
   
 
 
 

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: 26 oktober 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 de uitwerking van de werkgroep; 

 
Inleiding en samenvatting  
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. 
 
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 58 etmalen op jaarbasis, in een 
beschermende woonomgeving voor jeugdigen, om één of meerdere 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 de jeugdige gebruikmaakt. Het 
verblijf omvat ook de hulp/ondersteuning wat direct verbonden is aan het verblijf en de persoonlijke 
leerdoelen van de jeugdige. 

 
Wijziging 2: 
 

Tarief 2018: € 142,94 

 
 



 
 

Proces 
De werkgroep is in 7 gezamenlijke werkgroepsessies bijeengekomen en 1 werkgroepsessie met individuele 
sessies: 

Datum Onderwerpen 

4 april 2017 (doel, uitgangspunten, afkadering) 

11 april 2017 (doel, uitgangspunten, afkadering)  

18 april 2017 (voorwaarden, profiel en aanvullende 
hulpvormen) 

16 mei 2017 (voorwaarden, profiel en aanvullende 
hulpvormen) 

30 mei 2017 (kostprijsanalyse) 

20 juni 2017 (kostprijsanalyse) 

27 juni 2017 (kostprijsanalyse - individuele sessies) 
28 september 2017  Bespreking verschilpunten en onjuistheden 

 

Uitwerking logeeropvang  
Doel:  
Het doel van logeeropvang is dat de jeugdige (zo lang mogelijk) thuis kan blijven wonen, waardoor 
voorkomen wordt dat algehele uithuisplaatsing nodig is.  
 
Uitgangspunten: 

1. Een andere fysieke plek/omgeving voor de jeugdige waardoor de thuissituatie wordt ontlast  
2. Pedagogische ondersteuning waardoor de jeugdige in een veilige omgeving verblijft, leerervaringen 

opdoet en zijn netwerk uitbreidt. 
  
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 
De gezamenlijke bestanddelen die logeeropvang onderscheiden van andere verblijfsproducten zijn; 

- een kortdurende verblijfsperiode (maximaal 58 etmalen op jaarbasis in de weekenden en 
vakanties) 

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



 
 
Aanvullende hulpvormen 
Logeeropvang biedt ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk en kortdurend over te 
dragen met in de basis een begeleidingsvorm. Om deze reden kent logeeropvang geen 
behandelingstrajecten.  
 
Het lokale team kan aanvullende hulpvormen toekennen tijdens logeeropvang 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. 

 

 

|                                                 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.  

 

|                                                 Thuis                                                    |                     Logeren                    | 

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

 
 
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 opgevoed, 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; 

 
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 ouder(s)/verzorger(s). Daarin is 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 etmaal is minimaal één medewerker een geregistreerde professional op basis 
van Jeugdwet (BIG/SKJ). 

 
Uitwerking voor kostprijs 

 
De uitgangspunten voor de kostprijs logeeropvang Jeugdhulpregio FoodValley zijn gebaseerd op de 
algemene uitgangspunten voor uniformering tarieven.  
 
De volgende gegevens zijn uitgevraagd bij de aanbieders in de werkgroep. 
• Personele inzet (salarisschaal, % inzet) 
• Verdeling direct, indirect, reistijd en niet cliëntgebonden 
• Omvang Verblijfsgroepen 
 
Deze gegevens zijn geanalyseerd conform het model wat eerder is gebruikt voor het vaststellen van 
tarieven in de andere sectoren en hebben geleid tot de definitieve tarieven in dit memo. 
   
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 € 142,94 per etmaal (vanaf 1 
januari 2018). 
 
Onderbouwing (zie ook bijlage I): 

1. Opbouw kosten per fte: 
a. Scholing Personeel (hbo/mbo): Er is in de kostprijs rekening gehouden met de inzet van 

minimaal 8 uur een hbo-er die tevens BIG en/of SKJ geregistreerd is.  
b. Onregelmatigheidstoeslag: Omdat de zorg overwegend wordt verleend in het weekend zijn 

de normen uit de CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019 toegepast op de uren die in de 
kostprijsberekening zijn betrokken (zie bijlage 1). 

c. Cliëntgebonden uren: fte’s (1850 uren per jaar) zijn vertaald naar 1500 netto roosteruren; 
de zogenaamde cliëntgebonden uren. Het verschil tussen 1850 en 1500 uur wordt 
verklaard door ziekte, vakantie en opleiding.  

d. Risico-opslag. De gedachte hierachter is dat cliënten niet komen opdagen en als gevolg 
hiervan een onderbezetting kan plaatsvinden. 

 
2. Groepsgrootte  

We gaan uit van een groepsgrootte van 8 kinderen. De gedachte hierachter is enerzijds dat dit 
als een gemiddelde wordt gezien op basis van de aangeleverde informatie door de leden van de 
werkgroep. Daarnaast is het uitgangspunt dat dit gecombineerd moet worden met de inzet van 
personeel (zie 3) en het feit dat er onder voorwaarden aanvullende hulpvormen kunnen 
worden geïndiceerd (zie aanvullende hulpvormen). 

