
 
 
Vraag en Antwoord Verblijf II 
 
 

Individuele voorzieningen: bijzondere dagen verblijf 

• Vraag: Bij punt 6 zowel bij ambulant als bij verblijf staat dat stapeling van producten is toegestaan 
na toestemming van regisseur en check accountmanager. Bij De Rading zetten we regelmatig 
pleegzorg in in combinatie met ambulante interventies. Dit doen we om de kans op een 
succesvolle pleegzorgplaatsing te  verhogen en hiermee ook pleegzorg mogelijk te maken daar 
waar sprake is van complexere problematiek. We zetten deze interventies in na toestemming van 
het lokale team of de voogd. Ervan uitgaande dat dan al meerdere professionals bezien hebben 
wat nodig is, is de vraag of een check door een accountmanager aanvullend nodig is. Dat  
betekent immers nog een extra contact moment nadat bijv. een pleegzorgmedewerker al 
afstemming heeft gehad met de medewerker van het lokale team. 

 
Antwoord: dit wordt aangepast. De check door de accountmanager wordt uit het uitgangspunt 
verwijderd. 

 
 
 

 

PRODUCTEN VERBLIJF 

Product Opmerkingen  

Product 1: Logeeropvang Productbeschrijving: 

•  
Voorwaarden:  

•  

Product 2: Pleegzorg 

Pleegzorg Productbeschrijving: 

•  
Voorwaarden:  

•  

Weekend- en deeltijdpleegzorg Productbeschrijving: 

•  
Voorwaarden:  

•  

Crisis pleegzorg Productbeschrijving: 

•  
Voorwaarden:  

•  

Product 3: Verblijf 

Verblijf licht Productbeschrijving: 

•  
Voorwaarden:  

•  

Verblijf middel Productbeschrijving: 

•  
Voorwaarden:  

• De maximale groepsomvang is te klein voor 
meerdere Driestroomgezinshuizen. De 
Kwaliteitscriteria Gezinshuizen geven 
nadrukkelijk geen dwingende norm voor 
omvang, maar enkel een richtlijn. Als een 
specifiek huis uitgerust is op een grotere 
omvang, dan is dat volgens de KG mogelijk.  

 
Vraag: Uw antwoord is  dat een grotere 
groepsomvang niet past bij een duurzame 
verblijfplaats voor een jeugdige en het dan een 



behandelgroep wordt. Waar kunnen we de 
beschrijvingen van de behandelgroepen nalezen?  
 
Vraag: Wat is de reden om de groepsgrootte te 
beperken tot 6 jeugdigen? Wij werken met een 
groepsgrootte van 8 jeugdigen. Is het mogelijk de 
groepsgrootte net als bij het product Verblijf zwaar 
uit te breiden naar 8 jeugdigen?  
 
Antwoord:  
Bij dit product betreft het voornamelijk 
gezinshuizen. Conform de kwaliteitscriteria 
gezinshuizen willen wij de kleinschaligheid 
bewaken om niet tot een gezinsgrootte te komen 
die de grootte van een behandelgroep gaat 
benaderen of evenaren. Om deze kwetsbare 
jeugdigen de juiste zorg te garanderen gaan wij nog 
een stap verder dan de kwaliteitscriteria en hebben 
ervoor gekozen voor maximaal 6 jeugdigen 
(inclusief eigen kinderen). Het tarief is hier ook op 
gebaseerd (4 kinderen bij een inzet van 2,1 FTE).  
Mocht de huidige groepsgrootte groter zijn dan 
omschreven, dan gaan wij graag met u in overleg 
over een goede regeling waarbij het uitgangspunt is 
dat de huidige kinderen/jeugdigen gewoon in zorg 
kunnen blijven op de betreffende locatie.   
 

Verblijf middels zwaar Productbeschrijving: 

•  
Voorwaarden:  

• De maximale groepsomvang is te klein voor 
meerdere Driestroomgezinshuizen. De 
Kwaliteitscriteria Gezinshuizen geven 
nadrukkelijk geen dwingende norm voor 
omvang, maar enkel een richtlijn. Als een 
specifiek huis uitgerust is op een grotere 
omvang, dan is dat volgens de KG mogelijk. 

 
Vraag: Uw antwoord is  dat een grotere 
groepsomvang niet past bij een duurzame 
verblijfplaats voor een jeugdige en het dan een 
behandelgroep wordt. Waar kunnen we de 
beschrijvingen van de behandelgroepen nalezen?  
 
