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Samenvatting 

1. Sinds sluiting van De Hoenderloogroep zomer 2020 heeft stichting Pluryn voor de geleverde jeugdzorg 
(incl. verblijf) aan vijf jongeren uit de jeugdhulpregio Food Valley (nog) geen financiering ontvangen; 

2. Pluryn houdt vast aan financiering per etmaal voor verblijf incl. ‘sociotherapeutisch klimaat’ (STK) 
vanuit zorginhoudelijke overwegingen; Food Valley houdt vast aan het naleven van contractuele 
afspraken, waarbij declaraties op basis van verblijftarief + stapeling ingediend moeten worden per 
jongere; 

3. Pluryn vraagt aan de collega-bestuurders op de Fysieke Adviestafel om voor de specifieke kleinschalige 
voorzieningen van deze vijf jongeren een uitzondering te maken en akkoord te gaan met een aangepaste 
wijze van declareren met terugwerkende kracht, die recht doet aan deze specifieke doelgroep die 
vanuit DHG herplaatst is.  

Achtergrond 

In 2020 heeft Stichting Pluryn moeten besluiten De Hoenderloogroep (DHG) – een jeugdzorginstelling voor 
jongeren met complexe gedragsproblematiek – te sluiten. De ruim 160 jongeren hebben binnen of buiten Pluryn 
een nieuwe plaats gekregen; een groot deel is weer thuis gaan wonen – al dan niet met ambulante 
ondersteuning. Vanwege het grote aantal herplaatsingen van jongeren uit en door het hele land, heeft Utrecht 
opgetreden als accounthoudend gemeente voor de financieringsafspraken m.b.t. de te leveren zorg voor de 
jongeren.  
Voor enkele jongeren die niet elders geplaatst konden worden, zijn nieuwe kleinschalige voorzieningen 
opgericht, waarbinnen een sociotherapeutisch klimaat gecreëerd is, passend bij de complexe problematiek en 
zorgvraag van deze jongeren.  

Kleinschalige voorzieningen  

Op onze kleinschalige voorzieningen is een sociotherapeutisch klimaat (STK) gecreëerd passend bij de 
onderliggende problematiek (complexe gedragsproblematiek met onderliggend trauma en/ of 
hechtingsproblematiek) van de jongeren. Hierin is zorg en/ of begeleiding door pedagogisch medewerkers, 
ondersteund door de regiebehandelaar, behandelcoördinator, maatschappelijk werk en/of gezinsbegeleiding, 
direct beschikbaar. Deze laatste functies zijn cruciaal in het STK. Deze vorm van groepsbehandeling/ -
begeleiding maakt dat de inzet van de functies niet naar individuele uren voor jongeren terug te rekenen is.  
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Op basis van de kostprijs heeft Pluryn voor alle jongeren op deze kleinschalige voorzieningen een tarief per 
etmaal aangevraagd bij de verantwoordelijk gemeente. Vijf jongeren vallen onder de jeugdhulpregio Food 
Valley (vier vanwege volledige voogdij; één vanwege gemeente van herkomst). De jeugdhulpregio is echter niet 
akkoord gegaan met het declareren van een tarief per etmaal, waarin het sociotherapeutisch klimaat op 
bovenstaande wijze is meegenomen. Hierdoor heeft Pluryn sinds de herplaatsing van de jongeren begin augustus 
2020 geen zorggelden kunnen declareren bij de jeugdhulpregio. In september 2021 hebben wij met de regio wel 
alvast een afspraak kunnen maken over bevoorschotting van de (geleverde) zorg.  

Standpunten 

 Pluryn is van mening dat de inhoudelijke aard van de zorg voor deze jongeren vraagt om een 
etmaaltarief, waarbinnen benodigde zorg en begeleiding direct beschikbaar is en vooral ook op 
groepsbehandeling/ -begeleiding kan worden ingezet.  

 Jeugdhulpregio Food Valley is van mening dat er gedeclareerd dient te worden op basis van de 
contractafspraken, dus verblijfscomponent met individuele stapeling voor meerzorg en behandeling.  

Zowel Pluryn als de jeugdhulpregio FoodValley hebben ambtelijk uitvoerig gekeken naar mogelijkheden om tot 
een oplossing te komen; dit is tot op heden niet gelukt. Stichting Pluryn en de jeugdhulpregio Food Valley 
hebben begrip voor elkaars standpunten, die nogmaals uitgesproken zijn in een bestuurlijk overleg op 21 
september 2021 tussen jeugdhulpregio en Pluryn. 

Vraag aan de deelnemers van de Fysieke Adviestafel 

FV vraagt van Pluryn om het basis verblijfstarief individueel te stapelen met de werkelijke behandeling en/ of 
begeleiding. Dit betreft dan de stapeling voor STK aangevuld met andere behandeling, tot het moment dat we 
bij onze kostprijs komen. Dit is een enorme administratieve klus die we nergens anders hebben hoeven doen 
voor de oud DHG kinderen en we vragen daarom om de uitzondering om ‘gewoon’ het kleinschalige voorziening/ 
IKB tarief te mogen declareren.  
Voor de andere partners binnen FV maakt dit financieel niets uit, het totale bedrag (o.b.v. kostprijs) voor de 
zorg voor deze jongeren veranderd hierdoor niet.   
 
Kunnen de collega-bestuurders akkoord geven op de uitzondering van de manier van declareren van de zorg 
in jeugdhulpregio Food Valley voor deze kleinschalige voorzieningen?  

 
 
 
 


