
 

 Productbeschrijving Kleinschalige Woon-leefgroep 

Nr Onderdeel  

1 Domein Jeugd 

2 Segment Wonen 

3 Naam product/traject Kleinschalige woon-leefgroep 

6 Eenheid Etmaal 

7 Product-/trajectbeschrijving 

8 Doelgroep Jeugdige (12-18, en soms jonger) met een licht tot (matig) zware 
opvoed- of hulpvraag die zich thuis onvoldoende veilig kan 
ontwikkelen en/of gezond kan opgroeien, niet in een pleeggezin of 
gezinshuis terecht kan en waarvoor een specifieke behandeling 
geen oplossing (meer) biedt1. De jeugdige is niet in staat in een 
gezinsstructuur te functioneren of/en de draagkracht van het gezin 
is onvoldoende om een stabiele thuissituatie te bieden.  
De jeugdige gaat naar school; het wonen is gericht op het 
zelfstandig wonen of terugkeer naar een gezinssysteem. 
 

9 Problematiek/Cliëntvraag Op het gebied van sociale redzaamheid en psychosociaal/ 
cognitief reageren is doorgaans hulp en begeleiding nodig. 
Afhankelijk van de (ontwikkelings)leeftijd van de jeugdige kan op 
het gebied van verzorging en de aanpak van probleemgedrag 
worden volstaan met toezicht of stimulering. 
 
Er is sprake van een meervoudige vraag van de jeugdige, het 
gezin en/of de omgeving. Er zijn vragen op diverse leefgebieden.  
 
Het zelfstandig functioneren van de jeugdige is niet 
vanzelfsprekend. Ook de hulp vanuit zijn of haar netwerk is niet 
vanzelfsprekend. Beide moet door aanbieder en waar dit kan met 
het voorliggend veld worden gestimuleerd. 
 
De jeugdige is afhankelijk van hulp, soms is het nodig om taken 
over te nemen.  
 
De jeugdige staat niet altijd open voor ondersteuning, het 
leervermogen is beperkt. Dit vraagt van de aanbieder extra 
inspanning om aansluiting te houden bij de jeugdige. 
 
Afbakening 
Daar waar mogelijk groeien kinderen thuis op. Wanneer dit echter 
niet mogelijk is, groeien kinderen zo veel mogelijk op in een 
gezinsvervangende setting, die zoveel mogelijk aansluit bij de 
leefomgeving van de jeugdige. Bij voorkeur is dit pleegzorg, en als 
dit niet mogelijk is, kan een beroep worden gedaan op een 
gezinshuis. Maar voor sommige jeugdigen sluit een gezinshuis 
niet bij hen aan en willen wij de mogelijkheid bieden van een 
woon-leefgroep. Binnen een woon-leefgroep wordt een vaste 
groep jeugdigen begeleid, die niet passen in een gezinssetting en 
waarvoor een specifieke behandeling geen oplossing (meer) biedt.  
 

                                                      
1 In tegenstelling tot beschermd wonen waarbij het gaat om een diverse groep mensen waarbij de verstoorde 

zelfregulatie, zelfregie en zelfredzaamheid samenhangt met ernstige psychische en/of psychiatrische 

problematiek, eventueel in combinatie met beperkingen in cognitief functioneren, middelengebruik en lichamelijke 

problemen/beperkingen.  
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10 (Hulp)inhoud (activiteiten 
/behandeling) en kenmerken 
(Scope) 

Wat levert de woon-leefgroep? 
Het product kleinschalige woon-leefgroep biedt een leefverband, 
waarbinnen een vaste groep jeugdigen wordt begeleid door een 
kleine, vaste groep professionele begeleiders.  
Er wordt een pedagogisch klimaat geboden waarin wordt ingezet 
op het verbeteren, ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren 
van zelfredzaamheid, welbevinden en de kwaliteit van leven. 
  
Begeleiding aan de jeugdige 
Het betreft een woonvoorziening –bij voorkeur in de wijk- met 
begeleiding door (meerdere) professional(s), waarbij zoveel 
mogelijk een gezinsvervangend leefverband wordt geboden.  
 
De relatie met de ouders/gezin van de jeugdige is onderdeel van 
de hulpinhoud. Het begeleiden van de jeugdige in de omgang met 
ouders, gezin vergroot de kans dat dit een steunend netwerk gaat 
vormen van een jeugdige. 
 
De aanbieder zorgt voor in principe 24/7 beschikbaarheid voor de 
jeugdigen en is verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding. 
 
De begeleiding houdt het volgende in: 
- Het bieden van een professioneel pedagogisch klimaat. 
- Het op methodische wijze vaardigheden leren en aanbieden 

van gedragsalternatieven of gedragsinstructies aan de 
jeugdige. 

