
 

 

 

 

 

 

Fractie: ChristenUnie-SGP 

Naam: Gerda Knijnenberg-Alblas 

Onderwerp: Pleegzorg 

Datum indiening vragen: 25 maart 2019 

 

Vorige maand heeft men in het programma De Monitor van KRO-NCRV aandacht 

gevraagd voor de toename van de problematiek in pleeggezinnen in verband met 

complexere problematiek bij kinderen die in pleeggezinnen terechtkomen (uitzending 

3 februari 2019). Sinds de Jeugdwet van 2015 kijken hulpverleners eerst hoe ze kinderen 

in hun eigen omgeving kunnen ondersteunen. De kinderen die alsnog uit huis geplaatst 

worden, hebben vaak zwaardere problemen. Naar aanleiding van dit programma heeft de 

CU-SGP-fractie de volgende vragen aan het college: 

 

Vragen: 

 

1. Heeft het college kennis genomen van de uitzending van De Monitor van 3 februari 

2019 over uithuisgeplaatste kinderen? Herkent u de gesignaleerde zorgen ook in onze 

gemeente? Waarom wel of niet en op welke wijze gaat het college hier aandacht aan 

geven? 

Het college heeft kennisgenomen van deze uitzending. Het programma stipt een van 

de grootste uitdagingen in de jeugdhulp aan: als kinderen niet meer thuis kunnen 

wonen, dan een veilige en stabiele woonplek te bieden aan de jeugdigen. Als het dan 

specifiek gaat om pleegzorg, is het van belang dat er een goede ‘match’ komt tussen 
pleegouders en de jeugdige. Dit is een van de onderwerpen in regionaal zorglandschap 

jeugd. Een van de ontwikkellijnen (ontwikkellijn 2) gaat specifiek in op de problemen 

binnen pleegzorg en om mogelijke breakdowns te voorkomen. 

Daarnaast is de gemeente samen met jeugdhulpaanbieder Vitree (afdeling pleegzorg) 

bezig met het actief werven van pleegouders. Er zijn meer pleegouders nodig, zodat 

er meer keuze is bij het koppelen van pleegkinderen en pleegouders. Tijdens de week 

van de pleegzorg besteden we hier jaarlijks aandacht aan.   

 

2. Gesproken wordt over een landelijk percentage van voortijdige beëindigingen van 

pleegzorg (breakdowns) van 45%. Wijkt het aantal voortijdige beëindigingen in 

gemeente Noordoostpolder af van dit percentage of is het percentage hier 

vergelijkbaar? 

We zijn niet op de hoogte van de formule die de monitor heeft gebruikt om het aantal 

breakdowns te berekenen. Mogelijk hanteren zij andere definities waardoor de 

vergelijking moeilijk te maken is. Om deze reden tonen we absolute aantallen.  

 

Binnen Vitree (regio Flevoland) zijn in 2018 in totaal 36 breakdowns binnen pleegzorg 

geweest. Dit op een totaal van ongeveer 700 unieke cliënten (kinderen in zorg op 1-1-

2019 en de instroom in 2019). Dit is niet op te splitsen naar afzonderlijke gemeenten. 

Er is ook een verschil tussen kinderen die uit de NOP komen (woonplaatsbeginsel) en 

kinderen die in NOP verblijven. Het is dus substantieel minder dan het percentage dat 

in de monitor gepresenteerd wordt.  

  

3. In het gesprek met lector Residentiële Jeugdzorg, dhr. Peer van den Helm, wordt 

gesuggereerd dat de keus voor pleegzorg, landelijk gezien, vooral financieel gedreven 

is. Ter illustratie: Pleegzorg kost ca. € 40,00 per dag, opvang in een gezinshuis 
€ 148,00 per dag en opvang in een instelling € 250,00 per dag. Herkent u dit beeld en 

kunt u dit toelichten? 



Dit beeld herkent het college niet. De keuze voor pleegzorg is vooral inhoudelijk 

gedreven, omdat we jeugdigen (indien mogelijk) zo thuis mogelijk willen laten 

opgroeien. Echter, voor sommige jeugdigen is een pleeggezin minder geschikt en is de 

kans op uitval aanwezig. In ontwikkellijn 2 (als onderdeel van het regionaal 

zorglandschap/transformatiefonds) zijn we als regio op zoek naar nieuwe vormen van 

ondersteuning om de lacune tussen het aanbod van pleegzorg en residentiele zorg uit 

te breiden. 

