
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Resultaat werkgroep logeeropvang:  
Voorwaarden voor toelating en kostprijzen Logeeropvang per 1 januari 2018. 

Memo          Bijlage 1 
 

Aan:   Fysieke adviestafel 

Van: Ali Essousi, John Stevens en Marco van Paassen 

Datum: 31 augustus 2017 

Betreft: Voorstel: Uitwerking logeeropvang; wijziging deelovereenkomst 

Gevraagd: Voorstel aan te merken als een uitgewerkt voorstel; 
Het BO te adviseren het voorstel over te nemen; 
Kennis nemen van het proces en resultaat van de werkgroep; 

Bijlagen: Bijlage 1: Beschrijving logeeropvang en voorwaarde voor toelating 
Bijlage 2: Procesverloop kostprijsonderzoek Logeeropvang 
Bijlage 3: Kostprijs en onderbouwing 
Bijlage 4: Uitwerking voor kostprijs logeeropvang  
Bijlage 5: Maximaliseren Etmalen 

 
Aanleiding 
In het Bestuurlijk Overleg van 30 augustus 2016 is besloten om de deelmarkt kortdurend 
verblijf/logeeropvang open te stellen per 1 januari 2017. Daarmee hangt samen de opdracht om de 
definitie van logeeropvang en het tarief voor deze hulpvorm vast te stellen. In de tussentijd zijn aanbieders 
toegelaten op basis van bestaande definities. 
 
Tijdens de Fysieke Adviestafel van 23 maart 2017 is besloten om uitvoering te geven aan bovengenoemde 
opdracht en Logeeropvang als deeltijdproduct nader te definiëren, inclusief een kostprijsonderzoek en 
hiertoe een werkgroep op te richten bestaande uit Stichting Rooz, de Coöperatie Boer en Zorg, Stichting 
Breder en Het Jagerhuis. Daarnaast neemt De Rading ook deel als aanbieder van deeltijdpleegzorg ter 
verduidelijking van de raakvlakken en verschillen tussen logeeropvang en deeltijdpleegzorg. 
 
Op 15 juni 2017 is de Fysieke Adviestafel geïnformeerd over de tussentijdse bevindingen en de voortgang 
waarbij het kostprijsonderzoek nog gaande was. Het doel van deze notitie is een definitieve uitwerking van 
logeeropvang inclusief een advies voor een tarief per etmaal. Op basis hiervan kunnen 
jeugdhulpaanbieders zich gaan voorbereiden voor invoering op 1 januari 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Gevraagd 
De Fysieke Adviestafel wordt gevraagd om bijgaand voorstel aan te merken als een uitgewerkt voorstel en 
het Bestuurlijk Overleg voor te stellen om de tekst in de deelovereenkomst Uitvoering Jeugdhulp (Verblijf) 
FoodValley, bijlage 3 producten, Product 2: Logeeropvang, gewijzigd vast te stellen; 
 
Wijziging 1: 
 
Omschrijving: Logeeropvang is kortdurend verblijf, maximaal vier etmalen per kalendermaand, in een 
beschermende woonomgeving voor kinderen of jongeren om één of meer mantelzorgers te ontlasten. 
Onder de logeeropvang valt de hulp /ondersteuning direct verbonden aan het verblijf, 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. 
 
In: 

 
Omschrijving: Logeeropvang is kortdurend verblijf, maximaal 58 etmalen op jaarbasis, in een 
beschermende woonomgeving voor kinderen en jongeren, om één of meer ouder(s)/verzorger(s) 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. Het verblijf kan ook de hulp/ondersteuning direct verbonden aan het verblijf en de 
persoonlijke leerdoelen omvatten. 
 
