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Domein 4. Maatwerkdiensten Jeugd   

 
Algemene beschrijving en perceelindeling 

De regio Noord-Limburg richt zich op alle jeugd waarbij de focus ligt op het normale 

opgroeien en opvoeden. Elk kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Het kind 

staat centraal, maar wel in de context van de eigen opvoedomgeving. Het gezin is de 

basis en ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van hun 

kinderen. Zij worden daarop aangesproken. Dat betekent ook dat zij altijd betrokken 

worden bij zaken die spelen rond hun kinderen.  

 

Jeugdigen en hun gezin kunnen problemen ervaren bij het opvoeden en opgroeien, 

gedrags-, psychische en/of psychiatrische problemen ervaren of een lichamelijke, 

zintuiglijke of een verstandelijke beperking hebben. Daarbij kunnen onder andere de 

gezinscoach, gemeentelijke toegang, huisarts, medisch specialist, jeugdarts of 

gecertificeerde instellingen jeugdhulp inzetten. Daarnaast heeft de gemeente de 

verplichting die jeugdhulp in te zetten die de rechter, het Openbaar Ministerie, de 

selectiefunctionaris, de inrichtingsarts of de directeur van de justitiële jeugdinrichting 

nodig vinden bij de uitvoering van een strafrechtelijke beslissing. Het gaat hierbij om alle 

jeugdhulp die niet binnen de competenties en verantwoordel ijkheden van de gezinscoach 

past en niet als algemene voorziening kan worden aangemerkt.  

 

In de Jeugdwet geldt in principe het uitgangspunt dat er een leeftijdsgrens van 18 jaar 

geldt voor jeugdhulp en jeugdbescherming (artikel 1.1 Jeugdwet). Jeugdhulp kan 

doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, indien de hulp niet onder een ander wettelijk 

kader valt en mits het voldoet aan daarvoor geldende voorwaarden.  Voor 

jeugdreclassering en jeugdhulp die voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing geldt 

geen leeftijdsgrens. 

 

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de inkoop 2015 en 2016 

Bij de inkoop wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de jeugdhulpvormen die in 

het voormalige jeugdhulpstelsel apart werden gefinancierd (GGZ-problematiek, jeugdigen 

met een beperking en opvoed- en opgroeiproblemen). Binnen domein 4 zijn er 

dwarsverbanden tussen deze voormalige financieringsstromen gelegd, door de 

verschillende percelen onder te verdelen in ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met 

verblijf. De percelen zelf zijn meestal weer onderverdeeld in licht, midden en zwaar.  

 

Dit betekent ook dat productcodes veranderen. Voor de ene aanbieder betekent dit een 

indikking in codes, voor de andere aanbieder betekent dit dat er meer productcodes zijn. 

Voor 2017 is het daarom niet meer toereikend om “blind in te schrijven” op de percelen 

waar bepaalde productcodes in 2015 en 2016 toe behoorden.  

 

Lees deze beschrijvingen van de producten daarom goed door en kijk ook naar het 

bijbehorende Programma van Eisen. Kijk vervolgens naar het eigen aanbod: welke 

producten biedt uw organisatie? En in welk perceel hoort dit dus thuis? Gaat het hierbij 

om licht, midden of zwaar (of basis/basis plus). Het kan dus zijn dat een product in 2017 

een andere productcode krijgt ten opzichte van afgelopen ja(a)r(en).  
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Regiebehandelaar 

De term hoofdbehandelaar wordt vanaf 1 januari 2017 veranderd in regiebehandelaar. 

Deze term komt terug in de percelen behandeling en verblijf met behandeling. Meer 

informatie over de regiebehandelaar is te vinden in het model kwaliteitsstatuut GGZ. 

 

Uitgangspunten voor het handelen van de jeugdhulpaanbieder 

Opdrachtgever verwacht dat de jeugdhulpaanbieder handelt vanuit de volgende 

uitgangspunten: 

 nadruk op vroegtijdig signaleren en preventief aanpakken; 

 bevorderen eigen kracht van het gezinssysteem; 

 afstemmen en samenwerken met het wijkteam/gebiedsteam/gezinscoach en het sociale 

netwerk rondom het gezin en andere aanbieders; 

 zorg zoveel mogelijk in de eigen omgeving van het kind; 

 efficiënte en effectieve ondersteuning en hulp; 

 aandacht voor de duur van het traject en sturing op doorstroom en uitstroom. De 

gemeenten zijn van mening dat een traject niet langer dan noodzakelijk mag voortduren en 

er zo snel mogelijk weer sprake moet zijn van een ‘normale’ opvoedsituatie; 

 werken volgens 1Gezin1Plan1Regisseur; 

 snel beschikbaar voor consultatie, advies en diagnose; 

 (indien nodig) aansluiting bij en uitwisseling met specialistische voorzieningen zoals 

gecertificeerde instelling(en), Veilig Thuis, crisisdienst, Raad voor de Kinderbescherming, 

etc.;   

 bij de benadering van ouders en kind, behandeling en/of in te zetten methodieken wordt 

rekening gehouden met de religieuze- en of culturele achtergrond van burgers, ouders en 

jeugdigen, tenzij er redenen zijn om hiervan af te wijken; 

 nazorg na afronding van het traject. Na afronding van de specialistische hulp is het gewenst 

dat, als lichtere ondersteuning noodzakelijk blijft, de jeugdige en zijn gezin worden 

overgedragen aan het team gezinscoaches voor verdere ondersteuning. Hiermee wordt 

voorkomen dat de bereikte resultaten teniet worden gedaan; 

 voortdurende innovatie. Het overbrengen van de jeugdhulp naar de gemeenten gaat 

gepaard met een bezuinigingsopdracht. Innovaties kunnen helpen om ondanks de 

beperktere middelen toch voldoende kwalitatieve zorg te kunnen blijven leveren.  