 

Voor pleegzorg klopt het tarief, waarbij ongeveer de helft direct aan 

pleegoudervergoeding wordt doorgegeven. Daarnaast zitten hier ook nog bijzondere 

kosten in. Pleegzorg is primair een vervangende woonplek. Pleegouders zijn 

vrijwilligers. Veel jeugdigen die in pleegzorg zitten ontvangen ook aanvullende 

jeugdhulp dat onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt. 

Bij gezinshuizen is er sprake van professionele opvoeders. Er is dus een verschil in 

doelgroep en wat kinderen nodig hebben.  

 

4. Als reactie heeft de VNG aangegeven de “financieel gedreven focus op pleegzorg” niet 
te herkennen, maar wel in gesprek te willen gaan over de hoogte van de tarieven. 

Welke noodzaak en mogelijkheden ziet het college ten aanzien van wijzigingen in de 

tariefstelling? 

Wat vooral belangrijk is, is dat de jeugdige een passende plek heeft en dat de kans op 

een breakdown zo klein mogelijk is. Pleegzorg is 1 van de onderdelen van het contract 

‘Jeugdhulp met verblijf’ waarbij sprake is van een taakgerichte (lumpsum) 
bekostiging. Als basis voor pleegzorg is er wel gebruik gemaakt van de bovenstaande 

tarieven, maar het is aan het samenwerkingsverband hoe zij de totale opdracht 

inhoudelijk en financieel vormgeven.   

 

5. Kan het college inzicht geven in het aantal plaatsingen van kinderen in pleegzorg, 

gezinshuizen en instellingen in 2018, als ook de tariefstelling hiervoor per etmaal? En 

wat zijn de ontwikkelingen in 2019? 

De cijfers van 2018 zijn nog niet definitief (verwachting is juni 2019). Op 31-12-2018 

zaten er ruim 70 kinderen uit de Noordoostpolder in pleegzorg. De meeste kinderen 

zitten hier via jeugdhulpaanbieder Vitree en 9 jeugdigen in onderaanneming bij andere 

partijen met wie het samenwerkingsverband afspraken heeft gemaakt. Daarnaast 

hanteert de regio Flevoland een nieuwe indeling van pleegzorg: 

 

Pleegzorg 

Perspectiefbiedend:  40 jeugdigen 

Perspectiefzoekend:  16 jeugdigen 

Pleegouder/voogd plaatsing: 4 jeugdigen 

Deeltijdpleegzorg:  3 jeugdigen 

 

Het voorstel is om in de themabijeenkomst verder in te gaan op de cijfers jeugdhulp 

met verblijf, gesplitst in pleegzorg, gezinshuizen en andere vormen van residentieel 

verblijf.  

 

6. Kunt u aangeven hoe de ondersteuning voor de pleegouders eruit ziet per aanbieder?  

Elke organisatie werkt volgens de richtlijnen Pleegzorg. Hoe de ondersteuning eruit 

ziet is afhankelijk van wat het gezin nodig heeft. Het college stelt voor een 

themabijeenkomst te organiseren, zodat de pleegzorgaanbieder Vitree dit uitgebreider 

kan toelichten.  

 

7. Bent u hierover tevreden of dient de ondersteuning aan pleegouders geïntensiveerd te 

worden om voortijdige beëindigingen van pleegzorg te voorkomen? 

Het onderwerp staat hoog op de agenda binnen het regionaal zorglandschap jeugd. 

Zoals eerder aangegeven zetten we in op een van de landelijke actielijnen om dit 



onderdeel te verbeteren. Er is aandacht voor alternatieve vormen om zoveel mogelijk 

breakdowns te voorkomen. Ook dit kan een onderdeel zijn van de themabijeenkomst.  

 

8. Zijn er volgens u andere manieren om het aantal voortijdige beëindigingen van 

pleegzorg te voorkomen? En zo ja op welke manier gaat het college hiermee bezig? 

Zie beantwoording bij vraag 7.   

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 22 mei 2019 

Contactpersoon: Danielle van den Born 

E-mail adres:  d.vandenborn@noordoostpolder.nl 

Tel: 06 8316 7846 
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