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Verslag Werksessie Pleegzorg        21-07-2020 

 

Aanwezigen 

Organisatie Aanwezige 

William Schrikker Gezinsvormen Jessica Sijtsma - Cardol 

Rubicon  Janneke van Happen 

Rubicon Elvera Vossen 

Gemeente Beesel Nanneke van den Broek 

Gemeente Weert Gonnie Poell 

Regio Noord-Limburg Kris Geurts 

 

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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Bespreken ontwikkelpotentieel voor segment Wonen 

Zie bijlage: Gespreksnotitie segment wonen Pleegzorg voor het ontwikkelpotentieel wonen 

 

Reacties op het ontwikkelpotentieel 

 

 In het ontwikkelpotentieel wordt gesproken over het toekomstperspectief van de jeugdige: 

Daar waar mogelijk gaat de jeugdige naar huis. Het is belangrijk om hierbij mee te nemen 

wat er wettelijk is vastgelegd. Zo is het voor jeugdigen, waarbij het gezag elders ligt dan bij 

de biologische ouders, zo dat er voor kinderen onder de 6 jaar binnen een half jaar een 

perspectief op wonen voor hun hele jeugd moet worden vastgesteld (tot 18 jaar). Voor 

kinderen boven de 6 jaar moet dit binnen een jaar worden vastgesteld.  

In de praktijk vindt nauwelijks bijstelling plaats van het eerder bepaalde perspectief.  

 

 Ten aanzien van het in één keer juist plaatsen van jeugdigen, wordt aangegeven dat er in de 

praktijk verschillende situaties kunnen ontstaan waardoor het niet altijd mogelijk is om een 

jeugdige in één keer juist te plaatsen. 

o Door het tekort aan pleegouders, is het direct juist plaatsen van de jeugdige vaak 

moeilijk. 

o Zowel pleegouders als pleegkinderen ontwikkelen zich door de jaren heen, waardoor 

er op langere termijn soms geen sprake meer is van een juiste match. 

o Aanbieders ervaren (om verschillende redenen) een forse toename in het aantal 

spoeduithuisplaatsingen. In deze situaties is er geen sprake van crisispleegzorg, maar 

wordt er wel verwacht dat een jeugdige meteen juist geplaatst wordt. Dit is een 

moeilijke opgave, er wordt bij spoeduithuisplaatsingen dan ook vooral gekeken naar 

de beschikbaarheid van pleegouders in plaats van het direct vinden van de juiste 

match. 

o Door plaatsing van meerdere kinderen uit een gezin wordt er een groot appel gedaan 

op aanbieders en de beschikbare pleegzinnen. 

Het is van belang om een duidelijk onderscheid te maken tussen gewenste uitval en 

ongewenste uitval van een jeugdige uit een pleeggezin. 

 

 Ten aanzien van de beschikbaarheid van pleegouders. Aanbieders ervaren moeite met het 

vinden van nieuwe pleegouders. De mindere vergoedingen voor bijzondere kosten hebben 

hier ook invloed op. 

 

 Ten aanzien van preventie. Er liggen veel kansen in het preventief kader. Het is belangrijk dat 

ouders, voordat pleegzorg überhaupt aan de orde is, al goed in kaart brengen wie er binnen 

het sociaal netwerk kan ondersteunen op moeilijke momenten. Daarnaast kan er in een 

vroeger stadium meer worden ingezet op vormen van respijtzorg, zodat jeugdigen bij hun 

ouders kunnen blijven wonen. 

 

 Ten aanzien van de ondersteuning van pleegouders liggen er nog veel kansen in het 

doorontwikkelen van initiatieven die pleegouders nu al zelf hebben opgezet. Hierbij kan 
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worden gedacht aan een buddysysteem, de organisatie van netwerkbijeenkomsten en 

pleegoudercafés. Aanbieders merken dat ondersteuning van de gemeenten in deze 

initiatieven ook een bijdrage levert aan het motiveren van potentiele pleegouders. 

 

 Ten aanzien van het verbinden tussen het aantrekken van vrijwilliger in het kader van 

respijtzorg en het aantrekken van pleegouders, is het belangrijk om elkaar te vinden. 

Wanneer het bieden van respijtzorg ofwel pleegzorg niet goed aansluit bij de wens van de 

vrijwilliger of pleegouders, kan er wellicht worden overstapt op een andere vorm. Hierdoor 

gaat de hulp echter niet verloren. 

 

Wat hebben aanbieders van de regio nodig om dit ontwikkelpotentieel te bereiken? 

 

 Langdurige (bij voorkeur bovenregionale) afspraken; 

 Ondersteuning in het werven van meer pleeggezinnen. Dit kan onder andere door inzet van 

de gemeentelijke communicatiekanalen; 

 Een goede regeling bijzondere kosten pleegzorg; 

 Behoud van bekostiging op basis van realisatie. Voor pleegzorg geldt dat resultaten lastig te 

monitoren zijn. Het gesprek blijven voeren sluit beter aan bij de situatie; 

 Partnership, waarbij in gezamenlijkheid aan een lange termijndoel kan worden gewerkt. Om 

dit te kunnen doen hebben aanbieders een bepaalde mate van zekerheid nodig, waarbij er 

sprake is van een bepaald afnamevolume zodat de organisatie zijn bestaansrecht behoudt; 

 Verwijzers moeten in een vroeg stadium worden meegenomen in de verschillende 

ontwikkelingen. 

 

Inhoud van het product pleegzorg 

 

Kan het document: Inhoud product pleegzorg, als basis kunnen gelden voor de 

productbeschrijvingen? 

Zie bijlage: Inhoud product pleegzorg Noord- en Midden-Limburg april 2020 

 

 Het document is een goede basis. Het is ook aan de aanbieder zelf om vragen m.b.t. het 

document intern op te lossen.  

 Aandachtspunt blijft de beperkte ruimte die de pleegzorgmedewerker heeft om ouders te 

begeleiden. 

 

Wat zijn de voor- en nadelen van het hebben van meerdere producten op bijvoorbeeld pleegzorg 

(denk hierbij aan bijvoorbeeld pleegzorg licht/midden/zwaar?) 

 

 De voorkeur gaat uit naar één productvorm, met een gemiddelde waarbij gemeenten 

vertrouwen op de expertise van de aanbieder ten aanzien van de inschatting van de omvang 

van hulp. 

 Verschillende productvormen leidt vaak tot onduidelijkheid en discussies tussen de verwijzer 

en de aanbieder enerzijds en tussen de aanbieder en de pleegouder anderzijds (mits de 
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vergoeding voor de pleegouder ook anders is). Bovendien dient bij een wijziging in de situatie 

van een jeugdige ook de indicatie weer te worden aangepast. 

 

Welke kwaliteitseisen zijn van belang bij aanbieders die pleegzorg bieden? 

 

 Voor het bieden van goede ondersteuning aan pleeggezinnen is het van belang dat er 

ervaring en expertise zit bij de aanbieders. 

 

Volgend overleg wordt hier verder op door gegaan. 

 

Vervolgafspraken 

 

Planning volgende werksessies: 

Werksessie 2: 11 augustus van 15:30-17:00 

Werksessie 3: 25 augustus van 9:00-10:30 

(Extra werksessie: 17 augustus van 10:00-11:30)  Optioneel 

 

 

 

 

 