 

De norm van verantwoorde werktoedeling 

Verantwoorde hulp is hulp van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, 

doelmatig en cliëntgericht wordt verleend, en die is afgestemd op de reële behoefte van 

de jeugdige en/of ouder. Daarom moet de jeugdhulpaanbieder zijn organisatie zo 

inrichten dat er voldoende kwalitatief personeel is voor de werkzaamheden, zodat 

verantwoorde hulp wordt geboden. Deze verplichting uit de Jeugdwet is u itgewerkt in de 

norm van verantwoorde werktoedeling die uit drie onderdelen bestaat.  

1. De norm verplicht de jeugdhulpaanbieder tot het werken met geregistreerde professionals 

uit het Kwaliteitsregister Jeugd of het BIG-register (arts, verpleegkundige, 

gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut). 

2. Bij het toedelen van taken moet de jeugdhulpaanbieder rekening houden met de specifieke 

kennis en vaardigheden van de geregistreerde. De kennis en vaardigheden van de 

professional dienen passend te zijn bij de hulpvraag van de jeugdige. 

3. De jeugdhulpaanbieder moet ervoor zorgen dat deze geregistreerde professionals kunnen 

werken volgens hun professionele standaarden (beroepscodes, vakinhoudelijke richtlijnen). 

http://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2016/02/16-02-12-model-kwaliteitsstatuut-ggz.pdf
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Leidend principe bij het toepassen van de norm van de verantwoorde werktoedeling is het 

principe “comply or explain” (”pas toe of leg uit”). 

 

Ook vrijgevestigde professionals (ZZP’ers) die jeugdhulp aanbieden, zijn gebonden aan 

de norm van verantwoorde werktoedeling. 

 

Meer informatie hierover vindt u in het Kwaliteitskader Jeugd. 

 

Vervoer 

Voordat aan een jeugdige jeugdhulp wordt toegekend, worden met de jeugdige en zijn 

ouders/verzorgers ook de vervoersmogelijkheden besproken. Het uitgangspunt is dat er 

sprake is van eigen kracht, waarbij vervoer wordt verzorgd door de verzorger, 

mantelzorger of anderen uit het netwerk van de jeugdige naar het adres waar de 

behandeling/hulp/ondersteuning plaatsvindt. 

   

Indien dit niet mogelijk is, wordt er door de gemeente vervoer aan de jeugdige toegekend. 

Dit betekent dat de zorgaanbieder die voorheen provinciaal of vanuit de AWBZ werd 

gefinancierd, verantwoordelijk is voor het vervoer van en naar het adres waar de 

behandeling/hulp/ondersteuning plaatsvindt. Dit vervoer voldoet aan de vereisten die 

noodzakelijk zijn om de jeugdige veilig te kunnen vervoeren, zoals bijvoorbeeld het 

vervoer van personen met een rolstoel. Hierbij mag geen eigen bijdrage worden 

gevraagd. 

 

Uitgangspunt hierbij is dat vervoer wordt verzorgd tussen het thuisadres en het  adres 

waar de behandeling/hulp/ondersteuning plaatsvindt en visa versa. In voorkomende 

gevallen kan het in plaats van het woonadres (binnen grenzen van redelijkheid) gaan om 

vervoer van en naar school of bijvoorbeeld kinderopvang. De gemeente zal dit vooraf via 

de beschikking die hiervoor wordt afgegeven, aangeven. 

 

De jeugdhulpaanbieders die voor de decentralisatie van de jeugdzorg provinciaal en via 

de AWBZ werden gefinancierd, borgen de continuïteit van het huidige vervoer totdat 

gemeenten op een andere wijze vorm en inhoud hebben gegeven aan de organisatie van 

het zogenaamde doelgroepenvervoer. Tussentijdse evaluaties en bijstellingen kunnen 

hierbij aan de orde zijn. 

 

Voor het vervoer van jeugdigen die worden behandeld in een J-GGZ setting, geldt het 

bovenstaande niet. Ook hier geldt dat eerst wordt gekeken naar de eigen mogelijkheden 

van het gezin en de sociale omgeving. Maar mocht het nodig zijn, wordt het vervoer van 

en naar de J-GGZ aanbieder door de gemeenten zelf verzorgd en niet door de J-GGZ 

aanbieder, ook niet tijdens schoolvakanties. De reden hiervoor is dat dit in het verleden 

ook nooit van deze aanbieders is gevraagd en de gemeenten dit voor de toekomst willen 

regelen via het doelgroepenvervoer. Daarom zou het niet logisch zijn om J-GGZ 

aanbieders te vragen deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. 

 

Jeugdhulp uitgesloten van deze inkoopprocedure 

Dit Inkoopdocument bevat vrijwel alle jeugdhulpvoorzieningen waarvoor gemeenten met 

ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn. 