Wijziging 2: 
 
Tarief 2017: € 174,37 
 
In: 
 
Tarief 2018: € 140,35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



De bijgevoegde bijlagen bevatten een de onderbouwing van de hiervoor beschreven wijzingen: 
Bijlage 1: Beschrijving logeeropvang en voorwaarde voor toelating 
Bijlage 2: Procesverloop kostprijsonderzoek Logeeropvang 
Bijlage 3: Kostprijs en onderbouwing 
Bijlage 4: Uitwerking voor kostprijs logeeropvang  
Bijlage 5: Maximaliseren Etmalen 

  



Werkgroep logeeropvang  
Bijlage 1: Beschrijving logeeropvang en voorwaarde voor toelating 
 
Logeeropvang 
Logeeropvang is kortdurend verblijf, maximaal 58 etmalen op jaarbasis, in een beschermende 
woonomgeving voor kinderen en jongeren, om één of meer ouder(s)/verzorger(s) 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. 
Het verblijf kan ook de hulp/ondersteuning direct verbonden aan het verblijf en de persoonlijke leerdoelen 
omvatten. 
 

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 factoren vormen de kern van logeeropvang: 

1. Een andere fysieke plek/omgeving voor de jeugdige waardoor de thuissituatie wordt ontlast  
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 biedt ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk en kortdurend over te 
dragen en is in de basis een lichte vorm van begeleiding met deeltijdverblijf. Om deze reden kent 
logeeropvang geen behandelingstrajecten. In uitzonderlijke gevallen kan dit wel na toestemming van het 
lokale team zoals beschreven bij Inzet aanvullende hulpvormen. 
  
Afkadering: 
Verschil met deeltijdpleegzorg 
Belangrijkste onderscheidend element tussen logeeropvang en deeltijdpleegzorg is de behoefte aan en de 
mogelijkheid om te profiteren van een gezinssetting ter bevordering van de ontwikkeling van de jeugdige. 
Bij deeltijdpleegzorg gaan jeugdigen via een pleeggezin mee in een gezinsritme met pleegouders. Bij 
logeeropvang zijn deze jeugdigen onderdeel van groepen van gelijke samenstelling met een dagprogramma 
en onder leiding van pedagogische medewerkers. 
 
Verschil met overige verblijfsproducten 
Logeeropvang is een tijdelijk en kortdurend verblijfsproduct met een lichte vorm van begeleiding. 
 
De gezamenlijke bestanddelen die logeeropvang onderscheiden van andere verblijfsproducten zijn 

- de tijdelijke toewijzingsperiode,  
- de kortdurende logeeretmalen (maximaal 58 etmalen op jaarbasis in de weekenden en vakanties) 

en  
- de lichte begeleidingsvorm als basis  

 
Alles wat afwijkt van bovengenoemde gezamenlijke bestanddelen is geen logeeropvang en zal moeten 
worden gezocht in de overige 24-uurs verblijfsproducten. 
 
 
 
 
 



 
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 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. 

 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 
deeltijdverblijf.  

 
Voorwaarden 

 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 van het 
kind. 

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

 Het zorgplan is opgesteld in overleg met kinderen en hun ouders. Daarin staat ook het perspectief 
geschetst met een tijdstraject en wat er nodig is om een kind weer duurzaam te laten functioneren 
in het gezin. 

 Nabijheid: de logeeropvang is qua fysieke afstand zo dicht mogelijk 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. 

 Minimaal 8 uur per dag voldoet minimaal één medewerker aan een kwalificatie op HBO niveau 
(pedagogisch). 
 

Inzet aanvullende hulpvormen 
Logeeropvang biedt ouders/verzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk en kortdurend over te 
dragen met in de basis een lichte vorm van begeleiding. Om deze reden kent logeeropvang geen 
behandelingstrajecten. In uitzonderlijke gevallen kan het lokale team aanvullende hulpvormen toekennen 
tijdens logeeropvang. Naast logeeropvang is het denkbaar dat aanvullende hulpvormen worden 
aangeboden wanneer;  

- het lokale team dit nodig acht om zorginhoudelijke redenen en 
- het gaat om een type ondersteuning die ook in de oorspronkelijke thuissituatie nodig/toegekend is. 

