
Toelichting bij tool gezinshuizen 
 

Deze tool is bedoeld om een inschatting te maken van de ombouw van 
reguliere capaciteit naar gezinshuisplaatsen. 
 

Belangrijke principes 
 

− Deze tool wordt gebruikt voor elke ombouw vanuit een organisatie binnen de jeugdhulp (erkend 
binnen Opgroeien) naar een gezinshuis, ongeacht de leeftijd van de doelgroep in het gezinshuis 
(cf. ook voor mentorhuizen kan deze tool gebruikt worden). Voor de ombouw van een CKG naar 
een gezinshuis wordt een aparte tool opgemaakt, binnenkort te vinden op deze website. 

− Een ‘gezinshuisplaats’ (/mentorhuisplaats) bestaat telkens uit 3 modules (in kleur en vet 
aangeduid in de tool): 

o Begeleiding en ondersteuning vanuit moederorganisatie 
o Inkomen gezinshuisouder 
o Onkostenvergoeding gezinshuisouder 

▪ Opmerking: omdat deze onkostenvergoeding wordt uitbetaald op basis van de 
periode dat het kind met een beslissing is toegewezen aan het gezinshuis, moet 
voor de budgettaire berekening in deze tool maar 2/3de van het aantal op te 
vangen kinderen in rekening gebracht worden. Voor de berekening van 3 
gezinshuisplaatsen wordt bij het item ‘onkostenvergoeding’ dus slechts ‘2’ 
genoteerd, bij 6 gezinshuisplaatsen wordt ‘4’ genoteerd, etc. De uiteindelijke 
afrekening wordt bijgesteld a.h.v. de effectieve beslissingen waarmee kinderen 
en jongeren werden toevertrouwd aan het gezinshuis. 

▪ Opmerking: het bedrag dat in de tool vermeld staat bij ‘onkostenvergoeding’ is 
gebaseerd op de leeftijdscategorie 6-12 jaar. De uiteindelijke afrekening wordt 
bijgesteld op basis van de reële leeftijd van het opgevangen kind/de jongere. 

− In de rondzendbrief was sprake van een ombouw van 5 verblijfsplaatsen naar 6 
gezinshuisplaatsen. Door recente ontwikkelingen (indexering, VIA-6) blijkt dit niet meer accuraat 
te zijn. In de tool kunnen ook andere modules binnen de erkenning aangepast worden (bv 
verhogen intensiteit contextbegeleiding) om de ombouw budgetneutraal te houden. Het is 
daarom aan te bevelen de volledige erkenning op te nemen in deze tool. 

− De kostprijs per module werd berekend op basis van de toestand op 1 juni ’22. 

− Een begeleiding in een gezinshuis wordt beschouwd als een residentiële begeleiding, waardoor 
ook de andere modaliteiten van toepassing zijn: inhouden 2/3de Groeipakket, recht op zakgeld, 
mogelijkheid van bijzondere kosten … 

 
Specifieke vragen n.a.v. de tool? Neem contact op met Geert De Sloovere (0499 59 48 92, 
geert.desloovere@opgroeien.be). 
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