De volgende typen jeugdhulp vormen echter geen onderdeel van deze inkoopprocedure: 

http://ow.ly/LxLWk
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1. Gesloten Jeugdhulp (JeugdzorgPlus): hiervoor worden bovenprovinciaal afspraken 

gemaakt 

2. Veilig Thuis (advies en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld): hiervoor 

worden separaat bovenregionaal afspraken gemaakt. 

3. Forensische zorg: inzet van gedragsinterventies binnen jeugdreclassering, deze vallen 

binnen het landelijke transitiearrangement met landelijke raamovereenkomsten.  

4. Jeugdbescherming en jeugdreclassering: Hiervoor worden separaat regionale 

afspraken gemaakt met gecertificeerde instellingen. 

5. Crisisdienst en hulp in crisissituaties voor jeugdigen. Er wordt onderscheid gemaakt 

tussen twee soorten crisissen: 

a. Jeugdigen die geen jeugdhulp ontvangen of jeugdigen die jeugdhulp ontvangen door 

een aanbieder die niet direct de zorg kan bieden die nodig is om de crisis te stabiliseren 

of op te heffen: zij komen via de crisisdienst (Spoedeisende Hulp van Bureau 

Jeugdzorg) terecht bij één van de partners waar separate afspraken mee zijn gemaakt. 

b. Jeugdigen die jeugdhulp ontvangen door een aanbieder die wel direct de hulp kan 

bieden die nodig is om de crisis te stabiliseren of op te heffen: crisis wordt dan niet als 

crisis gedeclareerd, maar de reguliere zorg wordt geïntensiveerd of een ander product 

(eventueel uit een ander perceel) wordt direct ingezet. 

6. Voorzieningen uit het landelijk transitiearrangement: Het betreft landelijke, 

specialistische functies waarbij regionale of lokale inkoop vanwege hun specialisme 

niet voor de hand ligt en die door de VNG namens alle gemeenten zijn ingekocht. 

7. Trainingen: voorgaande jaren zijn bepaalde trainingen aangeboden onder het perceel 

Overig. Het gaat hierbij om trainingen die gemeenten als algemene voorziening/vrij 

toegankelijke voorziening hebben aangemerkt en ook buiten deze inkoopprocedure 

om inkopen of subsidiëren. Ook ging het in een aantal gevallen om trainingen die door 

ouders normaliter zelf gefinancierd worden. Vanaf 2017 zijn deze trainingen daarom 

uitgesloten van deze inkoopprocedure. 

 

Lokale regeling gemeente Peel en Maas 

De gemeente Peel en Maas maakt afspraken met Welzijnsstichting Vorkmeer over het 

welzijnswerk breed. Vorkmeer is niet de enige aanbieder die deze producten, diensten of 

voorzieningen levert of gaat leveren in Peel en Maas. De gemeente Peel en Maas als 

onderdeel van deze inkoopprocedure 2017, verstrekt mogelijk ook opdrachten aan 

aanbieders die beschikken over een Raamovereenkomst. 

 

Perceelindeling 

 

Perceelnummer Perceelnaam 

 Ambulante jeugdhulp 

1 Persoonlijke verzorging 

2 Begeleiding 

3 Behandeling 

 Jeugdhulp met verblijf 

4 Logeren 

5 Wonen (zonder behandeling) 

6 Verblijf met behandeling 

 Overige 

7 Overige jeugdhulp 
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Dagbesteding voor jeugdigen maakt met ingang van 2017 niet langer onderdeel uit van 

een apart domein voor dagbesteding, maar van het domein Jeugd (perceel begeleiding).  

 

Voor alle percelen van dit domein is een Programma van Eisen (PvE) van toepassing. Zie 

hiervoor het Inkoopdocument en het PvE.  
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Hoofdstuk Ambulante jeugdhulp  

Met ambulante jeugdhulp worden alle vormen van jeugdhulp bedoeld zonder 

overnachting. Dit kan zowel in de thuissituatie of omgeving van de jeugdige als op locatie 

van de aanbieder gegeven worden. 

 

4.1 Perceel 1. Persoonlijke verzorging  

Persoonlijke verzorging is onderverdeeld in twee categorieën die hierna nader worden 

beschreven:

1. Persoonlijke verzorging basis 

2. Persoonlijke verzorging basis plus 

 

1.1 Persoonlijke verzorging basis 

 

Doelgroep 

Jeugdigen met een verstandelijke (VG), lichamelijke (LG), zintuiglijke (ZG), somatische 

(SOM) of psychische (PSY) aandoening resulterend in een tekort aan zelfredzaamheid bij 

persoonlijke zorg (noodzaak dat een hulpverlener de ADL-activiteiten ondersteunt of 

geheel of gedeeltelijk overneemt). 

 

Doel 

Het ondersteunen bij, of overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke 

verzorging (met inbegrip van enige begeleiding bij die activiteiten), gericht op het 

opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid. De aard van de hulpvraag ligt hier 

nadrukkelijk NIET op een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico hierop.  

 

Activiteiten 

Persoonlijke verzorging basis omvat de volgende activiteiten/uitgangspunten:  

 Uitgangspunt bij de persoonlijke verzorging is het vergroten van de zelfredzaamheid van de 

jeugdige, indien mogelijk wordt er op ingezet dat de jeugdige in de toekomst de taken zelf 

of met familie uit kan voeren. 

