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Doorontwikkeling pleegzorg in Zuid-Oost Brabant 

Magda Jablonski (Eindhoven) start met een presentatie over de doorontwikkeling van de pleegzorg in 

de regio Zuid-Oost Brabant. In oktober 2016 is het traject opgestart. Gezamenlijk doel van de regio: 

meer aandacht voor kwaliteit en kwantiteit van de pleegzorg. Regionale visie is in ontwikkeling.  

Er was veel diversiteit qua inkoop (drie inkoopregio’s), nu hanteert hele regio zelfde tarieven en 

inkoopspecificaties. Twee producten: gewone pleegzorg en spoedplaatsingen. Vanaf 2018 kan er 

gestapeld worden: naast pleegzorg, ook ambulant.  

 

Voor de doorontwikkeling: kerngroep van ambtenaren uit inkoopregio’s en vertegenwoordiging vanuit 

aanbieders. Actieplan: negen uitgangspunten: kind centraal, continuïteit en duidelijkheid voor het 

kind, inzet ervaringsdeskundigen, goede samenwerking tussen alle betrokkenen, één regionale visie 

en werkwijze, meer pleegouders!, optimale match tussen kind en pleeggezin, alle ouders staan in hun 

kracht, experimenteren met nieuwe vormen van pleegzorg. Winst traject: meer samenwerking tussen 

gemeente en aanbieders, participatie van doelgroep. 

 

Oproep vanuit werkgroep: investeren in pleegzorg loont! Je verdient het makkelijk terug als één of 

meer kinderen niet residentieel, maar in een pleeggezin wonen. In regio Noord-Veluwe en ’s 

Hertogenbosch: standaard verlengde pleegzorg tot maximaal 23 jaar. Tenzij jongere of pleegouders 

niet willen. Belangrijk om kosten/baten cijfermatig te onderbouwen. 

 

Jeugdhulp in gezinsvormen  

De handreiking ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ is ontwikkeld en is bij heel veel beleidsmedewerkers van 

gemeenten onder de aandacht gebracht. Op verschillende plekken zijn gemeenten samen met 

aanbieders aan de slag om gezinsvormen te verbeteren en uit te breiden, maar nog niet overal.  

Wat is nodig om transformatie op dit thema op meer plekken op gang te brengen? Er volgt een 

brainstorm waarin het volgende aan bod komt: 

 Den Bosch: wrap around pleegzorg voor kinderen uit residentie (één kind per pleeggezin, 

voldoende ondersteuning, respijtzorg, aanvullende therapieën). Gemeente heeft  afspraken 

gemaakt met jeugdzorgaanbieder en GGZ aanbieder. Mooi product, maar geen pleegouder. 

Innovatie loopt vast op tekort aan pleegouders. Wat heeft geholpen om zover te komen: 

apart innovatieproject waarin aanbieders en gemeenten in werkgroepen samen optrekken. 

 Financiën zijn een belangrijk argument: maak duidelijk dat dit je iets oplevert! Een kind een 

jaar in een tehuis kost € 75.000,-  en in pleeggezin € 15.000,-. In combinatie met een moreel 

beroep: geen enkel kind in een tehuis. Versnelling aanbrengen door dit in 1 A4 op te schrijven 

(o.a. voor J42 en B42). Met deze boodschap aansluiten bij bijeenkomsten die in de regio’s 

worden georganiseerd n.a.v. documentaire Alicia.  

 Persoonlijke contact tussen pleegouders en ambtenaren of wethouders heeft veel impact. NVP 

heeft kaartspel om gesprek te faciliteren.  

 Voorloper gemeenten inzetten; laten zien wat die doen en bereikt hebben.  

 Als gemeente kun je lokale toegang, jeugdbeschermers en aanbieders vragen: kom met 

plannen voor transformatie (kinderen het liefst thuis en residentieel voorkomen). In Arnhem 

wordt er op basis van deze uitvraag een kerngroep geformeerd voor 2018 en worden er 

themabijeenkomsten met professionals georganiseerd. Wat helpt? Bevlogen ambtenaar met 

kennis van zaken.  
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 Op sommige plekken is er wellicht ook een cultuuromslag nodig; als beleidsmedewerker van 

gemeente naar buiten en in gesprek met kinderen, ouders, pleegouders en professionals.   

 Pleegzorg als groot onderdeel van zorglandschap. Wat willen wij als gemeente met de burger, 

participatie, jeugdhulp? Een bredere insteek dus dan alleen gezinsvormen: onderdeel van 

jeugdzorg! Wat is stip op de horizon, waar wil je naartoe en wat is daarvoor nodig?  

  

Afspraken 

 Maatschappelijke business case verlengde pleegzorg meesturen met verslag. 

 Jeroen Peters vertelt hoe regio Noord-Veluwe tot besluit is gekomen voor standaard verlengde 

pleegzorg. 

 Digitale flyer Haaglanden meesturen met verslag. 

 Magda en Alian hebben contact met elkaar over bijzondere kosten. 

 Vraag: Kan iemand presentatie geven over lokale aanpak pleegzorg in VNG subcommissie 

Jeugd op 11 januari? Contactpersoon: Marianne van Steenis (marianne.vansteenis@vng.nl).  

 

Datum en onderwerp volgende keer 

 Datum volgende keer: maandag 5 februari van 10.00 tot 12.00 uur.  

 Presentatie Anouk van Tuijl en Pieternel Boereboom (Utrecht); over specialistische teams 

waar oplossingen op maat voor kinderen in residentie worden gemaakt.  
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