
Gesprekstafel Woon- en Gezinsvormen

14 december 2020, digitaal



Inleiding

• Waar staan we nu?

• Gemeenten hebben een ‘werkweek’ achter de rug (30 

november)

• Voor Wmo, Beschermd wonen én jeugdhulp.

• Verdieping op samenhang en afbakening tussen 

segmenten en uitwerking segment-overstijgende 

onderwerpen 

• Vandaag dialoog minimumeisen en randvoorwaarden

• Selectiecriteria volgen begin 2021



Wat gaan bespreken vandaag

• Afbakening segmenten

• Doelstellingen jeugd algemeen

• Minimumeisen Jeugd algemeen

• Minimumeisen per subsegment

• Randvoorwaarden per subsegment



Inhoudelijke aanpassingen in afbakening

 Hoog-specialistisch heet nu: Hoog complex weinig voorkomend 

met verblijf

 Complexe ambulante zorg (zoals hoog-specialistisch) valt onder 

IAJ 

 Crisisdienst GGZ valt onder Hoog complex met verblijf 

 Aansluiting bij landelijke ontwikkelingen en (boven)regionale 

inkoop & norm van opdrachtgeverschap (NvO)



Conversie



Doelstellingen Jeugdsegmenten (onder voorbehoud)

1. Meer kinderen krijgen steun in de sociale basis, dat betekent minder kinderen met jeugdhulp

2. Kinderen/gezinnen ervaren:
·         een verbetering van hun dagelijks functioneren en kwaliteit van leven;
·         meer controle over het zorgproces;
·         een goede samenwerking tussen hulpverleners;
·         gelijkwaardig contact met hulpverlener.

3. Kinderen groeien zo thuis mogelijk op, dat betekent dat we de volgende beweging willen zien:
·        van de kinderen met jeugdzorg krijgen de meeste kinderen ondersteuning vanuit het segment IAJ;
·        verschuiving van ondersteuning vanuit het segment HCV naar GWV en IAJ;
·        ondersteuning vindt plaats in de omgeving van het kind (gezin, school, woonplaats, regio);
·        ongewenste overplaatsingen worden zoveel voorkomen;
·        crisis wordt voorkomen door tijdige interventie/inzet ondersteuning.

4. Kinderen groeien op tot zelfstandige volwassenen, dat betekent dat minder kinderen met jeugdhulp 
doorstromen naar voorzieningen voor volwassenen. 

5. Continuïteit van hulpverlening voor jongeren die nog ondersteuning nodig hebben na hun 18e (of 21e) 
is geborgd.



Minimumeisen

 Knock-out criteria: antwoord kan alleen Ja of 

Nee zijn als onderdeel van de selectiefase en 

moet van toepassing zijn bij inschrijving

Randvoorwaarden

 Dit zijn voorwaarden waaraan je moet voldoen 

op het moment dat het contract ingaat



Minimumeisen

 Jeugd algemeen

 Per (sub)segement



Minimumeisen Jeugdsegmenten 

(onder voorbehoud)

• Kwaliteitscertificaat;

• Lidmaatschap branchevereniging;

• Landelijke wet- en regelgeving;

• Aanbieder werkt aantoonbaar volgens Norm Verantwoorde Werktoedeling;

• AGB-registratie;

• Geen corrigerende maatregelen in het kader van toezicht en/of inspectie;

• Gedragswetenschapper aantoonbaar op consultatiebasis beschikbaar.

Alle bovengenoemde eisen moeten aangetoond kunnen worden indien om bewijslast 
gevraagd wordt. 



Minimumeisen Jeugdsegmenten 

(onder voorbehoud)

Referentie-eisen

• Minimaal 2 jaar ervaring (onder naam inschrijver);

• Ervaring met opdrachten in (samenwerkende) gemeenten > bepaalde 
omvang populatie;



Minimumeisen Pleegzorg

• Inschrijver is aangesloten bij het 

samenwerkingsverband Pleegzorg Nederland

• Inschrijver werkt volgens de Richtlijn Pleegzorg, 

de Veldnorm netwerkpleegzorg en de Richtlijn 

netwerkpleegzorg gemeenten-

pleegzorgaanbieders en kan dit aantonen



Minimumeisen Gezinshuiszorg

1. Inschrijver is een professionele aanbieder, bij voorkeur 

met een breder zorgaanbod. Gezinshuizen functioneren 

als onderaannemer van de opdrachtnemer, zijn 

aangesloten bij een franchiseorganisatie of zijn in 

loondienst bij de Opdrachtnemer.

2. Inschrijver conformeert zich aan de landelijke 

kwaliteitscriteria gezinshuizen.

3. Inschrijver is verantwoordelijk voor screening van de 

gezinshuisouders zoals benoemd in de landelijke 

kwaliteitscriteria gezinshuizen.



Minimumeisen Verblijf groep

Er moet tenminste een gedragswetenschapper op 

consultatiebasis beschikbaar zijn.

Minimumeisen Wonen gericht op zelfstandigheid

Er moet tenminste een gedragswetenschapper op 

consultatiebasis beschikbaar zijn.



1. Inschrijver heeft een bestand van pleegouders dat voldoet aan de eisen gesteld in art. 5.1 lid 1 van

de Jeugdwet (o.a. werken met het kwaliteitskader voorbereiding en screening aspirant

pleegouders).

2. Pleegzorgaanbieders stellen alles in werking om het aantal wisselingen in begeleiding zo veel 

mogelijk te beperken. Bij een wisseling van begeleider is er sprake van een warme overdracht en 

continuïteit in ingezet beleid.

3. Inschrijver kan aantonen dat de veiligheid van cliënten in pleeggezinnen gewaarborgd wordt. Een 

multidisciplinair team bepaalt hoeveel kinderen er in één gezin mogen wonen.

