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Positionering kleinschalig verblijf 
 

 Pleegzorg Gezinshuis Kleinschalig verblijf Residentiële open 
leefgroep 

Residentiële gesloten 
leefgroep 

Doel Vervangende 
opvoedingssituatie 
bieden. 

Vervangende 
opvoedingssituatie 
bieden. 

Vervangend thuis 
bieden met intensieve 
begeleiding. 

Combinatie bieden 
van behandeling, 
verzorging en 
opvoeding. 

Combinatie bieden 
van behandeling, 
verzorging, opvoeding 
en bescherming of 
beveiliging. 

Doelgroep Kind of jongere 

• kan niet thuis 
wonen 

• is vaak jonger 
dan 12 jaar 

• heeft geen 
problemen met 
hechting 

• heeft vaak 
ouders met 
problemen 

• heeft minder 
vaak zelf 
problemen. 

Kind of jongere 

• kan niet thuis 
wonen 

• is vaak al wat ouder 

• heeft vaker zelf 
problemen 

• heeft problemen die 
te complex zijn voor 
pleegzorg 

• heeft langere 
hulpverlenings-
geschiedenis. 

Kind of jongere 

• kan niet thuis en 
niet in een 
gezinsvorm wonen 

• heeft ernstige, 
complexe 
problemen en een 
belastende 
hulpverlenings-
geschiedenis 

• heeft vaak mislukte 
plaatsing in 
gezinsvorm achter 
de rug. 

Jongere 

• heeft 
meervoudige, 
complexe 
problemen 

• is meestal 12 tot 
18 jaar oud. 

Jongere 

• heeft 
meervoudige, 
complexe 
problemen 

• vormt een 
bedreiging voor 
zichzelf of 
anderen. 

Groepsgrootte Gezinsgrootte 
varieert. 

Meestal drie tot zes, 
gemiddeld drie tot vier. 

Bij voorkeur niet meer 
dan vier, maximaal zes. 

Richtlijn: acht. 
Praktijk: twaalf. 

Richtlijn: acht. 

Opvoeder Meestal 
pleegouderpaar. 

Eén of twee vaste 
beroepsopvoeders die 
samenleven met de 
kinderen. Minimaal een 
gezinshuisouder heeft 

Beroepsopvoeders in 
een klein, vast team. Bij 
voorkeur niet meer dan 
drie of vier professionals 
per team. 

Team van wisselende 
professionals met 
dag-, nacht- en 
weekenddiensten. 

Team van wisselende 
professionals met 
dag-, nacht- en 
weekenddiensten. 
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professionele 
achtergrond. 

 Pleegzorg Gezinshuis Kleinschalig verblijf Residentiële open 
leefgroep 

Residentiële gesloten 
leefgroep 

Kenmerken 
aanpak 

Gewoon gezinsleven. Kleinschalige leefvorm 
in een gezinssetting, 
met zo veel mogelijk 
klimaat van 
gezinssituatie. 

Individuele, 
specialistische 
begeleiding op maat. 
Veel persoonlijke 
aandacht.  
Zoveel mogelijk 
gezinssituatie 
benaderen. 

Pedagogisch 
leefklimaat op de 
groep 
(groepsaanpak). 
Behandelinterventies 
gericht op individu en 
groep. 

Pedagogisch 
leefklimaat op de 
groep 
(groepsaanpak). 
Behandelinterventies 
gericht op individu en 
groep. 

Locatie Woonhuis. Woning gezinshuisouder 
of accommodatie van 
zorgaanbieder. 
Meestal in woonwijk. 

Woning bij voorkeur in 
woonwijk. Professionals 
wonen niet in de 
woning. 

Leefgroep op terrein 
van 
jeugdhulpaanbieder 
of in woonwijk. 

Leefgroep en 
onderwijs op terrein 
van 
jeugdhulpaanbieder. 

Organisatievorm Begeleiding door 
pleegzorgorganisatie. 
Geen loon, 
vergoeding voor 
kosten. 

Zelfstandig ondernemer 
met begeleiding of 
medewerker in 
dienstverband. 

Zelfstandig ondernemer 
met begeleiding of 
medewerker in 
dienstverband. 

Begeleiders in dienst 
bij 
jeugdhulpaanbieder. 

Begeleiders in dienst 
bij 
jeugdhulpaanbieder. 

Tarief Pleegzorgtarief Gezinshuistarief Residentieel tarief Residentieel tarief JeugdzorgPlus-tarief 
 