 
In alle gevallen gaat het om bestaande/benodigde zorgvormen in de oorspronkelijke thuissituaties waarin 
logeeropvang aanvullend nodig is vanwege de overbelasting van ouders/verzorgers. In deze gevallen kan 
het lokale team besluiten om deze ambulante zorgvorm ook toe te kennen gedurende de logeeropvang. 
 

 

|                                                 Thuis                                                    |                     Logeren                    | 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
|-----------------------------------------Ambulante Zorgvormen---------------------------------- ----| 
…………………………………………………………………………………….|---------Logeeropvang---------| 

 
Aan de andere kant is het ondenkbaar dat aanvullende zorgvormen alleen worden toegekend gedurende 
logeeropvang.  



- Hiermee ontstaat een aanvulling op een (kortdurend) vervangend zorgproduct en daarmee wordt 
logeeropvang als een zwaar product gefaciliteerd terwijl dit een licht en aanvullend product moet 
blijven.  

- Daar waar logeeropvang nodig is zal aanvullende begeleiding betrekking moeten hebben op de 
bovengenoemde oorspronkelijke thuissituatie zodat er duurzaam gewerkt kan worden aan een 
stabiele thuissituatie waarbij logeeropvang op termijn niet meer nodig is. De thuissituatie blijft 
buiten beeld wanneer aanvullende zorgvormen alleen betrekking hebben op de logeeretmalen. 
 

 

|                                                 Thuis                                                    |                     Logeren                    | 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
                                                                                                       |----Ambulante Zorgvormen---| 
…………………………………………………………………………………|---------Logeeropvang---------| 

 
Bovengenoemde beschrijving, afkadering, profielen, voorwaarden en inzet aanvullende hulpvormen 
worden verder betrokken in het zorgprotocol en de werkinstructie(s) in samenspraak met de Lokale 

Teams. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Werkgroep logeeropvang  
Bijlage 2: Procesverloop kostprijsonderzoek Logeeropvang 

 
De uitgangspunten voor de kostprijs logeeropvang Jeugdhulpregio FoodValley zijn gebaseerd op de 
algemene uitgangspunten voor uniformering tarieven (bijlage 3). De kostprijs is opgebouwd uit een 
salarismix MBO/HBO (CAO schalen), toeslag onregelmatigheidstoeslag, sociale lasten, reiskosten, 
opleidingskosten, directe kosten, centrale overhead en risico opslag. 
 
Procesverloop 
Er is een uitvraag geweest bij jeugdhulpaanbieders naar inzet personeel (uren), type personeel en 
inschaling van het personeel. Op 20 juni 2017 is nader besproken wat de voorlopige consequenties zijn van 
de verwerking uitvraag voor de kostprijs. Hierbij was voorlopig nog uitgegaan van twee tarieven: Eén tarief 
met een lage intensiteit en accent op inzet Mbo-ers en één tarief met een hoge intensiteit en voornamelijk 
inzet van HBO-geschoold personeel. De werkgroepleden wensten meer inzicht in de verwerking van de 
door hen aangeleverde cijfers en de consequenties voor hun organisatie. Daarop is besloten om op 27 juni 
2017 individuele sessies met betrokken aanbieders te voeren. 
 
Na de bespreking in de werksessies en het beraad met de afzonderlijke aanbieders zijn de volgende punten 
verwerkt in de kostprijs. 
 
Differentiatie tarieven 
Het hanteren van een gedifferentieerd tarief was de primaire optie zoals hierboven besproken. De primair 
gehanteerde differentiatie in tarieven (intensiteit en groepsgrootte) roepen discussie op. Een 
zorginhoudelijk onderscheid tussen de lage en hoge intensiteit was niet helder vast te stellen en er ontstaat 
onduidelijkheid over binnen welke categorie een aanbieder valt. Uitgaande van de meest voorkomende 
range (8-10) is besloten om uit te gaan van één tarief en één groepsgrootte van 8 cliënten uitgaande van 
een dubbele bezetting tijdens de (dag)activiteit(en). De waarborg voor diverse intensiteiten zit immers in 
de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen op te plussen met een ambulant traject. 
 
