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Aanleiding
Breakdown: Doorplaatsing van pleegzorg naar gezinshuizen

FoodValley 2015-2018 (unieke cliënten)

Kinderen in pleegzorg 636 

Kinderen in gezinshuizen 194

Combinaties met pleegzorg 2015-2018 (cliënten) Trend

Licht 6 Allen opschaling

Middel (gezinshuis) 31 Veel opschaling

Middelzwaar 10 Allen opschaling of deeltijdpleegzorg

Zwaar 24 Nagenoeg allen opschaling

Extra Zwaar 26 Veel opschaling

Jeugdzorg+ 9 Veel deeltijdpleegzorg

• In bijna alle gevallen is er sprake van verzwaring van: pleegzorg ->  naar: vorm van verblijf. 

• Soms gaat de verzwaring in stappen -> pleegzorg -> middel-> zwaar -> extra zwaar.

• Vaak ook direct van: pleegzorg -> naar: zwaar / extra zwaar.

• +/- 1 op de 5 cliënten uit pleegzorg is uiteindelijk in andere verblijfsvorm terecht gekomen.

• Een enkeling is vanuit verblijf in pleegzorg gekomen. 



Verkenning

Gesproken met:

John Goessens                                               (Lindenhout)

Gerard Besten (Gezinshuis.com)

Hans Kodde (De Rading)

Hieke Visser (Timon)

Chantal Fijen (Pactum)

Henri Gritter & Annegien de Lange (Youke)

Sessie met (intensieve) pleegzorgouders

Aanname:

Is de aanname herkenbaar? 

(Hoe) heeft de 

pleegzorgaanbieder hiermee te 

maken in de dagelijkse praktijk?

Wat zijn de benodigde 

elementen om jongeren met 

complexe hulpvragen te 

handhaven binnen de pleegzorg? 



Bevindingen
� Pleegzorgaanbieders herkennen het bestaan van een ‘tussencategorie’.

� In de complexere situaties speelt aanvullend autisme, hechtingsproblematiek, en 

vormen van gedrag waarbij alertheid van primaire opvoeder cruciaal is voor het kind.

� Zowel pleegzorgaanbieders als pleegouders geven aan dat maatwerk (niet per definitie 

zorginhoudelijk) ook een oplossing kan zijn.

� Om breakdown te voorkomen is de factor capaciteit van pleegouders van belang.

Breakdown 1

Haast niet te voorkomen

Breakdown 2

Wellicht te voorkomen 

door tijdig te intensiveren 

met aanvullend maatwerk

Breakdown 3

Alleen te voorkomen door 

tijdige intensivering 

primaire opvoeder



Conclusie
Het gaat om:

Het creëren van extra tijd en aandacht voor het kind door de 

pleegouder(s). De pleegouders ontlasten van andere levensgebieden 

waardoor meer tijd en ruimte ontstaat om de zorg voor een pleegkind te 

intensiveren.

> Verhoging pleegzorgtarieven geen optie

> Geen onderscheid in tarieven

> Niet alle vormen van breakdown zijn op te lossen

> Risico van toenemende vraag vanuit pleegouders

Let op:



Module X
Doelstelling: Breakdown verminderen

Doelgroep:

Jeugdigen met complexe problematiek. De complexiteit 

van de problematiek zit op het overlappend deel tussen 

de maximale zwaarte die (bepaalde) pleegzorgouders 

kunnen dragen en de minimale zwaarte die instroom in 

een gezinshuis mogelijk maakt.Werking:

Draagkracht van pleegouders vergroten en 

daarmee de instroom in een gezinshuis te 

beperken. Met deze module worden 

pleegouders in staat gesteld om extra tijd en 

aandacht voor het kind te organiseren. 

Uitgangspunten:

- Meer nabijheid van pleegouders ter versterking van de directe 

aandacht.

- Instrueren zodat die nabijheid ook iets gaat opleveren

- Upgraden professionaliteit; aanvullend 

hulpverlener/gedragswetenschapper

Vorm:

Financiële compensatie gebaseerd op minimumloon.

Opgesplitst in maximaal 4 dagdelen per week tbv flexibele inzet.

Inzet is gericht op bereiken van genoemde doelstelling bij genoemde doelgroep. 

Om maatwerk in diverse situaties mogelijk te maken is inzet is in beginsel vormvrij

Financieel: +/- € 140 per dag (+/- € 70 per dagdeel) Productcode: 44B03



Uitwerking Pilot
14 december 2018

Plan van aanpak met Lindenhout, De Rading en Timon

29 januari 2019

Op 29 januari 2019 is met betrokken partijen een 

selectieschema uitgewerkt op basis waarop 

pleegzorgaanbieders en regisseurs eenduidig kunnen 

werken en gebruik kunnen maken van elkaars expertise.

Aanwezigen
3 Gedragswetenschappers

(1 per aanbieder; Lindenhout, De Rading en Timon)

3 Jeugdzorgwerkers

(1 per aanbieder; Lindenhout, De Rading en Timon)

3 Lokale regisseurs

(1 per gemeente; Ede. Veenendaal en Barneveld) 

2 Voogden

(1 van Jeugdbescherming Gelderland en 1 van 

Samen-Veilig)

Menno van Leeuwen 

(Data-analisten tbv Monitoring)

Signaleren van casus?

Hoe herken je een potentiele breakdown?

(wie wel en wie niet…)

Geschiktheid pleegouders?

Hoe screen je de pleegouders op geschiktheid uitvoering Module X?

(moeten in staat zijn tot…)

Inschatting succes Module X?

Op welke gronden kan je inschatten dat de kans groot is dat Module X gaat werken?

21 februari 2019: Bestuurlijk Overleg Akkoord

7 maart 2019: Coördinatoren-overleg Akkoord

13 juni 2019: Fysieke Adviestafel Akkoord

Juli 2019: Afronding werkwijze Pilot



Afweging
� Signalering van potentiele breakdown

Door: Pleegzorgwerker – Gedragswetenschapper – Regisseur (LT/GI)

� Er is een oplossing mogelijk:

� De oplossing en ligt niet in

voorliggende voorzieningen: 

� Meer nabijheid van pleegouders 

ter versterking van de directe 

aandacht is kansrijk:

Breakdown 1

Haast niet te voorkomen

Breakdown 2

Wellicht te voorkomen 

door tijdig te intensiveren 

met aanvullend maatwerk

Breakdown 3

Alleen te voorkomen door 

tijdige intensivering 

primaire opvoeder

�
Geschiktheid pleegouders:

• Instrueren van pleegouders 

zodat  die nabijheid ook iets 

gaat opleveren (leerbaarheid).

• Upgraden professionaliteit.

• Ontlasten op andere 

levensgebieden is nodig.



Pilot
Een pilot Module X starten met Lindenhout, De Rading en Timon (80% van de pleegkinderen in FV)

De duur van de pilot is 3 jaar zodat het qua looptijd past in een nieuwe regionale transformatieplan van 

FoodValley in het kader van Actieprogramma Zorg voor de Jeugd.

De scope van de pilot is maximaal 15 modules per jaar gebaseerd op de inschattingen van 

pleegzorgaanbieders en opschaalcijfers uit onze eigen systemen.

Het beoogde (zorginhoudelijk) resultaat is de voorkoming van maximaal 15 per jaar en een evenredige daling 

van de opschaalcijfers richting andere residentiele vormen.



Einde


