
Toelichting vragenlijst:  

De vragenlijst is bedoeld om een beter beeld te krijgen van het bestaande aanbod in 

woonvoorzieningen in de regio Zuid-Holland Zuid. Daarnaast willen we analyseren wat er eventueel 

gemist wordt aan aanbod of expertise voor specifieke jeugdigen. Binnen de woonanalyse wordt 

onderscheid gemaakt in vier woontypen. In bijlage 1 vindt u toelichting op de producten per 

woontype. Elke aanbieder ontvangt één vragenlijst. Het kan zijn dat u meerdere typen 

jeugdhulpverblijf biedt, u hoeft alleen de woontypen in te vullen waarin u als aanbieder zorg biedt. 

Graag één vragenlijst retourneren per aanbieder. Hartelijk dank! 

 

 

I. Pleegzorg  
Onderstaande 11  vragen zijn specifiek voor aanbieders die pleegzorg bieden. 

 

Algemeen 

1. De volgende vraag gaat over de jeugdigen uit de regio ZHZ die pleegzorg ontvangen; hoeveel van 

deze jeugdigen werden er binnen de regio geplaatst en hoeveel buiten de regio in 2020? U kunt 

ook een schatting geven. 

Antwoorden: 

 

Toeleiding (instroom) 

2. Als u de beschikbaarheidswijzer1 nog niet heeft ingevuld; wat is de huidige gemiddelde wachttijd 

per verblijfscode? Graag invullen in bijlage 1. 

 

Inhoud pleegzorg 

3. In hoeveel gevallen is er sprake van voltijd inzet en in hoeveel gevallen deeltijd pleegzorg in 

2020? U kunt ook een schatting geven. 

4. Wat biedt uw organisatie aan pleegzorg begeleiding? Wat houdt die begeleiding in? 

5. Wat doet u als aanbieder om pleegouders te ondersteunen/ontlasten?  

6. Hoe betrekken jullie ervaringen van cliënten in verblijfstrajecten of (door)ontwikkeling van hulp? 

Antwoorden: 

 

a. Uitstroom   

8. Hoe ziet begeleiding eruit voor jeugdigen richting de overgang van 18-/18+ jaar?  

9. Als een jeugdige een traject heeft afgerond van pleegzorg, waar stroomt hij/zij naar uit? Kijkend 

naar de vier uitstroomprofielen van het OZJ2? In hoeverre wordt hierin iets gemist (aanbod of 

expertise etc.)? 

                                                           
1 Beschikbaarheidswijzer: https://app.beschikbaarheidswijzer.nl/app/wa?account=bswzhz 
2 In deze woonanalyse wordt gebruik gemaakt van 4 uitstroomprofielen die zijn opgesteld door OZJ; zelfstandig 
na verblijf in de jeugdzorg (1), zelfstandig met ambulante ondersteuning (2), beschermde woonomgeving 
noodzakelijk (3), of specialistische woonvraag maar geen WLZ-indicatie (4). 
https://voordejeugd.nl/documents/57/Publicatie_jeugdprofielen_Jeugdzorg.pdf 
 

https://app.beschikbaarheidswijzer.nl/app/wa?account=bswzhz
https://voordejeugd.nl/documents/57/Publicatie_jeugdprofielen_Jeugdzorg.pdf


Antwoorden: 

 

Specifieke vragen woontype Pleegzorg 

10. Wat is de verhouding tussen bestandspleegzorg en netwerkpleegzorg in 2020? U kunt ook een 

schatting geven. 

11. Aan welke deskundigheid of expertise heeft u extra behoefte aan binnen pleegzorg?  

Antwoorden: 

 

 

 

II. Gezinshuizen 
Onderstaande 11 vragen zijn specifiek voor aanbieders die gezinshuiszorg bieden. 

 

Algemeen 

12. Wanneer u Gezinshuiszorg biedt voor jeugdigen uit de regio Zuid-Holland Zuid; Hoeveel van de 

jeugdigen uit ZHZ worden binnen de regio geplaatst en hoeveel buiten de regio in 2020? Wat zijn 

belangrijkste redenen waarom jeugdigen buiten de regio worden geplaatst? 

Antwoorden: 

 

Toeleiding (instroom) 

13. Als u de beschikbaarheidswijzer3 nog niet heeft ingevuld. Wat is de huidige gemiddelde wachttijd 

per gezinshuis verblijfscode? Graag invullen in bijlage 1. 

 

Inhoud gezinshuiszorg 

14. In hoeveel gevallen is er sprake van voltijd inzet en hoeveel deeltijd inzet bij gezinshuiszorg in 

2020? U kunt ook een schatting geven. 