Op voorstel van de aanbieders is er ook gedacht aan één productcode/tarief voor logeeropvang incl. op-
plussing ambulant. Eén productcode/tarief voor logeeropvang incl. op-plussing ambulant veronderstelt één 
tarief voor een samengesteld arrangement. Dit past niet binnen de opbouw van producten binnen 
FoodValley en gaat ten koste van maatwerk. De opbouw van producten is gebaseerd op basisproduct + 
additionele zorg (na overleg lokale teams) tbv maatwerk. 
 
Programmakosten (dagbesteding) 
Dagbesteding is een belangrijk onderdeel van de logeeropvang. De 1500 roosteruren die worden 
gehanteerd om de kostprijs te berekenen hebben geen betrekking op voorbereidingstijd en zorgplannen. 
De centrale overhead was in eerste instantie teruggebracht van 25% naar 20% vanwege het gebrek van een 
meewerkende leidinggevende bij logeeropvang. Aangezien de bovengenoemde programmakosten en niet-
roosteruren daar tegenover staan is de centrale overhead terug gebracht naar 25%. 
 
Gehanteerde CAO 
Er is een verschil in inzicht tussen enkele aanbieders m.b.t. de gehanteerde CAO Gehandicaptenzorg. De 
keuze voor deze CAO is gemaakt omdat de aanbieders logeeropvang overwegend uit deze sector komen.  
 
Toepassing Onregelmatigheidstoeslag 
In de kostprijsberekening is uitgegaan van gemiddeld 37,5% onregelmatigheidstoeslag voor het weekend. 
De normen uit de CAO Gehandicaptenzorg zijn toegepast op de uren die in de kostprijsberekening zijn 
betrokken (zie berekening bijlage 4). In beginsel was gekozen om de hoogste loonschalen te nemen met het 
idee dat dit inclusief ORT is. De ORT-ruimte bleek echter 15-20% te bedragen waardoor dit niet dekkend 
was. Daarnaast is de ORT beter zichtbaar gemaakt door deze apart te benoemen. 
 
 
 



Risico Opslag 
Zoals uit de algemene uitgangspunten (bijlage 3) valt op te maken kan een geplande verblijfsopname 
waarbij de cliënt niet komt opdagen niet worden gedeclareerd. Hiermee is een No Show voor risico van de 
verblijfsaanbieder en/of ouders. De gehanteerde risico-opslag moet deze mede opvangen. Na discussie is 
besloten om af te wijken van risico-opslag van 3% (algemene norm bij verblijf) en voor deze zorgvorm 5% te 
hanteren (algemene norm bij ambulant). De inhoudelijke reden hiervoor is dat we logeeropvang als 
moeilijker planbaar omschrijven dan een 24-uur verblijfsopvang. Hiermee wordt de hoogste norm 
toegepast uit de bestaande systematiek voor kostprijsberekeningen (ambulant).  
 
Daarnaast is FoodValley van mening dat een deel van het risico voor ‘no-show’ voor rekening van 
ouders/verzorgers moet zijn. Het eventueel te lang uitblijven van beschikkingen terwijl de zorg is gestart 
vraagt om een betere afstemming tussen aanbieders en lokale teams. FoodValley zal dit ook met lokale 
teams bespreekbaar maken. 
 
Groepsgrootte 
Bij de berekening gaan we uit van een gemiddelde groepsomvang van 8 kinderen. Dit is in gesprekken 
enerzijds naar voren gekomen als bedrijfseconomisch rendabel om een groep te draaien en anderzijds 
inhoudelijk hanteerbaar om kinderen voldoende aandacht te kunnen bieden.  
 
