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Wonen Jeugdwet Midden-Limburg per 1-1-2022 
In Midden-Limburg werken de twee (2) jeugdzorgregio’s Midden-Limburg Oost (gemeenten Echt-Susteren, 
Maasgouw, Roerdalen en Roermond) en Midden-Limburg West (gemeenten Leudal, Nederweert en Weert) 
samen op het segment Wonen vallende onder de Jeugdwet. De zeven gemeenten hebben hiervoor in 2021 dan 
ook samen een aanbesteding doorlopen.  
 
Inhoudelijke zorg 
Voor sommige jeugdigen biedt de thuissituatie tijdelijk niet de randvoorwaarden om (veilig) op te kunnen groeien 
en/of kunnen de jeugdigen (nog) niet zelfstandig wonen. Gemeenten moeten voor deze jeugdigen zorg (passend 
woonaanbod) inkopen. Het woonaanbod binnen dit segment kan zowel voltijd, deeltijd, structureel als tijdelijk zijn. 
Het segment is opgesplitst in de volgende percelen: 
 
A. Pleegzorg & Gezinshuizen.  

Deze zorg is gericht op een duurzame, vervangende thuissituatie voor de Jeugdige in een pleeggezin of 
gezinshuis. De focus ligt hierbij op “het gewone opvoeden en opgroeien”, een duurzame relatie met de 
ouders en werkt toe richting terugkeer naar het eigen gezin of richting zelfstandigheid. 

 
B. Woonleefgroepen 

Binnen een woonleefgroep wordt een vaste groep Jeugdigen begeleid, die niet voldoende kunnen 
functioneren in een gezinssetting. Er is sprake van een meervoudige hulpvraag (vaak op meerdere 
leefgebieden) vanuit de jeugdige, hun gezin en/of hun omgeving. Het doel is om een duurzame woonplek te 
creëren voor de jeugdigen met een duurzame relatie met hun ouders. 

 
C. Zelfstandig Wonen Training 

Zelfstandig wonen training is bedoeld voor jeugdigen die de stap naar zelfstandigheid kunnen gaan maken, 
als zij hiervoor begeleiding krijgen. Bij de zelfstandig wonen training, krijgen jeugdigen training en begeleiding 
om zo zelfstandig mogelijk te leven en maximaal te kunnen deelnemen aan de samenleving. 

 
D. Logeren 

Het product logeren betreft de mogelijkheid voor jeugdigen om gedurende een korte periode (bijv. een 
weekend) ergens anders te verblijven, waar toezicht en de noodzakelijke ondersteuning wordt geboden. 
(Pleeg)ouders of verzorgers worden daarmee tijdelijk ontlast en hebben even tijd voor zichzelf en elkaar. Het 
ontlasten van de (pleeg)ouders of verzorgers heeft als doel, om de opvoedtaak van de (pleeg)ouders of 
verzorgers over de jeugdigen weer te kunnen dragen. Naast logeren wordt indien noodzakelijk ingezet op 
ambulante begeleiding om de draagkracht van de (pleeg)ouders te vergroten. 
 

Gecontracteerde aanbieders 

Perceel A: Pleegzorg & Gezinshuizen Stichting Pactum (voorheen Stichting Rubicon 
Jeugdzorg) 
Stichting Xonar 

Perceel B: Woonleefgroepen AnneWim B.V.  
Combinatie* Hoeve de Kaolder 
Stichting PSW 
Zorgverlening PGZ 

Perceel C: Zelfstandig Wonen Training Combinatie* Care Plus Stichting 
MET ggz 

Perceel D: Logeren Coöperatie Limburgse Zorgboeren 
Combinatie* Hoeve de Kaolder 
Hoeve Delshorst 
Stichting PSW 

*Er zijn twee combinaties: 
1. Care Plus Stichting (penvoerder en gemachtigde) met Zorgverlening PGZ; en 
2. Hoeve de Kaolder (penvoerder en gemachtigde) met Mutsaersstichting, Grijp het Leven, Hai-5. 

De penvoerder is aanspreekpunt. 
 
De overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2022 en heeft een looptijd van vier (4) jaar met de mogelijkheid voor 
de zeven gezamenlijke gemeenten tot twee (2) optionele verlengingen van drie (3) jaar. 
De gemeenten zijn alleen met bovenstaande zorgaanbieders contracten in het segment wonen aangegaan. 
Gedurende de looptijd van die contracten worden geen andere zorgaanbieders toegelaten in het segment wonen. 
Dit betekent dat een zogenaamde buitencontract-plaatsing of maatwerkovereenkomst niet mogelijk is. Zorg 
verleend door een niet gecontracteerde zorgaanbieder wordt niet gefinancierd. Wanneer een niet-
gecontracteerde zorgaanbieder door een verwijzer wordt benaderd, dient die zorgaanbieder de verwijzer te 
verwijzen naar de gecontracteerde zorgaanbieders. Het is aan deze gecontracteerde zorgaanbieders om de 
eventuele (on)mogelijkheden en voorwaarden voor een onder-aannemerschap te onderzoeken. 
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