15. In welke mate is uw aanbod van woonvoorzieningen gevestigd binnen de regio ZHZ? 

16. Hoe betrekken jullie ervaringen van cliënten in gezinshuistrajecten of (door)ontwikkeling van 

hulp? 

17. Hoe groot zijn gezinshuizen die u heeft (hoeveel capaciteit)?  

18. Wat verstaan jullie onder huiselijkheid? 

Antwoorden: 

 

  

                                                           
3 Beschikbaarheidswijzer: https://app.beschikbaarheidswijzer.nl/app/wa?account=bswzhz 

https://app.beschikbaarheidswijzer.nl/app/wa?account=bswzhz


Uitstroom  

19. Als een jongere een traject heeft afgerond bij een gezinshuis, waar stroomt hij/zij naar uit? 

Kijkend naar de vier uitstroomprofielen van het OZJ4. In hoeverre wordt hierin iets gemist (in 

aanbod of expertise etc.)? 

20. Hoe ziet begeleiding eruit voor jeugdigen richting de overgang van 18-/18+ jaar? 

Antwoorden: 

 

Specifieke vragen woontype Gezinshuiszorg 

21. Aan welke deskundigheid of expertise heeft u extra behoefte aan binnen de gezinshuizen?  

22. In hoeverre heeft u behoefte aan uitbreiden van uw aanbod en waarom? 

Antwoorden: 

 

 

III. Logeer- en respijtzorg 
Onderstaande 11  vragen zijn specifiek voor aanbieders die logeer- en/of respijtzorg bieden. 

 

Algemeen 

23. Hoeveel van de jeugdigen uit ZHZ werden binnen de regio geplaatst en hoeveel buiten de regio in 

2020? Wat zijn belangrijkste redenen waarom jeugdigen buiten de regio worden geplaatst? 

24. Welke codes gebruikt u voor het declareren van logeer- en respijtzorg en wat verstaat u 

hieronder? 

Antwoorden: 

 

Toeleiding (instroom) 

25. Als u de beschikbaarheidswijzer5 nog niet heeft ingevuld; wat is de huidige gemiddelde wachttijd 

per verblijfscode voor logeer- en/of respijtzorg? Graag invullen in bijlage 1.  

 

Inhoud logeer- en respijtzorg 

26. In hoeveel gevallen is er sprake van voltijd inzet en in hoeveel gevallen deeltijd logeer- en 

respijtzorg? U kunt ook een schatting geven. 

27. In welke mate is uw aanbod van logeer- en respijtzorg gevestigd binnen de regio ZHZ? 

28. Hoe betrekken jullie ervaringen van cliënten in verblijfstrajecten of (door)ontwikkeling van hulp? 

29. Hoe groot zijn de voorzieningen voor logeer- en respijtzorg (hoeveel capaciteit)?  

30. Wat verstaan jullie onder huiselijkheid bij logeer- en respijtzorg? 

                                                           
4 In deze woonanalyse wordt gebruik gemaakt van 4 uitstroomprofielen die zijn opgesteld door OZJ; zelfstandig 
na verblijf in de jeugdzorg (1), zelfstandig met ambulante ondersteuning (2), beschermde woonomgeving 
noodzakelijk (3), of specialistische woonvraag maar geen WLZ-indicatie (4). 
https://voordejeugd.nl/documents/57/Publicatie_jeugdprofielen_Jeugdzorg.pdf 
 
5 Beschikbaarheidswijzer: https://app.beschikbaarheidswijzer.nl/app/wa?account=bswzhz 

https://voordejeugd.nl/documents/57/Publicatie_jeugdprofielen_Jeugdzorg.pdf
https://app.beschikbaarheidswijzer.nl/app/wa?account=bswzhz


31. In hoeverre heeft u behoefte aan extra expertise of deskundigheid binnen logeer- en/of 

respijtzorg?  

Antwoorden: 

 

 

Uitstroom  

32. Als een jongere een traject heeft afgerond binnen logeer- en of respijtzorg, waar stroomt hij/zij 

naar uit? Kijkend naar de vier uitstroomprofielen van het OZJ6? In hoeverre wordt hierin iets 

gemist (aanbod of expertise etc.)? 

33. Hoe ziet begeleiding eruit voor jeugdigen richting de overgang van 18-/18+ jaar? 

Antwoorden:  
 

 

 

 

IV. Overig jeugdhulp verblijf  
Onderstaande 11 vragen zijn specifiek voor aanbieders die overige vormen van jeugdhulp bieden. 

Hierbij kunt u denken aan KTC, Fasehuis etc.  

 

Algemeen 

34. Hoeveel van de jeugdigen uit ZHZ worden binnen de regio geplaatst en hoeveel buiten de regio? 

Wat zijn belangrijkste redenen waarom jeugdigen buiten de regio worden geplaatst? 

