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1. Aanleiding en doel 

Tijdens de ontwikkeltafels van het segment Wonen is naar voren gekomen dat we als regio 

uithuisplaatsingen willen voorkomen door meer gebruik te maken van deeltijd logeren, pleegzorg 

etc. Daarbij is een belangrijke ontwikkelopgave dat woonvoorzieningen huiselijk moeten zijn, en 

dichtbij de leefwereld van de jeugdige. Om te kunnen bepalen welke woonvoorzieningen we 

moeten inkopen als regio, is een breder inzicht nodig in het huidige aanbod, de populatie van 

cliënten en de spreiding van de woonvoorzieningen. Een eerste stap is om inzicht te krijgen in 

buiten regionale plaatsingen voor verblijfsvoorzieningen. Inzicht in aantallen jeugdigen die buiten 

de regio worden geplaatst en met welke reden.   

2. Uiteindelijke resultaat  en beoogd effect 

De regio wil een passend aanbod aan woonvoorzieningen voor jeugdigen die hier baat bij hebben. 

Uiteindelijk levert de SOJ een regionaal plan waarin duidelijk is wat wij als regio moeten 

organiseren aan woonvoorzieningen. Een van de beoogde effecten van dit plan is dat geboden 

hulp beter moet aansluiten bij de leefwereld van de jeugdige. Uiteindelijk met als beoogd effect 

minder uithuisplaatsingen, minder doorplaatsingen. 

3. Gebruikte werkwijze  

De SOJ deed een eerste uitvraag bij aanbieders die voorzieningen hebben binnen het segment 

Wonen. Vanwege de korte termijn is er eerst gekeken naar het aantal buiten regionale 

plaatsingen. Om te bepalen welke woonvoorzieningen buiten regionaal zijn, heeft de SOJ gebruik 

gemaakt van de geografische gemeentegrenzen.  

- Daarnaast is onderscheid gemaakt tussen maatwerkcontracten en gecontracteerde 

aanbieders. Voor deze eerste stap is een gedetailleerde uitvraag gedaan binnen maatwerk 

contracten. Uitvraag betreft de huidige toewijzingen naar woonvoorzieningen. 

- Bij de gecontracteerde aanbieders heeft de SOJ minder informatie uit eigen data. Om toch 

al informatie op te halen, zijn 15 gecontracteerde aanbieders benaderd. Hen is gevraagd 

naar de woonvoorzieningen buiten de regio. En hoeveel jeugdigen hier geplaatst zijn 

vanuit ZHZ. 

- Pleegzorg is uitgesloten van deze eerste uitvraag. Dit omdat pleegzorg vaak wordt ingezet 

binnen het eigen netwerk, wat regelmatig buiten de regio ZHZ is. 

4.  Eerste resultaten maatwerk contracten 

Er zijn 21 jeugdigen uit onze regio, buiten onze regio geplaatst in verblijfsvoorzieningen. Het gaat 

om 21 jeugdigen gefilterd uit alle nu lopende contracten (dus geen toewijzingen die in het 

verleden afgelopen zijn). Samen met de Helpdesk van de Stichting Jeugdteams zijn de individuele 

casussen besproken.  
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 In 14/21 gevallen werd de jeugdige doorverwezen door de Gecertifieerde Instelling (GI). In 

5/21 gevallen werd de jeugdige doorverwezen door de hulpverlener. In de overige 2 

gevallen rechter of is het onbekend.  

 In 10/21 gevallen gaat het om een gezinshuis buiten de regio. Overige producten zijn 

Kamer Training Centrum (KTC) of een behandelgroep.  

 

Drie hoofdredenen waarom jongeren buiten de regio zijn geplaatst:  

 Er wordt vooral gezien dat in een crisis situatie, niet genoeg bedden beschikbaar zijn 

voor complexe problematiek. Er is dan sneller een plek nodig dan die geleverd kan 

worden in de regio, waardoor er wordt uitgeweken naar buiten de regio. 

 In een deel van de plaatsingen is bewust gekozen om buiten de regio te plaatsen 

vanwege de veiligheid van het kind.  

 Het komt ook voor dat de gezagdrager in de regio woont, maar het kind al buiten de 

regio woonde.  

 

Wat is nu niet meegenomen? 

 Gedeclareerde waarden niet meegenomen omdat dit geen compleet beeld zou geven. 

In de toekomst kan dit wel wanneer specifiek wordt afgebakend om welke periode het 

gaat, en welke componenten vallen onder .  

 Huidige groep jeugdigen zijn de jeugdigen waar nu een toewijzing loopt. Eventuele 

uitbreiding van data naar de toewijzingen uit 2020, is mogelijk binnen de bredere 

woonanalyse. 

5. Eerste resultaten gecontracteerde aanbieders 

Gecontracteerde aanbieders zijn gevraagd naar de locaties waar diensten worden aangebeden die 

passen bij segment wonen. Van de 15  gecontracteerde aanbieders die nu zijn bevraagd, is respons 

gekomen van 14 aanbieders. Disclaimer is dat deze resultaten zijn gebaseerd op antwoorden van 

de aanbieders, op huidige toewijzingen.   

- Op dit moment zijn er 48 jeugdigen buiten de regio geplaatst bij deze 14 aanbieders. Er is 

voor deze groep geen onderscheid gemaakt in reden of verblijfsproduct. Nagedacht wordt 

hoe deze gegevens structureel kunnen worden gemonitord.  

- Bij grote gecontracteerde aanbieders is veel spreiding in locaties. 

Vervolg 

De SOJ is aan de slag gegaan om een startfoto te maken per verblijfsproduct. Denk hierbij aan de 

spreiding per product in kaart brengen. Daarnaast willen we uitvragen welke typen hulp worden 

geleverd op welke locaties voor welke aantallen jeugdigen uit onze regio. Dit is nu nog niet 

zichtbaar in de beschikbare data van de SOJ. Ook willen we bij de gecontracteerde aanbieders per 

casus bevragen waarom een jeugdige buiten de regio is geplaatst. Een bredere analyse op in- en 

uitstroom is tevens nodig. Hierbij maken we gebruik van bestaande uitstroomprofielen.  

 


