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  Memo Jeugdhulpregio FoodValley     Bijlage van de memo 
          (in te vullen door de regiosecretaris) 
 
Gremium Fysieke Advies Tafel  

  

Inbrenger Projectgroep Verblijf (Ali Essousi, Mariska Gort en 
David Smeets) 

  

Onderwerp Werkgroep beschikbaarheidsfinanciering verblijf 

  

Gevraagd Zorgaanbieders die in de periode juni - september 

deel willen nemen in een werkgroep 

beschikbaarheidsfinanciering verblijf   

  

Datum 9 juni 2022  

  

Duur 10 minuten 

  

Bijlagen Bijlage 1: Onderdelen plan van aanpak 
beschikbaarheidsfinanciering (onderdeel van deze 
memo).   

 

Toelichting 
 
Context 
In de Jeugdhulpregio FoodValley zijn diverse kleinschalig woonvormen actief, waaronder ongeveer 60 

gezinshuizen. Ondanks dit grote aantal lopen gemeenten tegen de volgende problemen aan bij het 

plaatsen van kinderen in verblijf:  

- De woonvormen zitten vol (o.a. met jeugdigen vanuit het hele land). 

- Het beschikbare aanbod sluit niet aan bij de zorgvraag.  

 

Hierdoor worden jeugdigen uit de Gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley buiten de regio 

geplaatst. Het plaatsen van jeugdigen buiten de regio voldoet niet aan onze visie van normaliseren en 

dichtbij. Daarnaast worden er ook jeugdigen vanuit andere regio’s in gezinshuizen binnen onze regio 

geplaatst op basis van beschikbaarheid. Om dit op te lossen is een landelijke aanpak nodig hetgeen niet 

meteen haalbaar is. Om dit probleem toch aan te pakken wil de Jeugdhulpregio FoodValley inventariseren 

naar mogelijkheden rondom (inkopen van) beschikbaarheid. Dit richt zich specifiek op de inkoop van 

gezinshuizen en kleinschalige woonvormen (als alternatief voor driemilieuvoorzieningen en 

JeugdzorgPlus.)  

 
Beoogd effect 
Met het maken van afspraken over beschikbaarheidsfinanciering wordt uiteindelijk beoogd dat als een 

jeugdige een plek voor verblijf nodig heeft, deze conform visie binnen de regio beschikbaar is. Dit 

onafhankelijk van de problematiek van een jeugdige.  
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Argumenten 
 

Onder beschikbaarheidsfinanciering verstaan we het financieren van een locatie ongeacht of de plaatsen 

ingevuld zijn door een jeugdigen. Dit geeft zekerheid aan de gemeenten dat als een vorm van verblijf 

noodzakelijk is, deze plek ook binnen de regio beschikbaar is. Deze vorm van financiering geeft financiële 

zekerheid aan jeugdhulpaanbieders en gezinshuisouders waarmee de gemeenten van de Jeugdhulpregio 

FoodValley een langdurige contractuele relatie aangaat  

 
 
 
Vervolg 
 

Aan de leden van de FAT wordt gevraagd om een werkgroep te formeren van aanbieders die 

gezinshuiszorg in de regio FoodValley leveren. Het doel van deze werkgroep is om een plan van aanpak 

beschikbaarheidsfinanciering verder vorm te geven. Binnen de werkgroep vindt afstemming plaats in twee 

fasen:  

 

Fase 1: inhoudelijke afstemming 

Hierbij zal nadere invulling worden gegeven aan het inhoudelijke deel van het plan van aanpak. Hierbij 

wordt gedacht aan:  

- Criteria te toetsen op haalbaarheid en aan te scherpen (o.a. wel/geen contra-indicaties 

gezinshuizen). 

- Implementatieplan te maken om aanbieders goed te informeren. 

- Wijze van evaluatie na twee jaar (incl. breakdownpercentage). 

- Nadere inschatting te doen van de risico’s. 

- Verdeling van de locaties over de regio te bespreken. 

