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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, is een 

breder inzicht nodig. Inzicht in het huidige aanbod, de populatiekenmerken van gebruikers en de 

spreiding van de woonvoorzieningen etc. Hierom is de SOJ bezig met een woonanalyse. De 

woonanalyse wordt gebruikt als basis voor het schrijven van de definitieve inkoopstukken 2022. Een 

regionaal plan waarin duidelijk is wat wij als regio moeten organiseren aan woonvoorzieningen. 

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

 

In het vorige bestuurlijk overleg zijn de volgende vragen gesteld over buiten regionale plaatsingen: 

1) Welke zorg of begeleiding krijgen jeugdigen die buiten de regio worden geplaatst? In 

hoeverre is dit zulke specialistische zorg nodig dat dit niet in de regio kan?  

2) Inzicht in de keuzes en visie over de afbouw van voorzieningen en de opbouw naar het lokale 

veld. 

3) Welke behoefte aan woonvoorziening met zorg is er in deze regio, is het gecontracteerde 

aanbod onvoldoende?  

4) Hoe gaan we aan de ontwikkeltafels de opbouw en afbouw van voorzieningen vormgeven? 

Naar aanleiding van de woonanalyse verwachten we concrete antwoorden te kunnen geven op 

vraag 1, 3 en 4. Vraag 2 heeft meer betrekking op de ontwikkelingen jeugdhulp plus (hierna: JH+).  

2. Proces: wat loopt er nu? 

Voor de woonanalyse onderscheiden we vier woontypen; Pleegzorg (1), Gezinshuizen (2), Logeer- 

en/of respijtzorg (3) en Overig jeugdhulp verblijf zoals KTC en fasehuizen (4). We hebben zoveel 

mogelijk informatie uit eigen data gehaald per woontype. Onder punt 3 zijn de eerste resultaten 

terug te lezen van de reeds gezette stappen. 

 

Voor de overige gewenste informatie hebben we gesprekken gevoerd of gepland. In april 

spraken we met de Toegang; de Stichting Jeugdteams en Gecertificeerde instellingen (GI's). Met hen 

is gesproken over voor welke type jeugdigen moeilijk een passende plek te vinden is en waarom. 

Daarnaast is een vragenlijst gestuurd naar elke (gecontracteerde) aanbieder die hulp levert binnen 

het segment Wonen. De vragenlijst is bedoeld om kwalitatieve informatie te vergaren die we niet 
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uit onze eigen data kunnen halen. Zoals bijvoorbeeld redenen waarom cliënten buiten de regio zijn 

geplaatst. De vragenlijst vindt u in bijlage 1.  

Vervolgens spreken we met aanbieders op 10 en 11 mei 2021 per woontype over thema's uit de 

vragenlijst. Thema's zoals in- en uitstroom, de inhoud van bepaalde begeleiding en wat voor 

expertise gemist wordt bij de aanbieders zelf. Naast de toegang en de aanbieders, spreken we ook 

met cliëntvertegenwoordigers die ervaring hebben met woonvoorzieningen. Door de ervaringen 

van voormalig cliënten/ouders mee te nemen, verwachten we mogelijke blinde vlekken bloot te 

leggen. Al met al leiden bovenstaande processtappen tot bredere informatie over het aanbod in 

woonvoorzieningen in en buiten de regio.  

3. Welke informatie hebben we opgehaald na de vorige terugkoppeling? 

Uit eigen data 2018 t/m 2020 is te herleiden dat met name op de logeer- en respijtzorg de aantallen 

cliënten en bijbehorende kosten toenemen. Dit strookt met de wens om meer flexibele opvang te 

hebben, bijvoorbeeld om pleegouders en gezinshuisouders af en toe te ontlasten. Op de andere 

woontypen zijn de aantallen de afgelopen 3 jaar constant te noemen. 

 

Belangrijkste inzichten uit gesprekken met toegang: 

- Toeleiders geven aan vaak direct al naar gezinshuizen te zoeken omdat pleegzorg te weinig 

beschikbaar is. Met name pleegzorg voor jongeren die ouder zijn dan 12 jaar. Daarom wordt 

gezocht naar alternatieven, de zogenaamde "second best" opties. Deze 'second best' opties 

kunnen ook binnen de regio zijn. Maar: binnen de regio hoeft te betekenen dat het de meest 

passende plek is voor de jeugdige. 

- Gezinshuizen zijn lastig te vinden voor "oudere jeugdigen" vanaf 12 jaar en ouder. 

- De toegang mist een flexibel in te zetten aanbod. Bijvoorbeeld een bed dat op de 

achtergrond beschikbaar is, waarbij elke jongere een vaste mentor/JIM heeft. Door het 

verhuizen van jongeren van groep naar groep, wisselt ook de samenstelling op een groep te 

vaak. 

- Met name voor de doelgroep die vanuit de JH+ terugkomt naar de regio, is het lastig om 

een woonplek te vinden. Ook het vinden van een pleeggezin of een gezinshuis te vinden is 

problematisch. Dit wordt vaak veroorzaakt door de complexiteit van deze doelgroep en de 

behoefte aan 24 uurs toezicht. Dit maakt de matching moeilijk. 

Mocht u meer willen lezen over het gesprek met de toegang; de conceptnotulen zijn toegevoegd als 

bijlage 2. Het betreft een concept omdat afwezige toeleiders nog de mogelijkheid hebben om de 

notulen aan te vullen. 

4. Vervolg 

De vragenlijsten en gesprekken met aanbieders moeten inzicht geven in kwalitatieve vragen die er 

bestaan over ons woonaanbod en de buiten regionale plaatsingen. U kunt uw accounthouders 

attenderen op het invullen van de vragenlijst. Na de meivakantie worden alle ingevulde vragenlijsten 

geanalyseerd. Samen met de informatie uit de gesprekken met de toegang, aanbieders en 

cliëntvertegenwoordiging, vormt dit de basis voor het woonplan.  

 