4. 7 maal 24 uurs bereikbaarheid voor de cliënt, netwerkonderzoeken in geval van netwerkpleegzorg, 

behartigen van de rechtspositie van pleegouders, pleegouderraad, PR en werving van 

pleegouders, betaling pleegouders (incl. toeslagen en bijzondere kosten), regelen verzekeringen, 

dossiervorming. Voor pleegzorg wordt aangesloten bij het Programma van eisen van de Pleegzorg  

dat door de VNG is opgesteld.

5. De aanbieder stelt een toekomstplan op, samen met jeugdige en zijn ouder(s), waarin is vastgelegd

waar de jeugdige gaat wonen, hoe hij aan inkomen komt, of en zo ja, naar welke school hij gaat of

welke dagbesteding hij zal volgen. De aanbieder start hiermee vanaf de 17e verjaardag van de

jeugdige en betrekt hier de Opdrachtgever bij.

6. Aanbieders faciliteren zoveel mogelijk vaste medewerkers rondom de jeugdigen die in een

woonvorm verblijven.

Randvoorwaarden Pleegzorg



Randvoorwaarden Gezinshuiszorg

1. Er is aandacht voor kleinschaligheid waarbij aandacht is voor het 

individu, maatwerk en begeleiding met het accent op het normale 

leven

2. Gezinshuizen bevinden zich in een zo gewoon mogelijke omgeving: in 

de wijk, buurt of dorp

3. De aanbieder stelt een toekomstplan op, samen met jeugdige en zijn 

ouder(s), waarin is vastgelegd waar de jeugdige gaat wonen, hoe hij 

aan inkomen komt, of en zo ja, naar welke school hij gaat of welke 

dagbesteding hij zal volgen. De aanbieder start hiermee vanaf de 17e 

verjaardag van de jeugdige en betrekt hier de Opdrachtgever bij

4. Aanbieders faciliteren zoveel mogelijk vaste medewerkers rondom de 

jeugdigen die in een woonvorm verblijven



Randvoorwaarden verblijf groep

1. Door de aanbieder wordt actief contact onderhouden met de

ouders/verzorgers, de school van het kind en verder met bijvoorbeeld de

gezinsvoogd of het lokaal wijkteam in geval van een vrijwillige plaatsing en

eventueel andere externe betrokkenen.

2. Er is aandacht voor kleinschaligheid waarbij aandacht is voor het individu,

maatwerk en begeleiding met het accent op het normale leven.

3. De verblijfsgroep bevindt zich in een zo gewoon mogelijke omgeving: in wijk,

buurt of dorp.

4. De aanbieder stelt een toekomstplan op, samen met jeugdige en zijn ouder(s),

waarin is vastgelegd waar de jeugdige gaat wonen, hoe hij aan inkomen komt, of en

zo ja, naar welke school hij gaat of welke dagbesteding hij zal volgen. Het

toekomstplan van de jeugdige is vanaf 17 jaar gereed en aanbieder betrekt hier de

gemeente bij.

5. Aanbieders faciliteren zoveel mogelijk vaste medewerkers rondom de

jeugdigen die in een woonvorm verblijven.



Randvoorwaarden Wonen gericht op zelfstandigheid

1. De aanbieder is verantwoordelijk voor het onderdak, verzorging, een veilige 

leefomgeving en de begeleiding is 24 uur per dag bereikbaar. 

2. Voor een soepele overgang na 18 jaar is de zorgaanbieder tevens geselecteerd en 

gegund voor WMO Beschermd Wonen of heeft hiervoor nauwe aantoonbare samenwerking 

met ketenpartners. 

3. Door de aanbieder wordt actief contact onderhouden met de ouders/verzorgers, de 

school van de jeugdige en verder de jeugdbeschermer of het lokaal wijkteam in geval van 

een vrijwillige plaatsing en eventueel andere externe betrokkenen.

4. Er is sprake voor kleinschaligheid waarbij aandacht is voor het individu, maatwerk en 

begeleiding met het accent op het normale leven.

5. De woonvorm bevindt zich in een zo gewoon mogelijke omgeving: in wijk, buurt of dorp.

6. De aanbieder stelt een toekomstplan op, samen met jeugdige en zijn ouder(s), waarin is 

vastgelegd waar de jeugdige gaat wonen, hoe hij aan inkomen komt, of en zo ja, naar welke 

school hij gaat of welke dagbesteding hij zal volgen. Het toekomstplan van de jeugdige is 

vanaf 17 jaar gereed en aanbieder betrekt hier de gemeente bij.

7. Aanbieders faciliteren zoveel mogelijk vaste medewerkers rondom de jeugdigen die in 

een woonvorm verblijven.



Doorkijk in planning 

-7 januari 2021: algemene sessie Jeugd, Wmo en BW 9:00 – 11:30 uur
‘toelichting op totaalproces aanbesteding en 

prestatiedenken 1’

-26 januari 2021: algemene sessie Jeugd, Wmo en BW 9:00 – 11:00 uur
‘prestatiedenken 2 ’

-8 februari 2021: algemene sessie Jeugd, Wmo en BW 14:00 – 16:00 uur 
‘terugkoppeling besluiten colleges’

-10 februari 2021: algemene sessie gericht op kwaliteit 9:00 – 11:00 uur

-Gesprekstafels gericht op selectiecriteria per segment: volgt

Zie ook: www.sociaaldomeinachterhoek.nl
-‘Inkoop jeugd’ en ‘Agenda’

http://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/


Bedankt voor uw aandacht!

- Vragen en/of opmerkingen: inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl

- www.sociaaldomeinachterhoek.nl

mailto:inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl
http://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/