- Matching (passende zorgvraag) gezinshuizen - jeugdigen te bespreken. 

- Onderzoeken animo aantal geïnteresseerden jeugdhulpaanbieders/aantal plekken voor 

contractering beschikbaarheidsfinanciering op deze wijze met deze voorwaarden. 

 

Fase 2: contractuele gevolgen  

Op basis van de uitkomsten van eerste fase, wordt in fase 2 met de werkgroep het vervolg besproken. De 

volgende punten zijn onderwerp van bespreking: 

- Hoogte van de beschikbaarheidsvergoeding en tarief per etmaal bij plaatsing van een jeugdige te 

bepalen. 

Het regionale proces 
Het proces voor de nog te formeren werkgroep ziet er als volgt uit:  

Datum  Actie Afgerond 

30-6-2022 
Eerste bespreking FAT (verzenddatum 16-6) 
Formering werkgroep/consultatieronde  

 

30-6 t/m 15-9 Uitvoering werkgroepen/consultatie zorgaanbieders   

29-9-2022 
Tweede bespreking FAT (verzenddatum 15-9) 
Bespreken voorlopig voorstel  

 

30-9 t/m 10-11 Verwerken uitkomsten  
 

24-11-2022 
Tweede bespreking FAT (verzenddatum 10-11) 
Bespreken uitgewerkt voorstel 

 

15-12-2022 Vaststelling in BO (verzenddatum 8-12)  

8-12 t/m 1-6 Implementatie/contractering  

1-6-2023 Ingangsdatum  

Q2 2025 Evaluatie  
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- Mogelijkheid tot (tussentijdse) aanpassen product/aantal plaatsen. 

- Duur van de afspraak. 
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Bijlage 1: Onderdelen Plan van aanpak beschikbaarheidsfinanciering 
Status: Concept, stuk ter bespreking te formeren werkgroep 

 

 

Beschikbaarheidsfinanciering 

Onder beschikbaarheidsfinanciering verstaan we het financieren van een locatie (gebaseerd op 4 plaatsen) ongeacht 

of de plaatsen ingevuld zijn door een jeugdigen. Dit geeft zekerheid aan de Gemeenten dat als een vorm van verblijf 

noodzakelijk is, deze plek ook binnen de regio beschikbaar is. Deze vorm van financiering geeft financiële zekerheid 

aan jeugdhulpaanbieders waarmee de Jeugdhulpregio FoodValley een langdurige contractuele relatie aangaat. De 

duur van de afspraak wordt nog verder onderzocht in de werkgroep met de aanbieders. Daarbij wordt onderzocht in 

hoeverre de looptijd gelijkgesteld kan worden aan de investering bij aanbieder. Dit betekent dat de looptijd van deze 

producten gerelateerd worden aan terugverdientijd van benodigde investeringen door aanbieders.  

 

Kwaliteitscriteria 

Om voor beschikbaarheidsfinanciering in aanmerking te komen, toetsen we de jeugdhulpaanbieders - boven op de 

huidige contracteringseisen - op de volgende selectiecriteria:  

 

Woonvorm Objectieve criteria Subjectieve 
criteria 

 
Gezinshuis 

⚫ Locatie van jeugdhulpaanbieder waar gezinshuis wordt geleverd ligt fysiek 

binnen de gemeentegrenzen van de Gemeenten van de Jeugdhulpregio 

FoodValley. 

⚫ Locatie is midden in een wijk of dorpskern (Opnemen Postcodes?). Dit 

betekent dat de locatie in de nabijheid ligt van openbaar vervoer en op 

fietsafstand van faciliteiten zoals sport, school en winkels. Het betreft 

uitdrukkelijk geen locatie binnen een 3 milieu- of JeugdzorgPlus voorziening.  

⚫ In de locatie worden alleen kinderen/jeugdigen komende uit de Gemeenten 

van de Jeugdhulpregio FoodValley geplaatst.  

