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Varianten kleinschalig verblijf 
 

Type Kleinschalig verblijf Kleinschalig JeugdzorgPlus Kleinschalig justitiële inrichting 

Namen Kleinschalige leefgroep, kleinschalige 
groep, kleinschalig verblijf, 
kleinschalige opvang. 

Kleinschalige voorziening. Kleinschalige voorziening. 

Doel Vervangend thuis bieden met 
intensieve begeleiding. 
Kortdurend voorkomen van 
residentieel verblijf, ruimte bieden 
voor herstel van thuissituatie of ruimte 
bieden voor langdurig opgroeien tot 
zelfstandigheid. 

Individuele zorg op maat bieden in een 
veilige omgeving in een zo normaal 
mogelijke setting. 
Kortdurend voorkomen van gesloten 
opname of verkorten van langdurig 
verblijf als tussenfase tussen 
geslotenheid en zelfstandigheid. 

Kleinschalige en zo lokaal mogelijke 
vrijheidsbeneming, continueren wat 
goed gaat in het leven, binding met 
maatschappij in stand houden of 
resocialiseren. 

Doelgroep Kinderen en jongeren 

• die niet thuis kunnen wonen 

• voor wie plaatsing in een 
gezinsvorm niet mogelijk of 
gewenst is 

• met ernstige, complexe 
problemen 

• met een belastende 
hulpverleningsgeschiedenis (vaak 
met mislukte plaatsing in 
gezinsvorm). 

Kinderen en jongeren 

• met meervoudige, complexe 
problemen 

• die een bedreiging vormen voor 
zichzelf of anderen 

• van 8 tot 23 jaar. 

Jongeren 

• met een vrijheidsbenemende 
maatregel 

• met motivatie voor verandering, 
die ontvankelijke zijn voor 
pedagogische aanpak 

• bij wie beschermende factoren 
zoals dagbesteding, hulpverlening 
en vrije tijd aanwezigheid zijn of 
die daar perspectief op hebben. 

Aantal kinderen 
of jongeren 

Op maat, bij voorkeur niet meer dan 
vier. 

Maximaal zes en bij voorkeur vier 
kinderen of jongeren. 
 

Acht jongeren. 

Opvoeders/ 
professionals 

Beroepsopvoeders in klein team van 
drie à vier professionals, in diensten 
van 24 tot 72 uur. 

Een vast team van begeleiders met 
een minimumratio van één begeleider 
op vier kinderen of jongeren. 
 

Team van wisselende professionals 
met dag-, nacht- en weekenddiensten. 
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Type Kleinschalig verblijf Kleinschalig JeugdzorgPlus Kleinschalig justitiële inrichting 
Kenmerken 
aanpak 

Individuele, specialistische begeleiding 
op maat, met veel persoonlijke 
aandacht. Benadert zoveel mogelijk 
een gezinssituatie. 

Intensieve, individuele behandeling en 
begeleiding op maat, zolang als nodig, 
in een veilige, huiselijke setting. 

Maatwerk in zorg en beveiliging. 
Opstarten of continueren van 
beschermende factoren als 
dagbesteding, hulpverlening, vrije tijd. 
Ouders of verzorgers en netwerk 
betrekken. 
Aansluiten bij levensloop van 
jongeren. 

Locatie Woning, bij voorkeur in woonwijk. In woonwijk of op het terrein van een 
zorgaanbieder. 

In woonwijk of op het terrein van een 
aanbieder. 

Organisatievorm Zelfstandig ondernemer met 
begeleiding of medewerker in 
dienstverband. 

Begeleiders in dienst bij 
JeugdzorgPlus-instelling . 

Begeleiders in dienst bij 
zorgaanbieder. 

Tarief Residentieel tarief* JeugdzorgPlus-tarief* Tarief Dienst Justitiële Inrichtingen 
Aantal  Niet bekend. Tien kleinschalige voorzieningen 

(2020) 

• Zorggebied Noord-West: vijf 

• Zorggebied Noord: geen 

• Zorggebied Oost: één 

• Zorggebied Zuid: vier 

• Zorggebied Zuid-West: geen 

Twee kleinschalige voorzieningen 
(2020), in Amsterdam en Cadier en 
Keer (regio Zuid-Limburg). 
De komende jaren komen er 
kleinschalige voorzieningen in de 
regio's Rotterdam Rijnmond, Den Haag 
en Noord-Nederland. 

 

* Er zijn geen landelijke tarieven; de regionale tarieven variëren. 
 


