
 

Voortgangsbericht ontwikkeling Kwaliteitskader Gezinshuizen – februari 2018 

 

Aanleiding 

In september 2016 verscheen, onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke inspecties (Jeugdzorg 

en Gezondheidszorg), het rapport ‘verantwoorde hulp voor jeugd in gezinshuizen’. In dit rapport wordt 

gesteld dat de ontwikkeling waarin steeds meer kinderen met complexe problematiek in gezinshuizen 

worden geplaatst, in samenhang met de geconstateerde verbeter- en aandachtspunten, vraagt om 

reflectie op welke richtlijnen en kwaliteitseisen aan deze zorgvorm moeten worden gesteld. De 

inspectie is op grond van haar bevindingen van mening dat het werkveld een Kwaliteitskader 

Gezinshuizen dient op te stellen. Zij doet hiertoe een gerichte oproep aan het werkveld om in 

gezamenlijkheid te komen tot toetsbare kwaliteitscriteria.  

In lijn met de bevindingen die in het rapport van de inspectie beschreven staan, is er een formele 

oproep gekomen vanuit het ministerie van VWS aan de sector om in gezamenlijkheid bovengenoemd 

kwaliteitskader te ontwikkelen. Concreet wordt er gevraagd om vanuit een eenduidige definitie en een 

gedeelde visie op zorg in gezinshuizen te komen tot een toetsbaar kader. 

 

Stand van zaken 

Afgelopen jaar is een kernteam geformeerd en aan het werk gegaan om invulling te geven aan deze 

opdracht. Het kernteam bestaat uit een mix van vertegenwoordigers die zich aangesproken voelden 

en die vanuit ‘kennis’ en / of ‘ervaring’ bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van het kwaliteitskader.  

Samenstelling van het kernteam: 

1. Rob de Munck– directie Gezinshuis.com (in de rol van voorzitter) 

2. Gerard den Besten (extern woordvoerder beroepsvereniging Present 24x7) en  Dina Heijs 

(beleidsmedewerker beroepsvereniging Present 24x7) - vertegenwoordigers van 

gezinshuisouders 

3. Afric Meijer – ervaringsdeskundige en daarmee vertegenwoordiger van het cliëntperspectief 

4. Marleen Dessing- Bressers of Lieda van de Vis (Hoofd Behandelaren gezinshuizen 

Driestroom, als vertegenwoordiging van franchise organisaties). 

5. Carola Bodenstaff – beleidsadviseur Jeugdzorg Nederland 

6. Elly de Jong – namens Jeugddorp De Glind en Keurmerk Gezinshuizen 

7. Hans Oldewarris (locatiemanager) en Theo van Dam (gedragswetenschapper) – beiden 

werkzaam bij ’s Heeren Loo en Expertisecentrum Advisium, vertegenwoordigers van 

zorgaanbieders en zorg aan LVB doelgroep 

8. Peer van der Helm (lector) en Anna Dekker (onderzoeker) – werkzaam bij het lectoraat 

‘Residentiële Jeugdzorg’ van Hogeschool Leiden, vertegenwoordigers van kennis en 

wetenschap 

9. Mariska de Baat – adviseur effectiviteit en integrale jeugdhulp bij het Nederlands 

Jeugdinstituut 

  



 

Het kwaliteitskader wordt ontwikkeld vanuit de gedeelde visie dat de zorg en hulpverlening in 

gezinshuizen transparant en navolgbaar dient te zijn. Het kernteam is op basis van een definitie van 

gezinshuizen gekomen tot een visie op zorg en hulpverlening in gezinshuizen, die als basis dienen voor 

het te ontwikkelen kwaliteitskader. Vanuit deze gedeelde visie zijn vier 

bouwstenen naar voren gekomen: Organisatie, Cliëntpositie, Bevoegd & 

Bekwaam en Leefklimaat.  

Het kernteam is sturend in het ontwikkelproces, maar voor inhoud wordt 

veel waarde gehecht aan de input van het werkveld. Om deze reden 

worden er inputteams en een klankbordgroep geformeerd, die een 

belangrijke rol hebben in het ontwikkelproces. Op deze manier wordt 

getracht om expertise, kennis, kunde en ervaring van verschillende partijen 

zo goed mogelijk mee te nemen in de totstandkoming van het 

kwaliteitskader. 

De inputteams worden gevraagd om over een specifieke 

bouwsteen mee te denken over de kwaliteitscriteria. De 

input zal worden verwerkt door het kernteam, wat zal 

leiden tot een formele conceptversie die wordt 

voorgelegd aan de klankbordgroep. Na reactie van de 

klankbordgroep zal het kernteam het kwaliteitskader 

finaliseren. 

Zowel in de inputteams als in de klankbordgroep wordt 

gestreefd naar een brede representatie van het 

werkveld. Er worden gericht mensen benaderd om 

zitting te nemen in een inputteam of in de klankbordgroep, maar u kunt zich ook geïnteresseerd tonen.  

 

Beoogd tijdspad 

De sessies met de inputteams zullen ongeveer een dagdeel in beslag nemen en zullen eind maart / 

begin april plaatsvinden. Naar verwachting wordt de definitieve versie van het Kwaliteitskader 

Gezinshuizen in het najaar van 2018 opgeleverd en aangeboden aan het ministerie van VWS, de 

gezamenlijke inspecties en het werkveld. Rondom deze gebeurtenis zal een congres worden 

georganiseerd. 

 

Heeft u interesse om deel te nemen in een inputteam, de klankbordgroep of wilt u op de hoogte 

gehouden worden va de ontwikkelingen? Neem contact op met Anna Dekker (Hogeschool Leiden, 

dekker.a@hsleiden.nl ) en Mariska de Baat (NJI), m.debaat@nji.nl ).  
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