
Lokaal Netwerk Gezinsvormen 

Binnenkort moet u gaan beslissen over  de inrichting, organisatie en inkoop van jeugdhulp. 

Dit is informatie voor gemeenten over een inhoudelijk en infrastructureel plan om de opvang en opvoeding van 

uithuisgeplaatste kinderen lokaal, kleinschalig en betaalbaar te organiseren. 1 

Het vraagstuk 
In 2015 wordt u – als gemeente –verantwoordelijk voor de hulp aan kinderen  en jongeren die niet meer thuis 

kunnen wonen. Zij worden ‘opgevangen in leefgroepen, pleeggezinnen en gezinshuizen. Veel kinderen worden 

regelmatig verplaatst, met negatieve gevolgen. Doel van het nieuwe stelsel jeugdhulp is zorg en ondersteuning zo 

vroeg en licht mogelijk dichtbij huis aan te bieden. Dit plan voor een ‘Lokaal Netwerk Gezinsvormen’ maakt het ook 

voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren mogelijk om dichtbij huis opgevangen en geholpen te worden. Dat kan 

door een lokale infrastructuur van kleinschalige opvang en hulp op te zetten, een ‘Lokaal netwerk gezinsvormen’. 

Een netwerk dat de verbinding vormt tussen de kracht van de pedagogische civil society en de expertise van de 

(zeer) specialistische jeugdhulp.  

Cijfers uithuisplaatsing 
In Nederland wonen  zo’n  44.000 kinderen niet bij meer in hun eigen 

thuis. Ongeveer 24.000 kinderen worden opgevangen in pleeggezinnen 

en 20.000 kinderen in de residentiële opvang, van wie het merendeel 

in leefgroepen en bijna 1.700 in gezinshuizen. De Alliantie Kind in Gezin 

heeft als doel om 10.000 kinderen in diverse gezinsvormen op te 

vangen en het aantal plaatsen in leefgroepen te verminderen (voor 

meer informatie: www.inhuisplaatsen.nu). Dat betekent dat per 

100.000 inwoners ongeveer 60 kinderen opgevangen moeten worden 

in pleegzorg en gezinshuizen. In dit plan gaan wij uit van opvang van 40 

kinderen in 10 gezinshuizen.  

De hoofdpunten van dit plan2 
 

A. De gemeente streeft naar een lokaal netwerk van opvang en opvoeding van kinderen met problemen in diverse 

gezinsvormen, in aansluiting op de ambulante jeugdhulp. 

 

B. De centrale gedachte is die van ‘herstel van het gewone leven’ op basis van professionele opvoeding en het 

benutten van de gemeenschap, kortom ‘normaliseren en ontzorgen’. Gespecialiseerde jeugdzorg – vaak landelijk 

georganiseerd -  wordt in dit lokale netwerk ingezet. 

 

C. Deze ‘beweging’ of van de residentiële opvang versterkt de pedagogische civil society, omdat pleeggezinnen en 

gezinshuizen in een gewone buurt staan en de pleegouders en gezinshuisouders actief zijn in sociale en 

professionele netwerken in uw gemeente.  

                                                           
1
 Dit idee is gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor het intellectuele eigendom als “Lokaal Netwerk Gezinsvormen”. 

2
 Meer informatie is te vinden op http://lokaalnetwerkgezinsvormen.wordpress.com/  

Een gezinshuis is een tussenvorm 

tussen een pleeggezin en een tehuis. 

De pleegkinderen die in aanmerking 

komen hebben meervoudige 

gedragsproblemen waardoor een 

reguliere pleeggezinplaatsing niet 

haalbaar is. Een gezinshuisouder is als 

plaatsvervangend opvoeder belast met 

de orthopedagogische aspecten van 

het verblijf van meestal vier kinderen in 

een 24-uurs situatie. 

http://www.inhuisplaatsen.nu/
http://lokaalnetwerkgezinsvormen.wordpress.com/


 

Resultaten en effecten 
 Uitbreiding van pleegzorg en 10 gezinshuizen per 100.000 

inwoners, verspreid over de gemeente, met gezinshuisouders als 

professionele opvoeders. 