 Hulp bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL-taken), namelijk bij het zich 

wassen, zich kleden, beweging en houding (waaronder in/uit bed gaan), eten en drinken, 

toiletgang, eventueel ook de controle van lichaamsfuncties. 

 Hulp bij beperkingen op het vlak van zelfverzorging van haren, sieraden omdoen, zich 

opmaken, scheren, mond- en gebitsverzorging, hand- en voetverzorging, aanbrengen en 

uitdoen van prothesen, hoortoestel aan of uitzetten, bril poetsen en opzetten, medicijnen 

klaarzetten (met uitzondering van het vullen van de weekdozen) en toedienen. 

 Advies, instructie en voorlichting aan de jeugdige en zijn gezin die in directe relatie staan 

met de persoonlijke verzorging. 

 

Onder persoonlijke verzorging basis vallen ook persoonlijke verzorging via 

beeldcommunicatie op afstand en persoonlijke verzorging in de vorm van farmaceutische 

telezorg. In de toekomst wordt gekeken of hier aparte tarieven voor worden gehanteerd.  
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1.2 Persoonlijke verzorging basis plus 

 

Doelgroep 

Jeugdigen die zijn aangewezen op “Persoonlijke verzorging basis” en die – door de aard 

van hun ziekte en beperkingen – naar verwachting persoonlijke verzorging moeten 

inroepen buiten de afgesproken vaste tijden. 

 

Doel 

Hetzelfde doel als omschreven is bij “Basis”. Daarnaast is er beschikbaarheid van 

persoonlijke verzorging, waardoor de jeugdige erop kan rekenen dat de zorgaanbieder 

naast planbare zorg ook oproepbare zorg levert binnen een redelijke tijd.  

 

Activiteiten 

Idem aan “Persoonlijke verzorging basis” met daarbij de noodzaak van frequent 

oproepbare zorg. 

 

Aanvullende informatie 

Voor Persoonlijke verzorging specialistisch (NZa-code H120) is niet de gemeente, maar 

de zorgverzekeraar verantwoordelijk. 

 

Overzicht producten en tarieven 

 

Naam Eenheid Max. tarief 

Persoonlijke verzorging basis uur € 46,00 

Persoonlijke verzorging basis plus uur € 49,00 

 

Op de laatste bladzijde van deze beschrijving is een totaaloverzicht opgenomen van de 

producten en maximumtarieven 2017 waarop u een aanbieding kunt doen. Uw aanbod 

kunt u invullen in het Product- en Prijzenblad 2017. 
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4.2 Perceel 2. Begeleiding 

Begeleiding is onderverdeeld in drie categorieën die hierna nader worden beschreven:  

1. Begeleiding licht 

2. Begeleiding midden 

3. Begeleiding zwaar 

 

Doel 

Het bieden van ondersteuning of begeleiding aan jeugdigen, ouders en/of hun omgeving, 

gericht op het verbeteren, ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren van de 

zelfredzaamheid, het welbevinden en/of de kwaliteit van leven. Begeleiding kan zowel 

kort als lang duren en kan wisselen in intensiteit. Voor begeleiding is geen diagnose 

vereist.  

 

Doelgroep 

Jeugdigen, hun ouders, gezin en/of omgeving die ondersteuning of begeleiding nodig 

hebben bij het verbeteren, ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren van de 

zelfredzaamheid, het welbevinden en/of de kwaliteit van leven. 

 

Aanvullende informatie 

Begeleiding kent een onderscheid in begeleiding individueel en begeleiding groep.  

Een belangrijk criterium om voor begeleiding individueel te kiezen is dat ingeschat wordt 

dat het behalen van de gestelde doelen het beste tot stand kan komen door individuele 

begeleidingsmethodieken in te zetten. Daarbij kan de aanbieder in samenspraak met de 

jeugdige en de ouders/verzorgers ook de begeleiding in de thuissituatie aanb ieden 

waarmee een positief effect beoogd wordt op de ontwikkeling van de jeugdige, zijn gezin 

en zijn omgeving.  

Een belangrijk criterium om voor begeleiding groep te kiezen is dat ingeschat wordt dat 

de jeugdige en/of diens ouders/verzorgers in een groep beter de gestelde doelen 

kan/kunnen behalen. De sociale interactie in een groep; leren van elkaar en ook steun 

ervaren van leeftijdsgenoten wordt in de groepsbegeleiding als instrument gebruikt. 

Daarnaast wordt er door professionals een specifiek pedagogisch klimaat geboden, dat 

de ontwikkeling van de jeugdigen stimuleert. Het geheel heeft zeer waarschijnlijk een 

positief effect op de jeugdige en/of zijn ouders verzorgers. Het vergroot de eigenwaarde 

en eigen kracht van de jeugdige en zijn gezin. Het is uiteraard ook mogelijk om een 

combinatie van individuele- en groepsbegeleidingsmethodieken in te zetten om de 

gestelde doelen te behalen. 

 

Zowel begeleiding individueel als groep worden gezamenlijk beschreven onder licht, 

midden en zwaar. De complexiteit van de problematiek van de jeugdige, het gezin en/of 

zijn omgeving bepalen in hoge mate de indeling in licht, midden of zwaar. De intensiteit 

wordt bepaald door het aantal uur begeleiding wat nodig is.  

