Vragen over gezinsvormen
Gezinsvormen en jeugdhulp
1.

Wat is (de algemene definitie van) een gezin?

2.

Welke gezinsvormen jeugdhulp zijn er?

3.

Welke wet- en regelgeving is van toepassing op gezinsvormen?

4.

Wat zegt de nieuwe jeugdwet over gezinsvormen?

5.

Wat is de plaats en betekenis van gezinsvormen in de jeugdhulp?

6.

Welke problemen hebben kinderen die uithuisgeplaatst worden?

7.

Zijn gezinshuizen nieuw?

8.

Wat zijn verschillen tussen gezinshuis, leefgroep en pleeggezin?

9.

Hoeveel eigen kinderen mogen gezinshuisouders / pleegouders opvangen?

10.

Wat zijn de voordelen van gezinsvormen?

Organisatie
1.

Wat betekenen gezinsvormen voor de transitiearrangementen?

2.

Kunnen gezinsvormen de continuïteit van zorg garanderen?

3.

Wie beslist over plaatsing van kinderen?

4.

Als de match met gezinshuis niet klikt, hoe dan verder?

5.

Wat is de invloed van de kinderen zelf bij overplaatsing?

6.

Wat is de rol van de biologische ouders?

7.

Zijn respijtvoorzieningen voor gezinshuisouders nodig of verplicht?

8.

Welke respijtvoorzieningen zijn nodig of gewenst?

Kosten en baten
1.

Zijn gezinvormen goedkoper dan leefgroepen?

2.

Krijgen pleegouders betaald?

3.

Welke financiële vergoeding krijgen gezinshuisouders?

4.

Bij hoeveel kinderen kan een gezinshuisouder zich bedruipen?

5.

Ontvangen gezinshuisouders vergoeding voor therapie van kinderen?

6.

Hoe moet de relatie met de gemeente (inkoper) geregeld worden?

7.

Wat is de rol van de zorgverzekeraar? Motie Keijzer.

8.

Hoe worden respijtvoorzieningen gefinancierd?

9.

Mag een partner bijverdienen?

Kwaliteit en toezicht
1.

Hoe is (wordt) het toezicht in de jeugdzorg geregeld?

2.

Zijn gezinshuizen toegelaten (gecertificeerde) instellingen jeugdzorg?

3.

Hoe is de kwaliteit van gezinsvormen?

4.

Hoe wordt de kwaliteit in gezinsvormen gewaarborgd?

5.

Aan wie is gezinshuisouder verantwoording schuldig?

6.

Wat is rol van gedragswetenschapper?

7.

Is er een keurmerk voor gezinsvormen?

8.

Wat is de ideale omgeving voor een gezinshuis?

9.

Welke bouwkundige eisen worden aan de huizen van gezinsvormen gesteld?

Professionaliteit
1.

Hoe en op grond waarvan vindt selectie van gezinouders plaats?

2.

Welke eisen worden aan gezinshuisouder en pleegouders gesteld?

3.

Moeten mensen diploma’s hebben, welke?

4.

Wat is gewenst minimum opleidingsniveau?

5.

Kunnen of mogen gezinshuizen zich specialiseren (leeftijd, problemen)?

6.

Hoe voorkom je dat mensen het alleen voor het geld doen?

Effectiviteit (werkzame factoren)
1.

Voor welke kinderen (problemen) is de gezinsvorm effectief?

2.

Wat zijn de werkzame factoren van opvang in gezinsvormen?

3.

Is er wetenschappelijk bewijs voor effectiviteit van gezinsvormen?

4.

Waarom is een gezinsvorm beter dan een leefgroep?

5.

In welke gevallen is een leefgroep beter of nodig?

6.

Vanaf welke leeftijd heeft plaatsing in een gezinsvormen nog zin?

7.

Is er sprake van een optimale mix van kinderen (vergelijk kamers met kansen)?

8.

Wat gaat er mis in een gezinshuis of pleeggezin en hoe vaak?

9.

Wat is het belang van sociale en professionele netwerken om gezinsvormen heen?

Netwerken gezinsvormen
1.

Waarom ‘netwerken van gezinsvormen’?

2.

Wat is de toegevoegde waarde van een netwerk van gezinshuizen, vormen? Voor wie?

3.

Wat zijn de voordelen van een netwerk voor de gemeente?

4.

Als er genoeg pleeggezinnen zijn, waarom dan nog gezinshuizen?

5.

Op welke manier kunnen gezinsvormen zich verbinden met de pedagogische civil socie

6.

Moet de gemeente in vastgoed (woningen) investeren of beschikbaar stellen?

7.

Wat is het grote voordeel van kleinschalige opvang voorzieningen?

8.

Moet het netwerk lokaal of regionaal, welke schaalgrootte is optimaal?

9.

Wat betekent het dat lokale netwerken deel uitmaken van een landelijk netwerk?

10.

Hoe bouwen we een netwerk op? Gepland en / of organisch?

11.

Wie regisseert of begeleidt de opbouw van het netwerk?

12.

Kunnen gezinshuisouders deze extra taak in de opbouw van een netwerk wel aan?

13.
Welke voorwaarden moeten we aan gezinshuisouders stellen om deel te mogen nemen aan
het netwerk?
14.

Moeten we wel voorwaarden stellen, of moet de overheid dat doen?