 

 Een goede verbinding  en verwevenheid met de lokaal 

georganiseerde ambulante jeugdhulp en de algemene 

voorzieningen voor kinderen en jongeren. 

 

 Aansluiting van (zeer) gespecialiseerde jeugdzorg, die landelijk 

wordt ingekocht, maar lokaal kan worden ingezet via dit 

netwerk, afgestemd op de vraag in de gemeente. 

De voordelen van dit plan 
 Transformatie jeugdhulp: opgroeien en opvoeden staan centraal in gezinsvormen, behandeling sluit daarop aan. 

(of ‘normaliseren en ontzorgen’). Continuïteit draagt bij aan effectiviteit en stabiliteit ook op langere termijn. 

Kinderen groeien op in hun oorspronkelijke omgeving en sociale netwerken. Biologische ouders blijven 

betrokken bij het opgroeien van hun kinderen. Waar dat juist niet de bedoeling is (onveiligheid), worden 

kinderen elders opgevangen. 

 

 Kosten en baten: pleegzorg en gezinshuizen zijn goedkoper dan leefgroepen. Er zijn minder personeelskosten en 

overhead (management & accommodatie), minder bijkomende kosten, zoals vervoerskosten en geen 

‘verkeerde’ (productie verhogende) financiële prikkels. Op termijn zijn er lagere maatschappelijke kosten, als 

gevolg van een grotere betrokkenheid gemeenschap. 

 

Opvang Behandelgroep 
zwaar 

Behandelgroep Gezinshuis zwaar Gezinshuis licht 

Kosten per kind per jaar3 € 73.365 € 59.495 € 37.595 € 26.645 

 

 Inkoop en sturing: pleegzorg en gezinshuizen zijn relatief eenvoudig uit te breiden en in te passen in de lokale 

structuur jeugdhulp. Verandering in de vraag geeft geen grote organisatorische of financiële schokeffecten. Een 

gemeente kan voor een actieve rol (netwerksturing) kiezen, dan wel voor een opdrachtgeversrol, waarbij het zelf 

organiserend vermogen van het veld wordt benut. Inkoop van (onder)aannemers jeugdzorg kan lokaal, van 

gespecialiseerde jeugdzorg regionaal gedaan worden. 

Ons aanbod  
Bent u geïnteresseerd in dit idee? Dan kunt u ons benaderen voor een gesprek, waarin wij dit idee toelichten en 

samen met u onderzoeken welke verbindingen lokaal en regionaal gelegd kunnen worden, binnen het (functioneel) 

ontwerp van de jeugdzorg in uw gemeente. Vanuit de partners Alliantie Kind in Gezin wordt alle benodigde expertise 

geleverd en ingezet in samenwerking met beleidsadviseurs van uw gemeente. 

Contactgegevens 
 Jan Willem de Zeeuw, jwdezeeuw@gmail.com mobiel: 0616643444 

 Referenties Marc Engberts (Alliantie Kind in Gezin) en Gerard Besten (Gezinshuis.com) 

                                                           
3
 De meest betrouwbare normatieve integrale richtprijzen (inclusief huisvesting, ICT en overhead) komen uit een rapportage van 

Deloitte uit 2006. Uiteraard zijn de kosten nu hoger. Het gaat in dit voorbeeld om het verschil tussen behandelgroep en 
gezinshuis te laten zien. De kosten voor pleegzorg zijn uiteraard veel lager. 

Door breder in te zetten op de opvang en 

het opgroeien van kwetsbare kinderen in 

gezinshuizen of andere gezinsvormen, 

wordt de kracht van de pedagogische 

civil society meer benut, komt deze 

society meer in aanraking met kinderen 

die ‘anders’ zijn, hebben gespecialiseerde 

zorgverleners - op basis van adequate 

diagnostiek - een duidelijk en stabiele 

pedagogische context waarbinnen zij 

kunnen behandelen. 

mailto:jwdezeeuw@gmail.com

