
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Memo           Bijlage 3 
 

Aan:   Fysieke adviestafel 

Van: Ali Essousi, John Stevens en Marco van Paassen 

Datum: 31 mei 2017 

Betreft: Voortgang werkgroep logeeropvang  
 

Tijdens de FAT van 23 maart 2017 is besloten om Logeeropvang als deeltijdproduct nader te definiëren, 
inclusief een kostprijsonderzoek en hiertoe een werkgroep op te richten bestaande uit Stichting Rooz, 
Coöperatie Boer en Zorg, Stichting Breder en Het Jagerhuis. Namens de Coöperatie Boer en Zorg neemt 
Boerderij 't Paradijs deel aan de werkgroep. Daarnaast neemt De Rading ook deel als aanbieder van 
deeltijdpleegzorg ter verduidelijking van de raakvlakken en verschillen tussen logeeropvang en 
deeltijdpleegzorg. Middels deze memo willen wij u informeren over de voortgang. 
 

Deel I Definiëring logeeropvang en voorwaarde voor toelating 
Logeeropvang is kortdurend verblijf, in een beschermende woonomgeving voor kinderen en jongeren, om 
één of meer mantelzorgers te ontlasten. Onder logeeropvang valt het logeerverblijf, het verstrekken van 
eten en drinken, het schoonhouden van de logeerruimte en andere ruimten en roerende voorzieningen 
waarvan het kind/de jongere gebruikmaakt. Daarnaast valt onder het verblijf ook de hulp/ondersteuning 
direct verbonden aan het verblijf zoals werken met leerdoelen, dagritme en omgang met anderen. 
 

Beschrijving Logeeropvang: 
Doel: Het doel van logeeropvang is dat de jeugdige (zo lang mogelijk) thuis kan blijven wonen, waardoor 
voorkomen wordt dat gehele uithuisplaatsing nodig is.  
 
Twee condities worden genoemd als belangrijke factoren van logeeropvang: 

1. Een andere fysieke plek/omgeving voor de jeugdige waardoor de draagkracht van opvoeders 
versterkt wordt. 
Verwijzers zetten logeeropvang o.a. in om ouder(s)/verzorger(s) te ontlasten waardoor de 
ouder(s)/verzorger(s) het langer uithouden om de verzorging voort te zetten.  
 

2. Pedagogische ondersteuning waardoor de jeugdige in een veilige omgeving verblijft, leerervaringen 
opdoet en zijn netwerk uitbreidt. 
De pedagogische aanpak en ondersteuning werken positief op de ontwikkeling van het kind. Het 
kind kan in een andere situatie sterker worden door te functioneren in een groep met 
gelijkgestemden. 

 
Logeeropvang wordt aangeboden in de vorm van begeleiding en kent derhalve geen behandelingstrajecten. 
 
Verschil met deeltijdpleegzorg 
Belangrijkste onderscheidend element tussen logeeropvang en deeltijdpleegzorg is de behoefte aan een 
gezinssetting ter bevordering van de ontwikkeling van het kind. Bij deeltijdpleegzorg gaan de kinderen via 
een pleeggezin mee in een gezinsritme met pleegouders. Bij logeeropvang zijn de kinderen onderdeel van 
groepen van gelijke samenstelling met een dagprogramma en onder leiding van pedagogische 
medewerkers. 

http://www.boerderijparadijs.nl/


 
 
 
Profiel van jeugdigen die in aanmerking komen voor logeeropvang 

 Kinderen die geen beroep kunnen doen op de Wlz of aanvullende zorgverzekering en te maken 
hebben met één of meer onderstaande situaties. 

 Kinderen van 0 tot 18 jaar met (ernstige) externaliserende gedragsproblematiek (zoals agressie, 
overactief gedrag en ongehoorzaamheid).  

 Kinderen met chronische complexe problemen door een somatische, zintuiglijke, verstandelijke of 
lichamelijk beperking, een psychische of cognitieve aandoening. 

 Kinderen die gezien hun zorgbehoefte aangewezen zijn op zorg in combinatie alternatief verblijf. 

 Kinderen die dagelijks door ouder(s) / verzorger(s) worden ondersteund en opgevoegd, maar waarbij 
deze ouder(s)/verzorger(s) tijdelijk ontlast moeten worden omdat anders een disbalans dreigt te 
ontstaan of reeds is ontstaan. 

 Ouder(s)/Verzorger(s) die geen tot een beperkt sociaal netwerk hebben, waardoor uitval van 
ouder(s)/verzorger(s) dreigt te ontstaan. 

 
Voorwaarden 

 De jeugdhulpaanbieders en de pedagogische medewerkers voldoen aan de vereisten zoals 
beschreven in: Afwegingskader kwaliteitscriteria jeugdhulpaanbieders toetreding inkoop 
jeugdhulpregio FoodValley. 

 Logeeropvang vindt plaats op basis van een vooraf opgesteld zorgplan met ontwikkeldoelen in een 
veilig pedagogisch klimaat. 

 Het zorgplan is opgesteld in overleg met kinderen en hun ouders. 

 Logeeropvang sluit aan op de behoefte van de ouder(s)/verzorger(s) of het gezin en op wat er 
eventueel aan zorg en ondersteuning wordt geboden aan de inwoner in de thuissituatie. 

 Logeeropvang is gericht op belevingsgerichte activiteiten die aansluiten bij de ontwikkeling. 