 
3. Personele inzet per groep 

De personele inzet naar aard en scholing en de verhouding hierbinnen is besproken in 1a en 1b. 
Hier gaat het om de relatie van inzet van personeel tot de groepsgrootte. De gedachte 
hierachter is dat er overdag 2 professionals worden ingezet op een groep van 8 jeugdigen. De 
personele inzet per groep moet altijd bezien worden in relatie met (eventueel) aanvullende 
hulpvormen. Als de zorgzwaarte van de jeugdigen dusdanig is dat er een extra beschikking 
ambulant nodig is zoals beschreven bij aanvullende hulpvormen dan is het gevolg dat de 
intensiteit op de groep toeneemt. 

 
 
 
 

  



Verschillen van inzicht Jeugdhulpaanbieders en Jeugdhulpregio FoodValley  
 
Het uitgewerkte tarief voorstel is vanaf 18 augustus 2017 gepubliceerd op de Digitale Adviestafel zodat 
partijen die niet deelnemen aan de Fysieke Adviestafel digitaal hun reactie kunnen geven. Vervolgens is het 
voorstel op 31 augustus 2017 tijdens de Fysieke Adviestafel besproken. Daar is kritiek gegevens door de 
jeugdhulpaanbieders op het proces (weergeven van meningsverschillen) en op feitelijke onjuistheden. De 
feitelijke onjuistheden zijn in het stuk aangepast.  
 
Hieronder staan, na overleg met de jeugdhulpaanbieders op 28 september 2017, de overgebleven 
verschilpunten van mening. De opmerkingen van de jeugdhulpaanbieders zijn cursief weergegeven met 
daaronder het ambtelijk standpunt van FoodValley. 
 
Verschilpunt 1. Jeugdhulpaanbieder: Het is niet wenselijk/haalbaar om een begeleiding te hanteren van 
1 op 8 gedurende een deel van de dag. Eén aanbieder vraagt zich af of logeeropvang wel het juiste 
product is wanneer 1 op 8 een goede verhouding is. 
Antwoord Ambtenaren Jeugdhulpregio FoodValley: 

 Uit de aangeleverde cijfers van de Jeugdhulpaanbieders is veel diversiteit in de intensiteit. De 
verhouding 1 op 8 is slechts een gedeelte van de dag omdat overdag een groot deel van de dag (8 
uur) rekening is gehouden met een tweede persoon op de groep. Overigens is het aan de 
jeugdhulpaanbieder om te bepalen wanneer deze persoon wordt ingezet. 

 Het kan zo zijn dat er enkele jeugdigen in de groep een zorgzwaarte hebben waarbij aanvullende 
hulpvormen nodig zijn. In bovenstaande beschrijving van het product wordt deze mogelijkheid ook 
geboden. De voorwaarden zijn hiervoor beschreven: Het lokale team kan aanvullende hulpvormen 
tijdens de logeeropvang toekennen als het gaat om een type ondersteuning die ook in de 
oorspronkelijke thuissituatie nodig/toegekend is. Dat betekent vervolgens dat de zorgintensiteit 
voor de groep ook toeneemt. 

 
Verschilpunt 2. Jeugdhulpaanbieder: De kostprijsberekening gaat uit van een salarisberekening met een 
inschaling van 5 functiejaren en dit wordt gezien als een belemmering om ervaren medewerkers aan te 
nemen of medewerkers langer vast te houden dan 2 jaar. 
Antwoord Ambtenaren Jeugdhulpregio FoodValley: 

 De loonschalen die worden vergoed zijn gemiddeld genomen hoger dan de lonen die nu worden 
betaald door de jeugdhulpaanbieders zoals blijkt uit de aanlevering van de uitgevraagde gegevens. 

 Het tarief voor een etmaal logeeropvang is een gemiddelde. Dat betekent dat het aannemen van 
een meer ervaren medewerker hierdoor niet wordt belemmerd. De mix van personeel is het 
uitgangspunt geweest. 

 
Verschilpunt 3. Jeugdhulpaanbieder: In de kostprijsberekening is geen rekening gehouden met 
aanvullende investeringen voor innovatie en groei. Aanbieders ervaren minder ruimte voor 
ondernemerschap en vragen zich af of de risico-opslag en kapitaallasten wel hoog genoeg zijn.  
Antwoord Ambtenaren Jeugdhulpregio FoodValley: 

 De kapitaallasten zijn in lijn met hetgeen door de FoodValley wordt betaald aan alle aanbieders van 
verblijfsproducten; zijnde € 34,- per etmaal.  

 De risico-opslag is bij het product logeeropvang 5% en daarmee hoger dan bij de andere 
verblijfsproducten (3%). De reden hiervoor is dat logeeropvang minder goede planbare jeugdhulp 
is.  

 Volgens de ambtenaren is ruimte voor ondernemerschap slechts voor een deel afhankelijk van het 
geldende tarief. De geleverde diensten binnen een product en de kwaliteit zijn instrumenten van de 
jeugdhulpaanbieders die het product logeeropvang een divers product maken, afhankelijk van de 
aanpak van de Jeugdhulpaanbieder. De financier moet hiervoor de randvoorwaarden scheppen: 
bureaucratie tegengaan, selecteren op kwaliteit en het bieden van een redelijk tarief. Hieraan 
wordt volgens FoodValley voldaan. 

 
 
 



 

Bijlage I  
 
Berekening Kostprijs Logeeropvang 

 
 
 

Berekening Onregelmatigheidstoeslag Logeeropvang 

 
 
 
 

 