 

2.1 Begeleiding licht 

 

Doelgroep 

Een gemiddeld cliëntprofiel ziet er als volgt uit: 

 Veel beschermende factoren en weinig risicofactoren  
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o Op niveau van jeugdige, gezin en omgeving, denk hierbij bijvoorbeeld aan 

intelligentie, zelfbeeld, persoonlijkheid, jeugdervaringen, gezondheid, 

opvoedingscompetentie, gezinssituatie, sociale steun, financiën, culturele aspecten. 

 Enkelvoudige vraag van de jeugdige, het gezin of de omgeving. 

o Vraag op één leefgebied, zie arrangementenwaaier. Jeugdige loopt achter op een 

enkele ontwikkeltaak. 

 Hoge mate van zelfstandigheid, maar bijsturing gewenst. 

o Kan zelf om hulp vragen, kan zich zelfstandig redden met hulp vanuit netwerk, geen 

noodzaak taken over te nemen. 

 Goede samenwerking mogelijk tussen aanbieder en cliënt. 

o Is met praten bij te sturen, staat open voor ondersteuning, heeft lerend vermogen.  

 Veiligheid niet in geding. 

NB: Bovenstaande punten zijn bedoeld als richtlijn. 

 

Begeleiding door de professional 

Begeleiding individueel licht 

De directe begeleider heeft minimaal een relevante opleiding (of werk- en denkniveau) op 

MBO-niveau 4 (zie norm van verantwoorde werktoedeling). Ook acht opdrachtgever het 

wenselijk dat de directe begeleider terug kan vallen op een geregistreerde 

jeugdzorgwerker (minimaal HBO). 

 

Begeleiding groep licht 

Ten minste één van de directe begeleiders heeft minimaal een relevante opleiding (of 

werk- en denkniveau) op MBO-niveau 4 (zie norm van verantwoorde werktoedeling). Bij 

meerdere begeleiders op één groep wordt een verantwoorde samenstelling van het team 

van aanwezige begeleiders verwacht, conform de norm van verantwoorde werktoedeling. 

Ook bij begeleiding groep geldt dat opdrachtgever het wenselijk acht dat de begeleider(s) 

terug kunnen vallen op een geregistreerde jeugdzorgwerker (minimaal HBO).  

 

Overzicht producten en tarieven 

 

Naam Eenheid Max. tarief 

Begeleiding individueel licht uur € 47,04 

Begeleiding groep licht uur €   9,00 

Vervoer etmaal € 20,00 

 

Op de laatste bladzijde van deze beschrijving is een totaaloverzicht opgenomen van de 

producten en maximumtarieven 2017 waarop u een aanbieding kunt doen. Uw aanbod 

kunt u invullen in het Product- en Prijzenblad 2017. 

 

2.2 Begeleiding midden 

 

Doelgroep 

Een gemiddeld cliëntprofiel ziet er als volgt uit: 

 Beschermende en risicofactoren zijn in gelijke mate aanwezig. 

o Op niveau van jeugdige, gezin en omgeving, denk hierbij bijvoorbeeld aan 

intelligentie, zelfbeeld, persoonlijkheid, jeugdervaringen, gezondheid, 

opvoedingscompetentie, gezinssituatie, sociale steun, financiën, culturele aspecten. 
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 Meervoudige vraag van de jeugdige, het gezin en/of de omgeving. 

o Vraag op diverse leefgebieden, zie arrangementenwaaier. Jeugdige loopt achter op 

een aantal ontwikkeltaken en/of vertoont probleemgedrag. 

 Zelfstandigheid niet vanzelfsprekend, bijsturing vereist, soms (gedeeltelijk) overnemen 

o Zelfstandig redden met hulp vanuit netwerk niet vanzelfsprekend, is afhankelijk van 

hulp, soms nodig om taken over te nemen. 

 Goede samenwerking tussen aanbieder en cliënt niet vanzelfsprekend. 

o Goede communicatie niet altijd mogelijk, staat niet altijd open voor ondersteuning, 

leervermogen beperkt.  

 Geen of nauwelijks veiligheidsrisico’s. 

 

NB: Bovenstaande punten zijn bedoeld als richtlijn. 

 

Begeleiding door de professional 

Begeleiding individueel midden 

De directe begeleider heeft minimaal een relevante opleiding (of werk- en denkniveau) op 

MBO-niveau 4 (zie norm van verantwoorde werktoedeling). Daarnaast kan de directe 

begeleider terugvallen op een geregistreerde jeugdzorgwerker (minimaal HBO).  

 

Begeleiding groep midden 

Ten minste één van de directe begeleiders heeft minimaal een relevante opleiding (of 

werk- en denkniveau) op MBO-niveau 4 (zie norm van verantwoorde werktoedeling). Bij 

meerdere begeleiders op één groep wordt een verantwoorde samenstelling van het team 

van aanwezige begeleiders verwacht, conform de norm van verantwoorde werktoedeling. 

Ook bij begeleiding groep kan de directe begeleider terugvallen op een geregistreerde 

jeugdzorgwerker (minimaal HBO). 

 

Overzicht producten en tarieven 

 

Naam Eenheid Max. tarief 

Begeleiding individueel midden uur € 50,04 

Begeleiding groep midden uur € 14,00 

Vervoer etmaal € 20,00 

 

Op de laatste bladzijde van deze beschrijving is een totaaloverzicht opgenomen van de 

producten en maximumtarieven 2017 waarop u een aanbieding kunt doen. Uw aanbod 

kunt u invullen in het Product- en Prijzenblad 2017. 

