
Kostprijsberekening 

Dagprijs  

1. Zinvolle dagbesteding onder begeleiding van vak geschoolde werkmensen. 
2. Dagvergoeding, gezinshuiszorg voor moeilijke kinderen inclusief dagelijkse interne behandeling. 
3. Traject psychodiagnostiek. 

Product-omschrijving:   
Alles in één begeleiding- en behandelsetting met dagbesteding voor jongeren en jongvolwassenen, waarbij 
cliënten 24/7 verblijven bij Huize Soria, waardoor dit de (tijdelijke) vaste woon-, ‘werk’- en verblijfplaats wordt 
van de cliënt. Formeel blijft de cliënt echter ingeschreven op het GBA-adres in Nederland alwaar cliënt voor 
aanvang van de behandeling staat ingeschreven.  

Doelgroep:   
Cliënten die binnen Nederland niet meer de juiste zorg kunnen ontvangen als gevolg van (ernstig) 
externaliserend- of onveilig gedrag voor zichzelf en/of de omgeving. Veelal is er sprake (geweest) van een 
(zeer) problematische levensgeschiedenis, pedagogische en/of affectieve verwaarlozing, traumatische 
ervaringen, delinquentie en/of verstoorde hechting. Bij het gros van onze doelgroep komt deze verstoorde 
hechting onder andere tot uiting in het niet kunnen vertrouwen van anderen en een muur van 
onverschilligheid om zich heen hebben, waardoor niemand, inclusief de hulpverlening, meer in staat is om 
deze jongeren te bereiken.    
Het proces van de hulpverlening van onze cliënten kenmerkt zich dan ook door veel wisselende 
hulpverleners c.q. instellingen. Vaak zijn ze een of meerdere keren uitgeplaatst vanwege onhoudbare 
problematiek zoals geweld/agressie, zich niet houden aan regels en/of afspraken, (hardnekkig) weglopen, 
problematisch gebruik van middelen, criminaliteit en het verkeren in loverboycircuits c.q. ongewilde 
prostitutie.  

Situatieschets:  
Een terrein van 10 hectare met daarop onder andere het woonhuis van de familie Soria met slaapkamers 
voor vier cliënten, huisjes met opbouwende voorzieningen (van slaapkamers met gedeelde badkamer en 
keuken tot ‘tiny houses’ met eigen badkamer en keuken), sportplein, sportzaal, behandelhuis, 
therapieruimte, klaslokaal, biologisch bos (25000 m2), houtbewerkingsruimte, olijfbomenbos, 
kinderboerderij, dierenasiel, dierenhotel en paardenstal met paddock. Buiten het behandelterrein midden in 
de maatschappij is er een arbeidstoeleidingscentrum in eigen beheer (centrum voor mens, dier & milieu van 
6000 m2). Dit alles staat in dienst van de ontwikkeling van de cliënten als stageplek, waarbij er de 
mogelijkheid is om hun wereld klein en overzichtelijk te houden, maar ook met de mogelijkheid om juist de 
wereld groter te maken door hen op een veilige manier onderdeel te maken van de Spaanse maatschappij 
door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen of te ondersteunen bij het geven van educatie aan Spaanse 
basisschoolkinderen. Daarnaast staan er enkele woonhuizen op het terrein voor medewerkers met hun gezin, 
waardoor het gemeenschapsleven van bewoners en medewerkers wordt vergroot. Er zijn op het terrein en in 
de directe omgeving voldoende voorzieningen zodat cliënten op den duur zowel kunnen oefenen met 
zelfstandig wonen met ambulante begeleiding, alsook met verschillende fases van beschermd wonen, 
mocht zelfstandig wonen met ambulante begeleiding (nog) niet haalbaar zijn.   
Er is een hoge mate van toezicht, veiligheid en voorspelbaarheid binnen de drie leefsferen (wonen, 
onderwijs en vrije tijd, oftewel een 3-milieusvoorziening) door de constante aanwezigheid van gezinsouders 
Soria.  
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Specifieke zaken aangaande het product van Huize Soria:  
• Binnen Huize Soria beschikken de pedagogisch medewerkers/ hulpverleners over een SKJ-

kwalificatie en een relevante hbo-opleiding/wo-opleiding. Er kunnen ook medewerkers met een 
relevante mbo-opleiding werken bij Huize Soria (dagbesteding). Er is 24 uurs-aanwezigheid van 
minimaal één hbo-, SKJ- en BHV geregistreerde professional.  

• Iedereen is in het bezit van een VOG/registro central de delincuentes sexuales y de trata de series 
humanos 

• Er is een huisarts (Nederlandstalig) beschikbaar op Spaanse bodem. 
• Onze gedragsdeskundige is wo-opgeleid en SKJ -geregistreerd. 
• Onze trauma therapeuten zijn wo-opgeleid en BIG -geregistreerd. 
• Onze regiebehandelaar is wo-opgeleid en BIG -geregistreerd op Spaanse bodem. 
• Huize Soria is een zelfstandige zorgondernemer. 
• Huize Soria is ISO gecertificeerd. 

Het product van Huize Soria is inclusief:   
• Verblijf met overnachting, maaltijden en douche.   
• Slaap- en/of waakdienst.  
• 24/7 begeleiding en/of ondersteuning door pedagogisch medewerkers ten behoeve van het 

pedagogisch klimaat.  
• Zinvolle dagbesteding met begeleiding en/of ondersteuning door vak geschoolde 

dagbestedingsmedewerkers.  
• Intensieve betrokkenheid (24/7) van de vaste gedragswetenschapper, tevens behandelcoördinator, 

gericht op regie, kwaliteit en advies/sparring voor de pedagogische medewerkers en cliënten.   
• Behandeling en therapie voor de cliënt zoals omschreven in de visie van Huize Soria.  
• Uitvoering van uitgebreide psychodiagnostiek.  
• BZL-onderwijs (begeleid zelfstandig leren) op maat door een leerkracht met onderwijsbevoegdheid.  
• Buitenschoolse activiteiten, begeleid door pedagogisch medewerkers en activiteitenbegeleider(s).  
• Kapitaallasten en overhead.  
• De bedrijfskosten en huisvestingskosten voor de bedrijfsvoering ondernemersgroep dagbesteding.  
• De bedrijfskosten en huisvestingskosten voor de bedrijfsvoering sport, onderwijs, vrije tijd, wonen, 

begeleid wonen.   
• Er is rekening gehouden met leegstand en risico-opslag.  

Het product van Huize Soria is exclusief:  
• De reis- en verblijfkosten. 
• Dokters- en tandartskosten en kosten medicatie.  
• Alle aanvullende behandelingen die nodig zijn, zoals EMDR en systeemtherapie. 
• Leefgeld (zak-, kleed- en kappersgeld) voor de client ten behoeve van het aanleren van financieel 

gezond gedrag.  

Product:   
Verblijf, dagbesteding en behandeling met zware begeleidingsintensiteit (alles op eigen terrein).  

* Bijna alle jongeren van Huize Soria zijn gebaat bij psychodiagnostiek maar enkele jongeren hebben daarnaast nog 
aanvullende behandeling nodig, zoals  EMDR en systeemtherapie.  

Dat maakt dat wij dit in deze gevallen individueel zullen organiseren en niet opnemen in de vaste dagprijs.
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