
Nr Vraag Reactie Volgt hieruit een 

wijziging?

Wijziging indien van toepassing

1
•     	Tariefstelling Gezinshuis

 

Als landelijke aanbieder gezinshuizen voor kinderen met een beperking hanteren wij een tarief van 185 

euro per etmaal. 

Uiteraard zijn er landelijk verschillen in de tariefstelling en hangt dit mede af van de mogelijkheden tot 

opplussen van extra begeleiding en behandeling. 

Wat wij als huidige pleegzorgaanbieder in de regio erg prettig vinden is dat het gezien wordt dat het 

bieden van pleegzorg bij kinderen met een beperking nou eenmaal extra kosten met zich meebrengt.

 

De huidige tarieven die de regio nu stelt voor pleegzorg regulier en voor LVB zien wij een opslag voor de 

LVB van 4,34%.

Als de regio ook een tarief gezinshuizen voor LVB wil creëren stelt ons dit in staat om ook gezinshuizen 

voor de regio te ontwikkelen zodat ook de kinderen met een (forse) beperking een goed aanbod kunnen 

krijgen m.b.t opname in een gezinshuis.

Als de zelfde opslag gebruikt wordt t.o.v pleegzorg kom je al bijna uit op 180 euro per etmaal. Hopelijk is 

het verschil hierin naar 185 te overbruggen zodat wij de mogelijkheid hebben om een aanbod neer te 

zetten. 

Ons nieuwe tarief voor gezinshuizen is 

gebaseerd op de landelijke handreiking, 

zowel de inhoud van de landelijke 

Kwaliteitscriteria Gezinshuizen als de 

financiële vertaling ervan in de 

Handreiking Tariefstelling 

gezinshuiszorg. Naar onze mening is 

ons tarief toereikend voor de plaatsing 

van alle kinderen in een gezinshuis. 

Mocht er echter daarnaast nog 

aanvullende behandeling en/of 

begeleiding nodig zijn, dan kan dat op 

maat worden toegekend. Ook in die 

gevallen waar bijvoorbeeld extra 

begeleiding nodig is voor een kind met 

LVB problematiek.

Nee

4

•    Betreft tarief Gezinshuis:	

Er wordt voorgesteld de tarieven fors te verhogen met ruim €20 per etmaal. Zorgmuiters weet dat met het 

tarief van €149 per etmaal kwalitatief hoogwaardige zorg te organiseren valt. Zie 

https://www.zorgmuiters.nl/wat-kost-een-gezinshuis/. Met andere woorden, dit gaat om een winstbonus 

van ongeveer €30.000 per gezinshuis per jaar. Vanuit het zorgaanbiedersperspectief zou Zorgmuiters 

gelukkiger zijn als dit geld wordt besteedt aan kinderen die zorg nodig hebben.

Ons nieuwe tarief voor gezinshuizen is 

gebaseerd op de landelijke Handreiking 

tariefstelling gezinshuiszorg, opgesteld 

door Jeugdzorg Nederland,VGN, VNG 

en Present. Dit is de financiële vertaling 

van de kwaliteitscriteria Gezinshuizen, 

die we hebben gevolgd bij de opstelling 

van ons product.

Nee

5 Hierbij willen we graag reageren op een tweetal beoogde wijzigingen van de productcodetabel per 1 juli 

2022. Een wijziging in deze tabel heeft administratief flinke gevolgen. Het is namelijk niet mogelijk om een 

bestaande productcode op een bepaald moment te wijzigen in een andere eenheid. Er zijn twee 

mogelijkheden om een productcode te wijzigen. 

•  	De productcode wordt vanaf startdatum gewijzigd. In dat geval zal er veel met terugwerkende kracht 

moeten worden aangepast.

•  	Er wordt een nieuwe productcode afgegeven per 01-07-2022. Dit heeft als consequentie dat voor de 

bestaande cliënten de toewijzing moet worden beëindigd per 30-06-2022 en er een nieuwe toewijzing met 

de nieuwe productcode moet worden afgegeven. 

Dit alles is een arbeidsintensief proces.

De gemeente stelt de volgende twee wijzigingen voor:

Ten eerste rond de kindplaats & huurbetaling. Kindplaats en huurbetaling worden op dit moment 

toegewezen met stuks outputgericht. In de productcodetabel stelt de gemeente dat stuks als 

inspanningsgericht moet worden gezien, maar dat is niet conform huidige situatie. We verzoeken de 

gemeente om dit outputgericht te laten.