Vraag: Met betrekking tot de maximale 
groepsgrootte’s willen wij de regio nogmaals 
dringend verzoeken haar bestuurders anders te 
adviseren. De Kwaliteitscriteria Gezinshuizen (KG) 
geven richtlijnen voor de groepsgrootte van een 
gezinshuis, maar geen rigide normen. De KG 
stellen dan ook het principe van “pas toe of leg uit”. 
De toepassing van dit principe kunnen we 
gezamenlijk besluiten dus regio en zorgaanbieder 
samen. De reden om niet voor rigide normen te 
kiezen, maar voor een richtlijn en onderbouwing bij 
afwijking naar beneden of naar boven, is een 
zorginhoudelijke waar een medewerker van de 
regio of toegang en een medewerker van de 
zorgaanbieder bij betrokken kunnen zijn. 
Omstandigheden en samenstelling, alsmede ruimte 
en organisatie kunnen per gezinshuis variëren. De 
KG zeggen dat argumentatie van de wenselijkheid 
en de haalbaarheid van een mogelijke bijplaatsing, 
vastgelegd door een multidisciplinair team, 
belangrijk is dan de focus op aantallen. Natuurlijk 



moet het karakter van een gezinssituatie behouden 
blijven en moet er geen sprake zijn van de 
anonieme schaal en setting van een 
terreinsvoorziening. Maar het onderscheid tussen 
behandelgroep en gezinshuis is niet eenduidig te 
bepalen. Zoals de regio zelf heeft opgemerkt 
hebben behandelgroepen diverse 
verschijningsvormen al naar gelang de 
problematiek van de jeugdigen. Bij plaatsing in een 
gezinshuis is de problematiek van de jeugdige 
evengoed een bepalende factor, en niet simpelweg 
de groepsgrootte. Een overweging is wat de impact 
van de problematiek van de jeugdige op de 
bestaande groepsdynamiek zal hebben, maar ook 
het welzijn van overige kinderen, de vitaliteit en 
ervaring van de gezinshuisouders, etc. Het is dus 
per definitie een complexe zaak die we graag in 
gezamenlijkheid met de regio en de zorgaanbieder 
besproken en benaderd zien worden vanuit 
inhoudelijke afwegingen toegesneden op het 
specifieke huis om zo tot een juiste afweging te 
komen.  Verder wordt een gezinshuis geleid door 
één echtpaar met eventueel vast VOV-personeel, 
hetgeen de continuïteit en geborgenheid van een 
gezinssetting borgt. Natuurlijk moet men kritisch 
blijven op de omvang, maar door middel van 
inhoudelijke bevraging en argumentatie.  
 
Vraag: Wat is de reden om de groepsgrootte te 
beperken tot 6 jeugdigen? Wij werken met een 
groepsgrootte van 8 jeugdigen. Is het mogelijk de 
groepsgrootte net als bij het product Verblijf zwaar 
uit te breiden naar 8 jeugdigen? 
 
Antwoord:  
Bij dit product betreft het voornamelijk 
gezinshuizen. Conform de kwaliteitscriteria 
gezinshuizen willen wij de kleinschaligheid 
bewaken om niet tot een gezinsgrootte te komen 
die de grootte van een behandelgroep gaat 
benaderen of evenaren. Om deze kwetsbare 
jeugdigen de juiste zorg te garanderen gaan wij nog 
een stap verder dan de kwaliteitscriteria en hebben 
ervoor gekozen voor maximaal 6 jeugdigen 
(inclusief eigen kinderen). Het tarief is hier ook op 
gebaseerd.  
Mocht de huidige groepsgrootte groter zijn dan 
omschreven, dan gaan wij graag met u in overleg 
over een goede regeling waarbij het uitgangspunt is 
dat de huidige kinderen/jeugdigen gewoon in zorg 
kunnen blijven op de huidige locatie.   
 
 

Verblijf zwaar Productbeschrijving: 

•  
Voorwaarden:  

•  

Verblijf extra zwaar  Productbeschrijving: 

•  
Voorwaarden:  

•  

Verblijf met begeleiding, zonder behandeling Productbeschrijving: 

• De leefgroep biedt de Jeugdige een 
vervangend en veilig opvoedklimaat met 
verzorging en begeleiding en biedt 



bescherming, stabiliteit en structuur. Het gaat 
hier specifiek om verblijf zonder behandeling 
waarbij de hulpverleners op de groep van het 
verblijf enkel begeleiding bieden. 

