkte kinderen, VB-problematiek en 

VG-ouders. Bij plaatsing met instemming van ouders is de GI niet nodig.  

 

De voorzitter waardeert het dat de zorgaanbieders dit aangeven en noemt het zaak dat de 

gemeenten hierover in gesprek gaan met GI’s. Zij schetst dat de productbeschrijvingen gereed 

moeten zijn voor 1 oktober aanstaande. Een aanbieder verwijst naar de stukken die landelijk zijn 

vastgesteld en adviseert deze te benutten voor de productomschrijvingen.  

 

Product 

De voorzitter nodigt de zorgaanbieders uit hun opvatting te delen over de inhoud van het product 

zoals opleidingseisen en extra personeel in een gezinshuis. Een aanbieder denkt dat gezinshuisouders 

er alert op moeten zijn dat zij zich bijscholen en voldoen aan kwaliteitseisen ten opzichte van een 

pleeggezin. De regio vraagt wat de kwaliteitseisen zijn die zorgaanbieders stellen aan een gezinshuis. 

Een aanbieder noemt als voorbeelden het actief bijhouden van de rapportage, het werken aan 

doelen. Een andere aanbieder sluit zich hierbij aan, het gaat om de professionele inbedding, de 

houding, opleiding en SKJ/BIG-registratie van de professional. aanbieder wijst op het rapport 

Kwaliteitscriteria Gezinshuizen en noemt als voorbeeld de klachtenprocedure. Bij pleeggezinnen 

gelden kwaliteitseisen voor de pleegzorgwerkers en de organisaties die zorgdragen voor de verdere 

vormgeving. 

 

De regio wijst op geluiden van gezinshuisouders die niet tevreden zijn over de koepelorganisatie en 

zelfstandig willen worden. De regio noemt het van belang dat zaken zijn geborgd bijvoorbeeld als 

gezinshuisouders een tijd niet beschikbaar zijn. Een aanbieder wijst op het toezicht van 

koepelorganisaties en het regelen van dienstverlening in het geval van calamiteiten, gemeenten 

hebben deze toezichthoudende taak als gezinshuizen zelfstandig zijn. Een andere aanbieder wijst 

erop dat alle gezinshuizen moeten voldoen aan het Keurmerk Gezinshuizen. Weer een andere 

aanbieder geeft aan dat de organisatie de administratie van het gezinshuis verzorgt. 

Sommige aanbieders merken dat gezinshuisouders vaak een loondienstconstructie willen om 

ontzorgd te worden. Zij wijzen op de bureaucratie voor vergoedingen van pleegouders, zij worden 

vaak liever gezinshuisouders omdat die zaken dan zijn afgedekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

vergoeding van reiskosten en de bijzondere kosten pleegzorg. De regio vraagt of de bijzondere 

kosten pleegzorg lastiger zijn te krijgen dan vanuit de GI. Een aanbieder meent van wel, hij wijst op 

pleegouders die bureaucratie ervaren. De regio verwacht dat dit vooral te maken heeft met de 

uitvoering van de regeling. 
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De voorzitter zegt niet precies te weten hoe de gezinshuizen zijn georganiseerd bij de aanbieders. 

Wat bieden de koepelorganisaties? Er blijken erg veel verschillen te zijn in de wijze waarop de 

verhouding tussen de gezinshuizen en de koepelorganisaties is vormgegeven. Zo kunnen 

gezinshuizen in loondienst zijn, maar kunnen zij ook zelfstandig ondernemer zijn via een 

franchiseconstruct. Dit maakt ook een verschil in waar de gezinshuizen verantwoordelijk voor zijn en 

waar de koepelorganisaties verantwoordelijk voor zijn.  

