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1. Context 

Aan de ontwikkeltafels van segment Wonen is de gewenste ontwikkelrichting besproken. Een 

belangrijke ontwikkelrichting is het voorkomen uithuisplaatsingen door meer gebruik te maken van 

deeltijdvormen van hulp (bijvoorbeeld door het inzetten van logeer- en respijtzorg of deeltijd 

pleegzorg). Wanneer er alsnog sprake is van een uithuisplaatsing, dan moet dit beter aansluiten bij 

leefwereld van de jeugdige.  

Om te kunnen bepalen welke woonvoorzieningen we moeten organiseren als regio, heeft de SOJ een 

woonanalyse gedaan. Voor de woonanalyse onderscheiden we vier woontypen; Logeer- en/of 

respijtzorg (1), Pleegzorg (2), Gezinshuizen (3) en Overig jeugdhulp verblijf zoals KTC en fasehuizen (4).  

De resultaten uit de woonanalyse zijn meegenomen in de ontwikkeltafels en de dienstomschrijvingen. 

Vragen over buiten regionale plaatsingen zijn een onderdeel van de bredere woonanalyse.  

2. Buitenregionale plaatsingen in de woonanalyse 

We hebben aanbieders gevraagd hoeveel jeugdigen er in 2020 buiten de regio werden geplaatst. 

Tevens is gekeken naar in welke mate het aanbod van de desbetreffende aanbieder binnen de regio 

ZHZ gevestigd is. Tot slot is gevraagd naar de belangrijkste redenen naar waarom jeugdigen buiten de 

regio worden geplaatst. Hieronder een korte toelichting op wat hieruit is gekomen.  

3. Implicaties 

Er worden inhoudelijke redenen genoemd zoals de problematiek of veiligheid van de jeugdige en dat 

er bewust buiten de regio wordt geplaatst. Er wordt vaker genoemd dat het gaat om matching tussen 

jeugdige en pleeggezin, gezinshuis of logeervoorziening. Er is dan niet zozeer tekort aan een 

specifieke expertise of type jeugdige, maar verschilt per jeugdige en situatie of deze passend is. Met 

name bij spoed is een tekort aan plekken, dit geldt eigenlijk voor alle woontypen. Kanttekening 

gemaakt door Toegang dat het plaatsen bínnen de regio niet perse betekent dat dit de meest 

passende plaatsing is. 

1) Logeer- en/of respijtzorg: logeren is regelmatig buiten de regio, ook omdat de locaties op een 

vakantiepark liggen bijvoorbeeld.  

2) Pleegzorg: Pleegplaatsingen zijn vaker buiten de regio, met name in netwerk. Het aantal buiten 

regionale plaatsingen bij pleegzorg zegt echter niets over of dit wel of niet passend is. Bij pleegzorg 

ligt extra nadruk op een goede matching vanwege het (vaker) langdurige karakter van de plaatsing. 

3) Gezinshuizen: Met name bij GH inhoudelijke redenen om buiten de regio te plaatsen. Opmerking 

door aanbieder van gezinshuizen dat ze meer te maken hebben met cliënten van buiten de regio, 

die binnen ZHZ worden geplaatst. Het is mogelijk interessant om hierover verder te praten.  

4) Overig jeugdhulp verblijf: bij crisis buiten de regio plaatsen, geen passende plek n.a.v. matching. 
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Bijlage:  
 

Gedetailleerder overzicht resultaten op buiten regionale plaatsingen per woontype 

Woontype Aantal jeugdigen buiten de regio versus 

binnen de regio in 2020  

Let op: Niet elke aanbieder heeft deze vraag 

beantwoord met een aantal, sommige geven 

een schatting. Onderstaande cijfers geven dus 

enkel een beeld.  

Belangrijkste redenen buiten 

regionale plaatsing  

Logeer- en 

respijtzorg 

- 26 jeugdigen buiten de regio o.b.v. 
antwoorden van 6 aanbieders. 

- 143 jeugdigen binnen de regio o.b.v. 
antwoorden van 5 aanbieders. 

- Een aanbieder gaf aan dat de verhouding 

binnen- en buitenregionaal 50-50% is. 

- 2 van de 6 aanbieders 
hebben enkel locaties buiten 
de regio. 

- Één van de 6 aanbieder 

noemt dat zij specifiek 

binnen de regio plaatsen 

vanwege LVB-doelgroep. 

- De overige 3 aanbieders 

hebben deze vraag niet 

beantwoord. 

Pleegzorg - 36 buiten de regio op basis van 
antwoorden van 2/4 aanbieders. 

- 320 binnen de regio op basis van 

antwoorden van 2/4 aanbieders. 

- In het netwerk geplaatst. 
- Of geen juiste match in de 

regio. 

Gezinshuizen - 9 buiten de regio op basis van 
antwoorden 8/8 aanbieders. 

- 9 binnen de regio op basis van 

antwoorden 6/8 aanbieders. 

- Inhoudelijke redenen om 
continuïteit waarborgen (bv. 
wisseling van gemeente waar 
het GH onder valt). 

- Crisis, geen plek elders. 
- Toeval; GH ligt net buiten de 

regio, maar "voelt" wel als in 

de leefwereld.  

Overig 

Jeugdhulpverblijf 

- 5 buiten de regio op basis van 1/3 
aanbieders.  

- 1/3 aanbieder plaatst jeugdigen enkel 
binnen de regio. 

- 1 aanbieder geeft aan alleen 

bij crisis buiten de regio te 

plaatsen.  

 