 Nabijheid: de logeeropvang is qua fysieke afstand dicht bij de ouder(s)/verzorger(s). 

 Veiligheid: er is extra aandacht voor sfeer, geborgenheid, veiligheid, ritme en regelmaat. 
Professionals hebben een actueel beeld van de veiligheid van kinderen. 

 
Vervolg: 
Nadere uitwerking product details: 

 Kostprijsonderzoek  
Uitvraag kostprijsonderzoek is gaande i.s.m. betrokken aanbieders. Zie hieronder. 

 

 Groepsgrootte 
Onderdeel van de uitvraag kostprijsonderzoek is de verhouding tussen medewerker(s) en de 
groepsgrootte. Aan de hand van deze bevindingen en inhoudelijke discussies in de werkgroep wordt 
bepaald of en welke eisen we aan een groepsgrootte moeten stellen. 

 

 Maximum aantal etmalen 
Het maximum aantal etmalen logeren dat noodzakelijk is, wordt bepaald door de lokale teams en 
aanbieders aan de hand van de (dreigende) overbelasting van ouder(s)/verzorger(s).  
 
Logeeropvang is ter aanvulling op het wonen in de thuissituatie en niet als wonen in een instelling 
voor het grootste deel van de week. Frequentie en inzet max. etmalen moet in samenhang zijn met 
doel van logeeropvang; verlichten draaglast ouder(s)/verzorger(s) en voorkomen van 
uithuisplaatsingen. Uitwerking volgt. 

 
Bovengenoemde onderwerpen worden opgepakt in de volgende werksessies. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Deel II Kostprijs en onderbouwing 
 
a. Uitgangspunten kostprijs logeeropvang Jeugdhulp Regio FoodValley 
 
Algemene uitgangspunten voor uniformering tarieven  

• Uniformering van producten 
• Uniformering van tarieven 

Kortom: voor dezelfde producten met dezelfde intensiteit dezelfde tarieven voor elke jeugdhulpaanbieder. 
Dit is van belang voor eventuele toelating van een jeugdhulpaanbieder voor het product logeeropvang. 
 

Voorwaarden ten aanzien van declarering 
1.  No show 
No show is een gepland patiëntcontact met een behandelaar / begeleider waarop de patiënt toch niet 
verschijnt, terwijl de patiënt niet binnen een (werkdag) termijn van 24 uur voorafgaand aan de afspraak 
heeft afgezegd. Bij een geplande verblijfsopname kunt u niets declareren als de cliënt niet komt opdagen. 
Verblijf wordt namelijk op basis van aanwezigheid van de cliënt gedeclareerd en niet op basis van 
afwezigheid. 
2. Een jeugdhulpaanbieder kan voor een cliënt waarvoor hij logeeropvang aanbiedt in de regel over 
hetzelfde tijdsbestek voor deze cliënt geen declaratie indienen voor een ambulante zorgvorm. In 
uitzonderlijke gevallen kan dit wel na toestemming van het lokale team. 
 

Voorwaarden ten aanzien van declaratie 
De variabelen die bepalend zijn voor de opbouw van de tarieven zijn de volgende: 

• Intensiteit:  aantal fte’s en groepsomvang. Deze bepalen voor een groot deel de directe 
tijdsbesteding per cliënt.  

• Schaal:   inschaling (brutoloon) van het VOV-personeel. Dat is het begeleidende personeel 
dat nodig is om een groep jeugdigen in de logeeropvang draaiende te houden. 

 

Tarief 
Bij het product logeeropvang gaat het om een vergoeding per etmaal: 24 uur met inbegrip van een nacht.  
 

B. Proces en voortgang 
 

 Er is uitvraag geweest bij jeugdhulpaanbieders naar inzet personeel (uren), type personeel en 
inschaling van het personeel. 

 Op 29 mei zijn de cijfers ingevuld teruggestuurd en er heeft terugkoppeling van de eerste 
resultaten plaatsgevonden in de werkgroep op 30 mei 2017. Niet alle jeugdhulpaanbieders hadden 
de cijfers op dat moment aangeleverd. 

 

C. Analyse en openstaande vragen op dit moment. Vanuit de bijeenkomst van 30 mei jl. met voorafgaand 
analyse komen de volgende punten naar voren: 

 Verschil in brutosalarismix (op basis van % inzet personeel) door inzet van verschillende typen 
personeel is groot: de range is 40%. 

 De groepsgrootte varieert gemiddeld (over alle groepen per instelling) sterk en beweegt zich tussen 
de 5, 6 en 8 cliënten per groep. 

 Belangrijk blijkt om te constateren dat we de inzet per etmaal berekenen en niet voor een 
weekend. 

 Er is een sterk verband met de bovengenoemde voorwaarden ten aanzien van toelating op de 
volgende punten: 

o de kwalificatie van het personeel. De ondergrens van de kwalificatie bepaalt in hoge mate 
de inschaling van het personeel en derhalve de brutosalarismix. 



o Er is nu nog geen uitspraak over het maximale te declareren aantal etmalen per cliënt per 
jaar.  

 
Deel III: Het vervolg 

 Het doel is voor 1 juli een definitieve uitwerking van Logeeropvang inclusief een advies voor een 
tarief per etmaal voor de Fysieke advies tafel te formuleren. Op basis hiervan kunnen 
jeugdhulpaanbieders zich gaan voorbereiden voor invoering op 1 januari 2018. 