 

2.3 Begeleiding zwaar 

 

Doelgroep 

Een gemiddeld cliëntprofiel ziet er als volgt uit: 

 Weinig beschermende factoren en veel risicofactoren. 

o Op niveau van jeugdige, gezin en omgeving, denk hierbij bijvoorbeeld aan 

intelligentie, zelfbeeld, persoonlijkheid, jeugdervaringen, gezondheid, 

opvoedingscompetentie, gezinssituatie, sociale steun, financiën, culturele aspecten. 

 Meervoudige complexe vraag van de jeugdige, het gezin en/of de omgeving. 
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o Complexe vragen op meerdere leefgebieden, zie arrangementenwaaier. Jeugdige 

loopt achter op een meerdere ontwikkeltaken en/of vertoont ernstig 

probleemgedrag. 

 Beperkte zelfstandigheid, deskundige sturing nodig, vaak taken overnemen. 

o Is afhankelijk van hulp, kan niet zelfstandig functioneren, ook lichte taken moeten 

worden overgenomen. 

 Beperkte of complexe samenwerking tussen aanbieder en cliënt. 

o Communiceren gaat moeizaam, staat veelal niet open voor ondersteuning, 

leervermogen zeer beperkt.  

 Onvoorspelbaarheid in gedrag en zorgbehoefte. 

 Er zijn veiligheidsrisico’s aanwezig. 

o Kan gevaar zijn voor zichzelf, zijn omgeving of hulpverlener. 

 

NB: Bovenstaande punten zijn bedoeld als richtlijn. 

 

Begeleiding door de professional 

Begeleiding individueel zwaar 

De directe begeleider heeft minimaal een relevante opleiding (of werk- en denkniveau) op 

HBO-niveau (zie norm van verantwoorde werktoedeling). Daarnaast kan de directe 

begeleider een gedragswetenschapper (minimaal WO-niveau) consulteren. 

 

Begeleiding groep zwaar 

Ten minste één van de directe begeleiders heeft minimaal een relevante opleiding (of 

werk- en denkniveau) op HBO-niveau (zie norm van verantwoorde werktoedeling). Bij 

meerdere begeleiders op één groep wordt een verantwoorde samenstelling van het team 

van aanwezige begeleiders verwacht, conform de norm van verantwoorde werktoedeling. 

Ook bij begeleiding groep kan een gedragswetenschapper (minimaal WO-niveau) 

consulteren. 

 

Overzicht producten en tarieven 

 

Naam Eenheid Max. tarief 

Begeleiding individueel zwaar uur € 69,64 

Begeleiding groep zwaar uur € 22,00 

Vervoer etmaal € 20,00 

 

Op de laatste bladzijde van deze beschrijving is een totaaloverzicht opgenomen van de 

producten en maximumtarieven 2017 waarop u een aanbieding kunt doen. Uw aanbod 

kunt u invullen in het Product- en Prijzenblad 2017. 
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4.3 Perceel 3. Behandeling  

Behandeling is onderverdeeld in drie categorieën die hierna nader worden beschreven:  

1. Behandeling licht 

2. Behandeling midden 

3. Behandeling zwaar 

 

Doel 

Behandeling is gericht op herstel, genezing, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar 

maken van “het probleem” of de aandoening. De behandeling duurt een afgebakende 

periode, met een start- en eindpunt. (Handelingsgericht) diagnostisch of 

observatieonderzoek is onderdeel van de behandeling. Grondslag voor de behandeling 

kan zijn:  

a. medisch (somatische, psychische of psychiatrische aandoening, of een verstandelijke, 

lichamelijke of zintuiglijke beperking); 

b. opvoedkundig/systemisch. 

 

Doelgroep 

Jeugdigen, hun ouders, gezin en/of omgeving die “een probleem” of aandoening willen 

herstellen, genezen, ontwikkelen, stabiliseren en/of hanteer maken. 

 

Behandeling door een professional 

Voor een behandeling is expertise op het niveau van een specifiek medicus, specifiek 

paramedicus, een vaktherapeut of gedragswetenschapper1 vereist (er is in ieder geval 

een WO-opgeleide regiebehandelaar betrokken). 

 

Aanvullende informatie 

Behandeling kent een onderscheid in behandeling individueel en behandeling groep.  

Een belangrijk criterium om voor behandeling individueel te kiezen is dat ingeschat wordt 

dat het behalen van de gestelde doelen het beste tot stand kan komen door individuele 

behandelingsmethodieken in te zetten. Daarbij kan de aanbieder in samenspraak met de 

jeugdige en de ouders/verzorgers ook de behandeling in de thuissituatie aanbieden 

waarmee een positief effect beoogd wordt op de ontwikkeling van de jeugdige, zijn gezin 

en zijn omgeving.  

Een belangrijk criterium om voor behandeling groep te kiezen is dat ingeschat  wordt dat 

de jeugdige en/of diens ouders/verzorgers in een groep beter de gestelde doelen 

kan/kunnen behalen. De sociale interactie in een groep; leren van elkaar en ook steun 

ervaren van leeftijdsgenoten wordt in de groep als instrument gebruikt. Daarnaast wordt 

er door professionals een specifiek pedagogisch klimaat geboden, dat de ontwikkeling 

van de jeugdigen stimuleert. Het geheel heeft zeer waarschijnlijk een positief effect op de 

jeugdige en/of zijn ouders verzorgers. Het vergroot de eigenwaarde en eigen kracht van 

de jeugdige en zijn gezin. Het is uiteraard ook mogelijk om een combinatie van 

individuele- en groepsbehandelingsmethodieken in te zetten om de gestelde doelen te 

behalen. 