35. Welke codes gebruikt u voor het declareren van overig jeugdhulp verblijf en wat verstaat u 

precies onder deze codes? 

Antwoorden: 

 

Toeleiding (instroom) 

36. Als u de beschikbaarheidswijzer7 nog niet heeft ingevuld. Wat is de huidige gemiddelde wachttijd 

per overige verblijfscode? Graag invullen in bijlage 1 als u de wijzer nog niet heeft ingevuld. 

 

Inhoud jeugdhulp 

37. In hoeveel gevallen was er sprake van voltijd inzet en in hoeveel gevallen deeltijd bij de overige 

vormen van jeugdhulp verblijf die u biedt in 2020? U kunt ook een schatting geven. 

38. In welke mate is uw aanbod van woonvoorzieningen gevestigd binnen de regio ZHZ? 

                                                           
6 In deze woonanalyse wordt gebruik gemaakt van 4 uitstroomprofielen die zijn opgesteld door OZJ; zelfstandig 
na verblijf in de jeugdzorg (1), zelfstandig met ambulante ondersteuning (2), beschermde woonomgeving 
noodzakelijk (3), of specialistische woonvraag maar geen WLZ-indicatie (4). 
https://voordejeugd.nl/documents/57/Publicatie_jeugdprofielen_Jeugdzorg.pdf 
 
7 Beschikbaarheidswijzer: https://app.beschikbaarheidswijzer.nl/app/wa?account=bswzhz 

https://voordejeugd.nl/documents/57/Publicatie_jeugdprofielen_Jeugdzorg.pdf
https://app.beschikbaarheidswijzer.nl/app/wa?account=bswzhz


39. Hoe betrekken jullie ervaringen van cliënten in verblijfstrajecten of (door)ontwikkeling van hulp? 

40. Hoe groot is de voorziening (hoeveel capaciteit)?  

41. Wat verstaan jullie onder huiselijkheid? 

42. Aan welke deskundigheid of expertise heeft u extra behoefte aan binnen de overige vormen van 

jeugdhulp verblijf? 

Antwoorden: 

 

Uitstroom  

43. Als een jeugdige een traject heeft afgerond bij een KTC, fasehuis of overig, waar stroomt hij/zij 

naar uit? Kijkend naar de vier uitstroomprofielen van het OZJ8. In hoeverre wordt hierin iets 

gemist (aanbod of expertise etc.)? 

44. Hoe ziet de begeleiding eruit richting de overgang naar 18-/18+ jarige leeftijd?  

Antwoorden: 

 

 

  

                                                           
8 In deze woonanalyse wordt gebruik gemaakt van 4 uitstroomprofielen die zijn opgesteld door OZJ; zelfstandig 
na verblijf in de jeugdzorg (1), zelfstandig met ambulante ondersteuning (2), beschermde woonomgeving 
noodzakelijk (3), of specialistische woonvraag maar geen WLZ-indicatie (4). 
https://voordejeugd.nl/documents/57/Publicatie_jeugdprofielen_Jeugdzorg.pdf 
 

https://voordejeugd.nl/documents/57/Publicatie_jeugdprofielen_Jeugdzorg.pdf


Bijlage 1: Toelichting producten per woontype 

 

 Woontype Deze productcodes vallen hier 

voorlopig onder: 

Wachttijd per 

verblijfscode 

1. Pleegzorg 1) Pleegzorg dagtarief  

2. Gezinshuizen 1) VF3 Behandelgroep gezinshuis licht 

2) VF4 Behandelgroep gezinshuis 

 

3. Logeer- en respijtzorg 

Deeltijd verblijf en logeren 

vallen ook onder segment 

wonen. 

1) Z992 Per Dag ZZP GGZ 

verblijfscomponent. 

2) Z992 Per Dag ZZP GGZ 

verblijfscomponent incl NHC/NIC 

3) Z993 Per dag ZZP VG&LG 

verblijfscomponent). 

4) Z993 Per dag ZZP VG&LG 

verblijfscomponent incl NHC/NIC 

5) Respijtzorg thuis 

6) Logeren harmonicavoorziening 

 

4. Overig jeugdhulp verblijf 1) VF2 Behandelgroep KTC 

2) VF5 Behandelgroep fasehuis 

3) Z330 ZZP 3 GGZ-C excl. DB 

4) Z350 ZZP 5 GGZ-C excl. DB incl. 

NHC/NIC 

5) Z360 ZZP 6 GGZ-C excl. DB incl. 

NHC/NIC 

6) Z523 Per Dag ZZP 2LVG incl. BH incl. 

DB incl NHC/NIC 

7) Z553 Per Dag ZZP 5LVG incl. BH incl. 

DB incl NHC/NIC 

8) z979 per dag toeslag zzp woonzorg 

ghz jeugd 

 