- Er wordt zoveel mogelijk een thuissituatie nagebootst en er 
wordt aandacht besteed aan de integratie van de jeugdige aan 
de samenleving, De jeugdige wordt gestimuleerd contact te 
hebben met omwonenden, leeftijdgenoten op school, of om 
activiteiten te doen als bijbaantjes etc. in de buurt of in de 
dichtstbijzijnde kern.  

- Er wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan de integratie 
van de jeugdige aan de samenleving, De jeugdige wordt waar 
nodig begeleid: bij het behalen van de startkwalificatie, of bij 
verdere opleiding of arbeidsparticipatie of  -indien school of 
werk niet mogelijk is- bij een zinvolle daginvulling.  

- Uiterlijk bij het bereiken van de 17-jarige leeftijd van de 
jeugdige wordt met de jeugdige en alle betrokken partijen in 
gesprek gegaan om te horen wat de behoefte van de jeugdige 
is en wordt een perspectiefplan opgesteld. 

- Afstemming en verantwoording met de verwijzers (lokale 
toegang, GI’s of huisarts/jeugdarts). 

- Inzet t.b.v. opvoedbesluit/toekomstperspectief jeugdige in 
samenspraak met diverse betrokkenen en eventuele 
voortgangsrapportage aan kinderrechter. 

 
Begeleiding aan ouders  
- Begeleiding van de ouders in hun ouderrol, gerelateerd aan 

de plaatsing van hun kind in de woon-leefgroep   
 
Naast de begeleiders is een gedragswetenschapper 
verantwoordelijk. 
- De gedragswetenschapper is samen met de begeleiders 

verantwoordelijk voor de juiste hulp en begeleiding aan iedere 
jeugdige. 

 
Deeltijd woon/leefgroep 
De aanbieder biedt 24/7 wonen aan of/en vormen van 
deeltijdverblijf, enkele dagen per week of enkele weken/maanden.   
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Van meet af aan kan duidelijk zijn dat er voor een deel van de 
week gebruik wordt gemaakt van een woon/leefgroep. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de jeugdige al in staat is om 
voor een deel bij de eigen ouders of in het sociale netwerk te 
wonen. Van de aanbieder wordt verwacht dat deze tevens de 
thuissituatie begeleidt om het thuis wonen van de jeugdige goed te 
laten verlopen. Dit wordt per casus bekeken in samenspraak met 
de toegang en in voorkomende gevallen met de GI.  
 
In principe gelden hiervoor dezelfde eisen aan doelstelling, inzet 
en expertise. 
 
De bekostiging geschiedt per etmaal tot een maximum van drie 
etmalen per week.  
 

11 Vastgesteld einddoel/resultaat 
(SMART) 

Het doel is de jeugdige zo normaal en veilig mogelijk op te laten 
groeien, het vergroten van de draagkracht en de zelfstandigheid, 
aangepast op zijn of haar mogelijkheden.  
 
De jeugdige is in staat om weer in het eigen gezin samen te 
wonen of in staat om zelfstandig te wonen eventueel met behulp 
van zelfstandigheidstraining. De jeugdige neemt o.a. (weer) deel 
aan (reguliere) scholing, (arbeidsmatige) dagbesteding of gaat aan 
het werk, afhankelijk van de vaardigheden van de jeugdige. 
 
Samen met de jeugdige wordt een concreet, haalbaar perspectief 
(plan) ten aanzien van zijn of haar toekomst ontwikkeld. De 
ondersteuning is gericht op de ouders en de jeugdige.  
Dit perspectief wordt vastgelegd in een perspectiefplan, opgesteld 
door de aanbieder in samenspraak met de jeugdige, met de 
ouders en met de toegang. 
 

13 Wat is inclusief?  - Begeleiding aan: a) jeugdige en b) ouders/sociale netwerk 

14 Wat is exclusief?  - Reistijd ondersteuner/begeleider      

- Indirect cliëntcontact (mdo, contact andere professionals over 
cliënt, contact voorliggend veld over cliënt)  

- Indirect cliëntcontact gerelateerd aan de begeleiding aan 
jeugd en (pleeg-/gezinshuis)ouders/sociale netwerk   

- Indirecte uren cliëntgebonden (administratie/registratie) 

- Niet-cliëntgebonden uren (organisatie) 

- Intake en opstellen Plan van Aanpak 

- 24-uurs bereikbaarheid 

- Cliënt gerelateerde huisvesting 

- Maaltijden 

- Slaapdienst op de groep 

15 Gevraagde expertise: mix van 
opleidingsniveaus van 
benodigde medewerkers  

Groepsleiding 

- 1 Pedagogisch medewerker met een relevante opleiding MBO 
niveau 4 altijd aanwezig 

- 1 Pedagogisch medewerker met een relevante opleiding MBO 
niveau 4 alleen aanwezig op piekmomenten 

 
Aanvullend 

- 1 SKJ-geregistreerde professional met een afgeronde, 
relevante HBO-opleiding is verbonden aan het team dat de 
woon-leefgroep begeleidt.  

