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Uit de documentaire Alicia 

https://www.vpro.nl/programmas/2doc/2017/alicia.html
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Even terug..  

• Uithuisplaatsingen van jeugdigen gebeurt al héél lang 

• Locaties met name buiten gemeenschap; in bossen, randje stad, etc. 

• Al decennia wordt gewerkt aan minder residentieel verblijf 

• Decentralisatie: dicht bij huis/gemeenschap, zo normaal mogelijk en zo 
thuis mogelijk 

• Uitgangspunten Jeugdwet ook opgenomen in Regionaal Transitie 
Arrangement Jeugd 

• Geluiden dat transformatie niet in beweging komt 

• Start project ‘Verblijf’ 
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Pleegzorg en gezinshuizen 

2017     Pleegzorg: 230 unieke cliënten  & gezinshuis: 11 unieke cliënten 
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Aantal unieke cliënten per zorgvorm 
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Een aantal knelpunten 

1. Jeugdigen leggen lange ‘routes’ af en verhuizen meerdere keren 

2. Beperkt aanbod van gezinshuizen en afname pleeggezinnen 

3. Vindbaarheid en beschikbaarheid van passende 24-uursvoorzieningen, 
ook in geval van crisis 

4. ‘Te snel’ in toeleiding over op uithuisplaatsing en tegelijkertijd soms te 
lang ‘doormodderen’ met inzet van te lichte hulpverlening 

5. >30 gecontracteerde partijen: moeilijk sturen en harde afspraken maken 

6. Bekostiging verschillende zorgvormen niet ‘passend’ bij ambitie, zoals 
huidige bekostiging gezinshuis 
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Conclusie 

Organisaties werken aan transformatie, maar regionaal 
gezien komt de beweging om ‘zo thuis mogelijk 
opgroeien’ mogelijk te maken (nog) niet in beweging.  

 

Noodzakelijk om sterk in te zetten op veranderopgave. 
Gemeenten standpunt in nemen! 
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Ambitie: kinderen groeien zo thuis mogelijk op! 

- Kinderen groeien zo veel mogelijk op in een thuissituatie 

- Ondersteuning in netwerk 

- Duurzame oplossingen in de leefomgeving 

- Indien niet thuis: jeugdhulp in gezinsvormen 

- Begeleiding van het gezinssysteem 



10 Regio Gooi en Vechtstreek 

Oplossingslijnen 

1. Concrete ambitie en SMART resultaten 

2. Toegang tot en toeleiding naar jeugdhulp faciliteren 

3. - Ontwikkelen en versterken alternatieven voor 24-uursvoorzieningen  
- Ontwikkelen zo thuis mogelijke vormen van 24-uursvoorzieningen 

4. Inkoop- en bekostiging die passend zijn bij de te realiseren resultaten 
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‘Open deuren’ binnen oplossingslijnen 

1. Jeugdigen hebben ‘belangrijke ander’/vertrouwenspersoon (vb: JIM) 

2. Voldoende en passende respijtzorg beschikbaar (vb: steunouders, 
logeerweekenden, meeleefgezin) 

3. Versterken en uitbreiden pleegzorg en gezinshuizen in regiogemeenten  

4. Ontwikkelen en versterken alternatieven voor verblijfsvoorzieningen (vb:  
intensieve ambulante hulpverlening, ook 24/7) 

5. Geen kinderen onder de 12 jaar in een residentiele instelling 

6. Passende inkoop- en bekostiging bij ambitie 
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Bestuurlijke keuzes/ dilemma’s binnen 
oplossingslijnen 

1. Organisatie/inrichting van residentiële voorzieningen 

 

2. Inzet/investeren in alternatieven en jeugdhulp in gezinsvormen 
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Organisatie/inrichting van residentiële voorzieningen 
Grote variëteit geboden door verschillende 
gecontracteerde aanbieders (huidige situatie)  

Afhankelijkheid van organisaties 

Versnipperd aanbod; jeugdigen verhuizen 
richting zorg 

Keuzevrijheid inwoner 

 

 
Zo veel als mogelijk geïntegreerde 
voorzieningen (‘kindcentra’) 

Meer sturing 

Integraal aanbod; geen verhuizingen van 
kinderen 

Door locatie(s) binding met gemeenschap/ 
eigen school mogelijk 

Weinig/geen keuzevrijheid inwoner 
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Inzet/investeren in alternatieven en jeugdhulp in 
gezinsvormen 
Beperkt aanbod jeugdhulp in gezinsvormen en 
intensieve ambulante hulpverlening (huidige 
situatie)  

‘Alles’ of ‘niets’ in aanbod; weinig 
tussenvormen 

Kinderen in (dure) residentiele plek die daar 
niet best passen door gebrek gezinshuizen 

 

 

 

Versterken (intensieve) ambulante hulpverlening en 
pleegzorg/gezinsvormen 

Meer tussenvormen beschikbaar 

Financiële middelen  gezinshuis is dure voorziening en 
jeugdigen blijven er langdurig. 

Eerst versterken en dan pas ‘afbouwen’ residentieel = 
risico zowel bezetting gezinshuizen als residentieel = €€€ 

 

 

 



15 Regio Gooi en Vechtstreek 

Vervolg 
1. 15 oktober bijeenkomst met aanbieders 

2. Op basis van input DO, PFHO en aanbieders concretiseren van 
oplossingslijnen  

3. Uitvraag bij aanbieders  

4. Opstellen innovatie-agenda  

5. Besluitvorming Q1 2019 

 

 

 

 

 


