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2015 2016 2017 2018 2019

Alblasserdam 1% 1,1% 1,3% 1,4% 1,4%

Dordrecht 1,6% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6%

Gorinchem 1,1% 1,6% 1,4% 1,2% 1,3%

Hardinxveld-Giessendam 1,5% 1,4% 1,5% 1,7% 1,7%

Hendrik-Ido-Ambacht ,8% 1,1% 1,2% ,8% ,7%

Hoeksche Waard 1% 1,1% 1% 1% 1%

Molenlanden 1,1% 1,5% 1,4% 1,3% 1,4%

Papendrecht 1% 1,1% 1,5% 1,5% 1,2%

Sliedrecht ,8% 1,5% 1,6% 1,2% 1,2%

Zwijndrecht 1,1% 1,7% 1,8% 1,5% 1,5%

Zuid-Holland Zuid 1,2% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3%

Nederland 1,2% 1,3% 1,4% 1,3% 1,3%

Zuid-Holland 1,2% 1,2% 1,3% 1,2% 1,2%

< 1,1

1,1 < 1,2

1,2 < 1,3

1,3 < 1,4

>= 1,4

Eenheid %

Bron CBS Jeugd

1. Aanleiding en doel en methode

Doelen voortvloeiend S2: 
• Minder UHP, minder doorplaatsingen
• Meer in leefomgeving en leefwereld 

jeugdigen (netwerk)
• Meer gebruik maken (deeltijd) pleegzorg 

en logeren om UHP te voorkomen.
• Passend aanbod in de regio  doel 

woonanalyse; inzicht

Vier woontypen: 
1. Pleegzorg
2. Gezinshuizen
3. Logeer- en/of respijtzorg
4. Overig jeugdhulp verblijf zoals KTC en 

fasehuizen

Per woontype:
- Gecontracteerde aanbieders die gebruik 

maken van codes die in S2 zouden vallen: 
voorzieningen waar woonvraag van de 
jeugdige de dominante ondersteuningsvraag

is. 
- Verblijfsvoorzieningen waar behandeling 

de dominantie vraag is, zijn in deze analyse 
niet meegenomen.

- Facturatiedata uit Zorg in Natura (ZIN). 
- PGB data geen opvallend heden.
- Gesprekken per woontype met aanbieders.
- Gesprek verwijzers (GI & SJT) en 

cliëntvertegenwoordiging.
- Vragenlijsten (15 retour)
- Geeft een eerste beeld v/h aanbod



Belangrijkste resultaten 1/..2. Belangrijkste resultaten: Alle woontypen

1. Meer nadruk op netwerk
• Netwerkanalyse vooraf gefaciliteerd in inkoop
• Ouderbegeleiding tijdens  gefaciliteerd in inkoop
• Nazorg  gefaciliteerd in inkoop ambulant natraject

2. Doorstroom
• Aansluiting “gewoon wonen” ontbreekt
• Afbouw lastig (transfer gefaciliteerd in inkoop)
• Betere aansluiting verschillende wetten vanuit gemeenten 18-/18+

3. Flexibiliteit (gefaciliteerd in inkoop)

4. Inzicht in cliëntaantallen, behoeften, second best.
• Als verwijzers spoed ervaart vaker buiten de regio geplaatst
• Binnen regio geplaatst niet automatisch best passend



Belangrijkste resultaten 2/..2. Belangrijkste resultaten:

Pleegzorg:
• Met name pleegzorg tekort, jongens, 12+
• Werving pleegouders breder aanpakken
• Verplichting pleegzorgmonitor (inkoop)
• Meer nadruk netwerk pleegzorg (inkoop)

Gezinshuizen:
• Behoefte expertise GGZ invliegen 

(inkoop)
• Mogelijk maken gezinshuiszorg voor 

21+
• Tekort plekken jongens 14 jaar+
• Belemmeringen uitbreiding; vastgoed 

en gemeentelijke regelingen.
• Uitbreiding bv via: Benutten 

bestaande plekken zoals 
zorgboerderij.

Logeren:
• Signaal; Logeren niet als vervanging 

voor 24 uurs zorg.
• Logeren schaars voor jeugdigen die niet 

of slecht in een groep kunnen 
functioneren. 

• Voorzieningen schaars jeugdigen vanaf 
12+ 

• Behoefte expertise invliegen (inkoop nu 
incl. begeleiding) of benutten bestaande 
plekken zoals zorgboerderij

Overige vormen jeugdhulpverblijf:
• Aansluiting verschillende wetten 

gemeenten richting volwassenheid
• Doorstromen regulier wonen. 
• Goede aansluiting op en 

samenwerking met J&O (ambulant) 
en GGZ (inkoop).



Deze bijeenkomst wordt opgenomen. Door 
deel te (blijven) nemen gaat u akkoord met 

deze opname.

Belangrijkste implicaties voor aanbieders 
en verwijzers

• Noodzaak tot groei gezinshuiszorg en deeltijd pleegzorg; met name 

doelgroep jongens 12+

• Hoe gaan we om met een groter leegstandspercentage door de 

toename van deeltijd ten koste van voltijd?

• Verbeteren matching tussen jeugdigen en pleeggezin, gezinshuis of 

logeervoorziening. De bekendheid van het aanbod groeien. 

enerzijds centrale intake @ inkoop



Deze bijeenkomst wordt opgenomen. Door 
deel te (blijven) nemen gaat u akkoord met 

deze opname.

Welke vragen staan nog open? Bij wie zit er 
energie om hiermee verder te gaan? 

• Automatisch monitoren buitenregionale plaatsingen?  Niet mogelijk 

uit facturatiedata.

• Blijvende monitoring? Zo ja; welke informatie is er nodig?

• Bijvoorbeeld: Nu @ maatwerk met SJT bekeken waarom er buiten 

de regio wordt geplaatst. Welke informatie nog meer?

• Afspraken maken: 

• Altijd toelichten waarom een jeugdige buiten de regio wordt 

geplaatst? Wat zou dat opleveren? Zo ja; wie gaat dat dan 

organiseren?  

• Of; periodiek in retroperspectief kijken waarom er buiten de regio is 

geplaatst en wat er anders had gekund? 



Deze bijeenkomst wordt opgenomen. Door 
deel te (blijven) nemen gaat u akkoord met 

deze opname.

Afsluiting en vervolg

• Wie gaat waar mee verder?
• Ontwikkeltafel contractmanagement vandaag (bijlage 7)