Kapitaallasten 
In enkele alternatieve rekenscenario’s van de aanbieders zijn de kapitaallasten ter discussie gebracht. Voor 
logeeropvang (deeltijdverblijf) is gebruikgemaakt van een standaard rekensystematiek zoals deze ook is 
toegepast op de kostprijsberekening van alle verblijfsproducten. De kapitaallasten is daarin een vast 
berekend onderdeel van 11 euro per dag. De fysieke verblijfscomponenten zijn voor zowel 24-uursverblijf 
als deeltijdverblijf niet anders. Om deze reden is het niet logisch om voor logeeropvang af te wijken van de 
bestaande kostprijssystematiek met geharmoniseerde kapitaallasten voor verblijf. 
 
Tarief 
Na verwerking van de aangeleverde cijfers van de uitvraag en bovenstaande ingebrachte punten op de 
eerste berekeningen komt logeeropvang uit op een geïndexeerd tarief van 140,35 per etmaal (vanaf 1 
januari 2018). Voor de exacte uitwerking zie Bijlage 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Werkgroep logeeropvang  
Bijlage 3: Kostprijs en onderbouwing 
Uitgangspunten kostprijs logeeropvang Jeugdhulpregio FoodValley 
 
Algemene uitgangspunten voor uniformering tarieven  

• Uniformering van producten 
• Uniformering van tarieven 

Kortom: voor dezelfde producten met dezelfde intensiteit dezelfde tarieven voor elke zorgaanbieder. Dit is 
van belang voor eventuele toelating van een zorgaanbieder 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.  
 

 
 
  



Werkgroep logeeropvang  
Bijlage 4: Uitwerking voor kostprijs logeeropvang  
 

Berekening Kostprijs Logeeropvang 

 
 
 
 

Berekening Onregelmatigheidstoeslag Logeeropvang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Werkgroep logeeropvang  
Bijlage 5: Maximaliseren Etmalen 
 
Na een oriënterende bevraging van de lokale teams kwam naar voren dat Logeeropvang in beginsel altijd 
maatwerk is. De frequentie is afhankelijk van de vraag van de inwoner, de beschermende en risicofactoren 
van het systeem, de draagkracht-draaglast verhouding, mogelijkheden van het netwerk en andere lopende 
ondersteuning etc. Uit de gegeven antwoorden van de lokale teams kwam naar voren dat de onderstaande 

reikwijdtes het meest voorkomend waren: 
- 1 a 2 weekenden (2-4 etmalen) per maand en  
- 1 a 2 vakantieweken (5-10 etmalen) op jaarbasis. 

 
Gefactureerd op jaarbasis 
Ondersteunend aan bovenstaande bevindingen zijn de objectieve factureringsgegevens van 2016 
betrokken. Het gaat hierbij om de goedgekeurde etmalen per cliënt. In totaal hebben 145 cliënten gebruik 
gemaakt van 3306 etmalen logeeropvang.  
 
Wanneer we de maximale inzet uit bovengenoemde peiling (2 weekenden per maand + 2 vakantieweken 
per jaar) optellen komen wij uit op 58 etmalen op jaarbasis. Als wij dit aantal toetsen aan de 
factureringsgegevens van 2016 zien wij dat 139 van de 145 cliënten binnen deze range vallen. Dat is ruim 
96%. 
 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat maximaal 58 etmalen op jaarbasis voldoende blijkt voor 96% van de 
cliënten die gebruik hebben gemaakt van logeeropvang in 2016. Dit sluit tevens aan bij bevraging van de 
vanuit de lokale teams (uitgaande van maximale berekening binnen de gemiddelde reikwijdte). Maximaal 
58 etmalen zijn op jaarbasis in te zetten voor logeeropvang in de weekenden en vakanties. 