 

De regio vraagt naar het verschil tussen gezinshuiswerker, gedragswetenschapper en 

gedragsdeskundige. Een aanbieder legt uit de gezinshuiswerker een jeugdzorgwerker is en de 

dagelijkse begeleiding verzorgt, zij meent dat de gedragswetenschapper vergelijkbaar is met de 

gedragsdeskundige, universitair opgeleid. Een aanbieder antwoordt dat in overleg met de ouders de 

gedragswetenschapper wordt ingezet, dit is hetzelfde als de gedragsdeskundige. Waar nodig wordt 

een ambulant begeleider ingezet. Een andere aanbieder geeft aan dat gezinshuizen soms ook 

zelfstandige ondernemers zijn en in de praktijk is er overleg over de inhuur van begeleiding.  

De regio signaleert een verschil in hoe organisaties hiermee omgaan en in de kwaliteit die wordt 

geleverd. De voorzitter vraagt of dit niet staat beschreven in de landelijke kwaliteitseisen. Een 

aanbieder geeft aan dat er in ieder geval een gedragswetenschapper verbonden dient te zijn aan een 

gezinshuis. Gezinshuisouders moeten altijd verantwoording afleggen met een rapportage, deze 

wordt gecontroleerd door meerdere instanties. Voor de inzet van de gedragswetenschapper is geen 

sprake van een oormerk in uren, in taken echter wel. Volgens de criteria is alleen intervisie niet 

voldoende, de gedragswetenschapper (gedragsdeskundige) coacht, moet meekijken op cliëntniveau 

en is medeverantwoordelijk voor het behandelplan, soms ook mede inzetbaar als behandelaar.  

 

De regio wijst op de grote verschillen in inzet aan behandelaars en medewerkers bij de 

zorgaanbieders. De zorgaanbieders krijgen echter allemaal hetzelfde budget vanuit de regio. Hebben 

de gezinshuisouders bescherming nodig in de vorm van een budget waarvan zij niets meer hoeven te 

doen? 

 

Aanbieders geven de gemeenten in overweging het gesprek aan te gaan met zowel de 

gezinshuisouders als de koepelorganisaties en deze partijen te vragen elkaar feedback te geven. De 

voorzitter reageert dat het gesprek gepland staat en merkt op dat de regio ook op zoek is naar 

mogelijkheden om de stem van de gezinshuisouders meer te laten klinken en om te gaan werken 

met KPI’s vanuit strategisch partnership. Aanbieders bieden aan gezinshuizen bereid te vinden voor 

een gesprek. Zij sturen de gegevens van de gezinshuizen op in week 34. 

 

Een aanbieder noemt het een verkeerde beweging als de vergoeding voor gezinshuiszorg wordt 

gezien als een huisvergoeding in plaats van een kindvergoeding. Deze aanbieder is van mening dat 

gemeenten moeten nadenken over problematiekgerelateerde vergoedingen per kind.  

 

De regio meldt dat er een kostprijsonderzoek wordt gedaan nadat de productbeschrijving gereed is. 

Op basis van de AMvB moeten de gemeenten een reële kostprijs betalen. De voorzitter vraagt of 

voor de vergoeding van het gezinshuis een minimumbedrag opgenomen moet worden voor het loon 



 
 

 

   
 
 

6 

van de gezinshuisouders. Een aanbieder pleit ervoor het aan de organisatie te laten, afhankelijk van 

de gekozen constructie. Een andere aanbieder verwacht dat het lastig is een plafond te bepalen. 

 

De voorzitter vat samen dat er veel is opgehaald en besproken. Zij vraagt of de optionele werksessie 

op 20 augustus aanstaande moet doorgaan om door te praten over de thema’s. Iedereen staat hier 

positief tegenover. De voorzitter zegt toe de werksessie te organiseren. 

 

Het verslag van de eerste werksessie is te vinden op de MGR-site, de deelnemers kunnen hierop 

reageren. Het verslag van deze sessie zal ook op de MGR-site worden gepubliceerd.  

 

De voorzitter bedankt de deelnemers en ziet hen graag weer bij de volgende sessie.  

Zij sluit de bespreking om 13.34 uur. 

 