 

                                                      
1
 Specifiek medicus (bijvoorbeeld arts verstandelijk gehandicapten, enzovoort), specifiek 

paramedicus (bijvoorbeeld ergotherapeut, logopedist), vaktherapeut (bijvoorbeeld drama-
/speltherapeut) of gedragswetenschapper (bijvoorbeeld orthopedagoog, gz-psycholoog) 
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Zowel behandeling individueel als groep worden gezamenlijk beschreven onder licht, 

midden en zwaar. De complexiteit van de problematiek van de jeugdige, het gezin en/of 

zijn omgeving bepalen in hoge mate de indeling in licht, midden of zwaar. De intensiteit 

wordt bepaald door het aantal uur behandeling wat nodig is. 

 

Voor een jeugdige die niet in een instelling verblijft, maar wel medicijnen voor psychische 

klachten krijgt voorgeschreven, valt het voorschrijven van medicatie onder de Jeugdwet 

(en wordt betaald door opdrachtgever), maar de medicijnen zelf vallen onder de 

Zorgverzekeringswet (en worden betaald door de zorgverzekeraar). 

 

Ook curatieve GGZ-zorg door kinderartsen en hulp bij ernstige enkelvoudige dyslexie valt 

onder behandeling. 

 

3.1 Behandeling licht 

 

Doelgroep 

Een gemiddeld cliëntprofiel ziet er als volgt uit: 

 Veel beschermende factoren en weinig risicofactoren  

o Op niveau van jeugdige, gezin en omgeving, denk hierbij bijvoorbeeld aan 

intelligentie, zelfbeeld, persoonlijkheid, jeugdervaringen, gezondheid, 

opvoedingscompetentie, gezinssituatie, sociale steun, financiën, culturele aspecten. 

 Enkelvoudige vraag van de jeugdige, het gezin of de omgeving. 

o Vraag op één leefgebied, zie arrangementenwaaier. Jeugdige loopt achter op een 

enkele ontwikkeltaak. 

 Hoge mate van zelfstandigheid, maar bijsturing gewenst. 

o Kan zelf om hulp vragen, kan zich zelfstandig redden met hulp vanuit netwerk, geen 

noodzaak taken over te nemen. 

 Goede samenwerking mogelijk tussen aanbieder en cliënt. 

o Is met praten bij te sturen, staat open voor ondersteuning, heeft lerend vermogen.  

 Veiligheid niet in geding. 

 

NB: Bovenstaande punten zijn bedoeld als richtlijn. 

 

Activiteiten 

Behandeling kent een onderscheid in behandeling individueel en behandeling groep. Een 

belangrijk criterium om voor behandeling groep te kiezen is de sociale interactie in een 

groep, wat een positief effect heeft op de jeugdige.  

 

Behandeling door de professional 

Behandeling individueel licht 

De directe behandelaar heeft minimaal een relevante opleiding op HBO-niveau (zie norm 

van verantwoorde werktoedeling). Daarnaast is er minimaal op de achtergrond een  

WO-opgeleide regiebehandelaar betrokken (uitgezonderd voor zelfstandig functionerende 

vaktherapeuten die niet via zorgverzekeraar betaald worden en die een enkelvoudige 

vraag oppakken op hun eigen vakgebied). 
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Behandeling groep licht 

Van professionals die behandelen wordt minimaal een relevante opleiding op HBO-niveau 

verwacht (zie norm van verantwoorde werktoedeling). Voor de begeleiding binnen de 

behandeling, geldt dat ook professionals met een relevante MBO-niveau 4 opleiding dit uit 

kunnen voeren. Daarnaast is er minimaal op de achtergrond een WO-opgeleide 

regiebehandelaar betrokken (uitgezonderd voor zelfstandig functionerende 

vaktherapeuten die niet via zorgverzekeraar betaald worden en die een enkelvoudige 

vraag oppakken op hun eigen vakgebied). 

 

Aanvullende informatie 

Waar van toepassing gelden de eisen van de Wet op de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen jeugdhulp. 

 

Overzicht producten en tarieven 

 

Naam Eenheid Max. tarief 

Behandeling individueel licht uur € 87,05 

Behandeling groep licht uur € 26,00 

Vervoer etmaal € 20,00 

 

Op de laatste bladzijde van deze beschrijving is een totaaloverzicht opgenomen van de 

producten en maximumtarieven 2017 waarop u een aanbieding kunt doen. Uw aanbod 

kunt u invullen in het Product- en Prijzenblad 2017. 

 

3.2. Behandeling midden 

 

Doelgroep 

Een gemiddeld cliëntprofiel ziet er als volgt uit: 

 Beschermende en risicofactoren zijn in gelijke mate aanwezig. 

o Op niveau van jeugdige, gezin en omgeving, denk hierbij bijvoorbeeld aan 

intelligentie, zelfbeeld, persoonlijkheid, jeugdervaringen, gezondheid, 

opvoedingscompetentie, gezinssituatie, sociale steun, financiën, culturele aspecten. 