Dit betreft geen wijziging van de 

productcodetabel en ligt nu niet ter 

consultatie. 

Nee

Nota van Inlichtingen Productcodetabel per 1-7-2022



6 Ten tweede rond Apeldoorn Werkt mee. Werkt mee krijgen we nu toegewezen in stuks 

inspanningsgericht. We stellen voor om dit product gewoon te laten staan op inspanningsgericht.

Graag hoor ik of dit mogelijk is. Desgewenst kan ik samen met onze functioneel beheerder hierover een 

toelichting geven.

We volgen het advies van het 

ketenbureau om het product toe te 

wijzen als outputgericht

Nee

7 Bij product 54008 (beschikbaarheidscomponent crisis) staat bij eenheid bij declaratie/toewijzing "stuks (i) 

In de toelichting staat vervolgens: NB: Daar waar bij eenheid "stuk(i)" staat vermeld, moet worden 

gelezen "Stuks Inspanningsgericht"

Vraag: Alleen gemeente Zutphen geeft af in stuks (inspanningsgericht) en de overige gemeenten geven 

af in stuks (outputgericht). Kan hier een eenduidige werkwijze in komen? 

Dit betreftt geen wijziging in de 

productcodetabel en ligt nu niet ter 

consultatie. U constateert een afwijking 

in de uitvoering. Deze constatering 

zullen wij met de regio gemeenten 

bespreken.

Nee

8

Tarief gezinshuis: Vraag: welk tarief geldt bij 1 of 2 gezinshuisouder of een andere groepsgrootte? 

Voor ieder gezinshuis geldt hetzelfde 

tarief, ongeacht het aantal 

gezinshuisouders. 

Nee

9

Tarief gezinshuis: Vraag: is een gedifferentieerd tarief (zoals in Rijk van Nijmegen en Centraal 

Gelderland) voor verschillende vormen in de gezinsopbouw bespreekbaar? Hiermee wordt mogelijk ook 

de capaciteit gemakkelijker uitgebreid als er meer variatie mogelijk is met een daarop afgestemde 

bekostiging die recht doet aan de kosten bij een afwijkende opbouw.

Nee. We hebben er voor gekozen om 

het mogelijk te maken behandeling 

en/of begeleiding aanvullend toe te 

kennen om zo maatwerk te kunnen 

leveren die recht doet aan de situatie 

van de jongere. Overigens gaat de 

handreiking tariefstelling ervan uit dat 

de tariefsopbouw zonder meer 

toereikend is voor het overgrote deel 

van de populatie in gezinshuizen, ook in 

de wetenschap dat deze populatie 

veelal een behoorlijk zware 

problematiek heeft.

Nee

10

Tarief gezinshuis: Vraag: in de beschrijving van het gezinshuis (5.1.3) wordt geen minimum aantal 

gezinshuisouders genoemd; in de tariefopbouw wordt met 1,5 gerekend; is dit het verplichte minimum 

aantal?

In de kwaliteitscriteria gezinshuizen 

gaat men uit van minimaal 1 

gezinshuisouder. Daar wordt naar 

verwezen in de kwaliteitscriteria 

gezinshuizen. 1,5 fte is dus niet 

verplicht. 

Nee

11
Tarief gezinshuis: Vraag: recent zijn de CAO’s voor JZ bekend met daarin met terugwerkende kracht een 

verhoging van de salarissen. Dit werkt door in de tarieven. Het lijkt erop dat er gerekend is met de 

bedragen uit het standaardmodel van de VNG voor de bekostiging met data uit 2021/2022. Klopt dit? 

Zoja, is het bespreekbaar om de berekening te actualiseren met de nieuwste inzichten vanuit de CAO?

Het door ons gebruikte model van de 

VNG hanteert prijspeil 2022. De 

verwerking van de nieuwe CAO’s in de 

tarieven gaat mee met de komende 

indexering voor 2023.

Nee

12

-   	Het is ons niet helemaal duidelijk wat de consequentie is van de wijziging op Apeldoorn werkt mee 

producten (van inspanningsgericht naar output gericht). Wat zijn precies de consequenties van deze 

wijziging?

Apeldoorn gaf  de ontwikkelcodes bij 

AWM af op stuks inspanningsgericht 

(eenheid 84). De declaratie-afspraken 

zijn echter niet inspanningsgericht; er 

mag altijd 1 stuk per maand 

gedeclareerd worden onafhankelijk van 

de geleverde prestatie. Dit sluit beter 

aan op output gericht financieren 

(eenheid 82). 

Nee