Voorwaarden:  
 

▪ Voor dit Product geldt de maximale 
groepsomvang van 6 Jeugdigen. Bij de 
maximale groepsomvang tellen alle 
Jeugdigen onder de 18 jaar (ook eigen 
kinderen) mee. 

▪ Er is minimaal 2,1 fte VOV-personeel op 
een groepsomvang van 5 Jeugdigen. 

▪ Ten minste één van de directe begeleiders 
is een hbo-geschoolde professional, SKJ- 
dan wel BIG-geregistreerd (zie norm van 
de verantwoorde werktoedeling). Binnen de 
verblijfsetting geldt dat (een) minimaal 
mbo-4 geschoolde relevant opgeleide 
professional(s) onder verantwoordelijkheid 
van de hbo'er kan/kunnen worden ingezet. 
De betrokkenheid van een SKJ- dan wel 
BIG-geregistreerde gedragswetenschapper 
(wo) is ondersteunend en vaak consultatief. 
Bij meerdere begeleiders op één groep 
wordt een verantwoorde samenstelling van 
het team van aanwezige begeleiders 
verwacht, conform de norm van de 
verantwoorde werktoedeling.  

▪ Het verblijf is zo kort als mogelijk, maar zo 
lang als noodzakelijk. 

▪ Tijdens het verblijf wordt de Jeugdige in de 
gelegenheid gesteld om onderwijs te 
volgen dan wel deel te nemen aan arbeid, 
gebruik te maken van dagbesteding of 
dagbehandeling.   

▪ Het gaat hier specifiek om verblijf zonder 
behandeling, wat niet betekent dat er geen 
individuele behandeling of 
(gezins-)begeleiding/behandeling (middels 
een aparte beschikking/code) aanvullend 
kan worden ingezet om onderstaand doel 
te realiseren. Die begeleiding/behandeling 
wordt dan geleverd door andere 
hulpverleners dan de hulpverleners op de 
groep van het verblijf. Inzet van 
behandeling is tijdelijk (afgebakend in tijd) 
en kan alleen na overleg/advies van een 
lokaal team professional.                                                                               

▪ Tijdens het verblijf wordt er samen met 
ouders een perspectief opgesteld waarbij of 
in gezamenlijkheid gewerkt wordt aan een 
terugkeer in de gezinssituatie - dan wel een 
goede en passende alternatieve 
woonsituatie.                                                                         

▪ Tarieven zijn inclusief VOV-personeel, dit 
betreft Verplegend-Opvoedend-Verzorgend 
personeel in een voorziening voor 24 uurs 
verblijf. Afhankelijk van de zwaarte van de 
jeugdhulp kan het VOV-personeel zowel 
een behandelende en/of begeleidende taak 
hebben. 

▪ Tarieven zijn exclusief individuele 
ambulante jeugdhulp wanneer daarvoor 
extra personeel naast het VOV-personeel 



wordt ingezet. De inzet van ambulante 
jeugdhulp naast verblijf is een uitzonderlijke 
situatie. De jeugdhulpaanbieder maakt 
samen met het lokale team de afweging of 
de ambulante jeugdhulp noodzakelijk wordt 
geacht. 

 
 

• Vraag: Is het mogelijk dit product te bieden in 
combinatie met een verlengde jeugdzorg 
indicatie?  
 
Antwoord:  
Conform onze deelovereenkomst stelt de 
jeugdhulpaanbieder een half jaar voor de leeftijd 
van 18 jaar een perspectiefplan op waarin ten 
aanzien van de verschillende leefgebieden staat 
beschreven wat de stand van zaken is en aan 
welke doelen nog gewerkt moeten worden. Dit 
zodat de jeugdhulpaanbieder bijdraagt aan een 
warme overdracht naar een opvolgende 
aanbieder/lokaal team. Het is dus niet de 
bedoeling om dit product te gebruiken voor een 
verlengde jeugdzorgindicatie. Er zijn hier 
andere voorliggende producten voor bij 18 + 

 

Product 4: Consultatie en advies Productbeschrijving: 

•  
Voorwaarden:  

•  

 
 
 
 
 