- Daarnaast is er ook altijd een gedragswetenschapper (WO) 
betrokken 
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Functiemix 
MBO 65% - HBO 30% - WO 5% 

16 Intensiteit inzet (uren per 
tijdseenheid) medewerkers 

- Overdag en ’s avonds is altijd een begeleider aanwezig 

- Op piekmomenten zijn 2 begeleiders aanwezig. 

- De aanbieder zorgt voor toezicht ‘s nachts in de vorm van een 
slaapdienst per groep. 

 
Uitgaande van een groep van zes jeugdigen en twee begeleiders 
op piektijden verwachten wij een gemiddelde inzet van totaal 103 
uur (exclusief slaapdiensten) per week voor de gehele groep.2 
 
Deze uren betreft een gemiddelde. De uren kunnen naar eigen 
inzicht over het jaar verdeeld worden.  
 
Binnen dit gemiddelde moet het ook mogelijk zijn om in het enkele 
geval jeugdigen op te vangen die (tijdelijk) niet naar school gaan 
of geen dagbesteding hebben.   
 
 

17 Gemiddelde doorlooptijd van 
het traject 

N.V.T. Er wordt een prijs per etmaal berekend. 

18 Productspecifieke 
kwaliteitseisen, incl. specifieke 
registraties  

- Aanbieder is een professionele aanbieder, bij voorkeur met 
een breder zorgaanbod. 

- Aanbieder is HKZ-, ISO- of gelijkwaardig gecertificeerd. 
- Binnen de groep beschikt tenminste één pedagogisch 

medewerker/ hulpverlener over een relevante BIG-, SKJ-
kwalificatie en een relevante hbo opleiding/wo-opleiding. Er 
kunnen ook medewerkers met een relevante mbo-opleiding 
werken op de groep.  

- Er is gedragswetenschappelijke expertise beschikbaar voor de 
groep. Deze gedragswetenschapper/ 
gedragsdeskundige/hoofdbehandelaar is minimaal wo-
opgeleid. 

 

19 Tijdsvenster dienstverlening Het betreft wonen voor jeugdigen waarbij hulp/ondersteuning en 
toezicht in principe 24 uur per dag aanwezig is (met uitzondering 
van de schooltijden of uren dat aan dag invulling wordt 
deelgenomen (d.w.z. op doordeweekse dagen tussen 9.00 uur en 
15.00 uur). 
 

20 Extra vragen t.b.v. 
groepsverblijfsvorm/logeren 

Het gaat om een open setting. De jeugdige woont in een groep, en 
heeft een eigen kamer. 
 
De groepen zijn veelal verticaal qua leeftijdssamenstelling.  
 
De norm voor groepsgrootte is zes jeugdigen. Afhankelijk van het 
gezinshuis en de doelgroep zijn er meer plaatsingen mogelijk 
(maximale groepsgrootte 8 jeugdigen). Dit kan alleen besloten 
worden in overleg met alle betrokken verwijzers van alle kinderen 
in de woon-leefgroep en de betrokken gedragswetenschapper.  

                                                      
2  

We hebben de volgende berekening toegepast: 2,5 uur dubbele bezetting op schooldagen + 8 enkelvoudige 

inzet= 10,5 per schooldag. 

Daarbovenop komt het weekend met een inzet van 2x16 uur + 8 uur  voor een dubbele bezetting. Dus voor de 

gehele schoolweek wordt het totaal (10,5x5+ 2x16+ 2x4) 92,5.  Dit voor 40 weken = 3700 uur. 

In de vakantieperiode van 12 weken:  

7 dagen 16 uur dagelijkse enkelvoudige bezetting. We rekenen hierboven op een inzet voor piekmomenten van 

28 uren per week.(7x16x12 + 28x12) = 1680. 

Hiermee komen we totaal op 5380 uur inzet per jaar en 103 uur per week. 
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23 Aanvullende info De woonleefgroep moet zoveel mogelijk lijken op een 
gezinssituatie. Dat betekent dus bijvoorbeeld dat bij de leefruimte 
geen instellingsbord staat. Ook moeten vrienden mee naar de 
woonleefgroep genomen kunnen worden. Dit zijn enkele 
voorbeelden om aan te geven dat er zoveel mogelijk wordt 
aangesloten bij het normale gezinsleven. 
 
De vergoeding voor de voorziening wordt voor 24/7 gefinancierd. 
Er wordt 24/7 gefinancierd vanaf vier overnachtingen per week en 
bij drie of minder overnachtingen wordt alleen per etmaal vergoed.  
De kamer van de jeugdige dient als kamer voor de jeugdige 
behouden te blijven, juist om een gezinssituatie na te bootsen. 
Ook al verblijft de jeugdige een paar dagen bij de ouders in het 
kader van anticipatie op terugkeer naar gezin/sociale netwerk.  
 

 
 