⚫ Per gemeente zijn het aantal in te schrijven gezinshuisplaatsen voor 

regionale kinderen als volgt (NADER TE BEPALEN).   

⚫ Inschrijving is op basis van locatie/gezinshuis.   

⚫ Alle plaatsen binnen het gezinshuis zijn - eventueel binnen een half jaar na 

inkoop/contractering voor beschikbaarheidsfinanciering - beschikbaar voor de 

Gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley.  

⚫ Beide gezinshuisouders zijn fulltime gezinshuisouders of één van de twee 

gezinshuisouder is fulltime gezinshuisouder aangevuld met een SKJ 

geregistreerde pedagogische medewerker die minimaal X aantal uur aanwezig 

is per etmaal. Dit betekent dat het niet mogelijk is om naast gezinshuisouder 

een andere baan/werk, beroep of professie betaald uit te oefenen.  

⚫ Minimaal één van de gezinshuisouders werkzaam in het gezinshuis heeft een 

SKJ-registratie.  

⚫ Aantoonbare betrokkenheid gedragswetenschapper minimaal 2 uur per 

week.  

⚫ Mogelijkheid ‘omklapkamer’ m.b.t. financiering 18+ 

⚫ Gezinshuis heeft een groepsomvang van maximaal zes jeugdigen (inclusief 

eigen kinderen). Indien er geen sprake is van eigen kinderen, geldt een 

maximum van 4 jeugdigen.   

⚫ Gezinshuis heeft een mogelijkheid om, in individuele casus en na akkoord 

van lokale team, tijdelijk op te schalen naar 5 plekken (zie voorgaande 

voorwaarden).  

⚫ Onderschrijven van de 

visie (ons Verhaal) van de 

Gemeenten van de 

Jeugdhulpregio FoodValley. 

 

 
Onvoorwaardelijk 

wonen 

⚫ Alle objectieve criteria die genoemd zijn bij gezinshuizen. 

⚫ Aantoonbare samenwerking (overleggen samenwerkingsafspraken) met 

jeugdhulpaanbieders  voor invulling van het onvoorwaardelijk wonen voor het 

inzetten van behandeling.  

⚫ Dezelfde subjectieve 

criteria die genoemd zijn bij 

gezinshuizen.  
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⚫ De jeugdhulpaanbieder hanteert geen contra-indicaties, ook niet voor 

gecombineerde problematiek. 

⚫ Personeel werkt in diensten welke rouleren.  

⚫ Hoe lang mag een jeugdige hier verblijven?  

 
 

 

 

Contra-indicaties 

Bespreekpunt met aanbieders in werkgroep:  

- hoe gaan we om met contra-indicaties?  

- welke contra-indicaties zijn er?  

 

Groeiscenario 

Het uitgangspunt is dat alle plaatsen binnen het betreffende gezinshuis/woonvorm beschikbaar zijn voor jeugdigen uit 

de Gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley. Binnen de Jeugdhulpregio FoodValley zijn er momenteel al veel 

gezinshuizen en woonvormen actief. Deze locaties worden op dit moment bezet door zowel jeugdigen uit de 

Jeugdhulpregio FoodValley als jeugdigen vanuit het hele land. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om jeugdigen uit- 

of te verplaatsen op basis van deze beschikbaarheidsfinanciering en daaraan gekoppelde groeiscenario. Eventuele uit- 

of verplaatsing is en blijft ten aller tijden een inhoudelijk afweging. Om in aanmerking te komen voor 

beschikbaarheidsfinanciering dient het vooruitzicht er te zijn dat binnen een half jaar alle plaatsen beschikbaar komen 

welke ingevuld kan worden door een jeugdige komende uit één van de Gemeente van de Jeugdhulpregio FoodValley. 

Zo kan uiteindelijk toegewerkt worden naar een afspraak die voor het gehele gezinshuis van toepassing is. De 

financiering richt zich in deze situatie vanzelfsprekend op het aantal plaatsen welke beschikbaar zijn voor de 

Gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley.  

 