 Meervoudige vraag van de jeugdige, het gezin en/of de omgeving. 

o Vraag op diverse leefgebieden, zie arrangementenwaaier. Jeugdige loopt achter op 

een aantal ontwikkeltaken en/of vertoont probleemgedrag. 

 Zelfstandigheid niet vanzelfsprekend, bijsturing vereist, soms (gedeeltelijk) overnemen 

o Zelfstandig redden met hulp vanuit netwerk niet vanzelfsprekend, is afhankelijk van 

hulp, soms nodig om taken over te nemen. 

 Goede samenwerking tussen aanbieder en cliënt niet vanzelfsprekend. 

o Goede communicatie niet altijd mogelijk, staat niet altijd open voor ondersteuning, 

leervermogen beperkt.  

 Geen of nauwelijks veiligheidsrisico’s. 

 

NB: Bovenstaande punten zijn bedoeld als richtlijn. 

 

 

 

 



 
 
 

Bijlage 1b Beschrijving domein 4; juli 2016         Pagina 17 van 35 
  

 

Activiteiten 

Behandeling kent een onderscheid in behandeling individueel en behandeling groep. Een 

belangrijk criterium om voor behandeling groep te kiezen is de sociale interactie in een 

groep, wat een positief effect heeft op de jeugdige.  

 

Behandeling door de professional 

Behandeling individueel midden 

De directe behandelaar heeft minimaal een relevante opleiding op HBO-plus- of  

WO-niveau (zie norm van verantwoorde werktoedeling). Daarnaast is er minimaal op de 

achtergrond een WO-opgeleide regiebehandelaar betrokken. 

 

Behandeling groep midden 

Van professionals die behandelen wordt minimaal een relevante opleiding op HBO-plus of 

WO-niveau verwacht (zie norm van verantwoorde werktoedeling). Voor de begeleiding 

binnen de behandeling, geldt dat ook professionals met een relevante MBO-niveau 4 

opleiding dit uit kunnen voeren. Daarnaast is er minimaal op de achtergrond een WO-

opgeleide regiebehandelaar betrokken. 

 

Aanvullende informatie 

Waar van toepassing gelden de eisen van de WGBO en de richtlijnen jeugdhulp.  

 

Overzicht producten en tarieven 

 

Naam Eenheid Max. tarief 

Behandeling individueel midden uur € 110,05 

Behandeling groep midden uur €   33,00 

Specialistische J-GGZ* stuks Zie Product- en 

Prijzenblad 2017 

Vervoer etmaal  €   20,00 

* Het totaaloverzicht van de DBC-producten met maximumtarieven is opgenomen in het 

Product- en prijzenblad 2017. 

 

Op de laatste bladzijde van deze beschrijving is een totaaloverzicht opgenomen van de 

producten en maximumtarieven 2017 waarop u een aanbieding kunt doen. Uw aanbod 

kunt u invullen in het Product- en Prijzenblad 2017. 

 

3.3 Behandeling zwaar 

 

Doelgroep 

Een gemiddeld cliëntprofiel ziet er als volgt uit: 

 Weinig beschermende factoren en veel risicofactoren. 

o Op niveau van jeugdige, gezin en omgeving, denk hierbij bijvoorbeeld aan 

intelligentie, zelfbeeld, persoonlijkheid, jeugdervaringen, gezondheid, 

opvoedingscompetentie, gezinssituatie, sociale steun, financiën, culturele aspecten. 

 Meervoudige complexe vraag van de jeugdige, het gezin en/of de omgeving. 

o Complexe vragen op meerdere leefgebieden, zie arrangementenwaaier. Jeugdige 

loopt achter op een meerdere ontwikkeltaken en/of vertoont ernstig 

probleemgedrag. 
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 Beperkte zelfstandigheid, deskundige sturing nodig, vaak taken overnemen. 

o Is afhankelijk van hulp, kan niet zelfstandig functioneren, ook lichte taken moeten 

worden overgenomen. 

 Beperkte of complexe samenwerking tussen aanbieder en cliënt. 

o Communiceren gaat moeizaam, staat veelal niet open voor ondersteuning, 

leervermogen zeer beperkt.  

 Onvoorspelbaarheid in gedrag en zorgbehoefte. 

 Er zijn veiligheidsrisico’s aanwezig. 

o Kan gevaar zijn voor zichzelf, zijn omgeving of hulpverlener. 

 

NB: Bovenstaande punten zijn bedoeld als richtlijn. 

 

Activiteiten 

Behandeling kent een onderscheid in behandeling individueel en behandeling groep. Een 

belangrijk criterium om voor behandeling groep te kiezen is de sociale interactie in een 

groep, wat een positief effect heeft op de jeugdige.  

 

Behandeling door de professional 

Behandeling individueel zwaar 

De directe behandelaar heeft een relevante opleiding op WO- of WO-plus-niveau (zie 

norm van verantwoorde werktoedeling). Daarnaast is er minimaal op de achtergrond een 

WO-plus opgeleide regiebehandelaar betrokken. 

 

Behandeling groep zwaar 

Van professionals die behandelen wordt een relevante opleiding op WO-plus niveau 

verwacht (zie norm van verantwoorde werktoedeling). Voor de begeleiding binnen de 

behandeling, geldt dat ook professionals met een relevante HBO-opleiding (of werk- en 

denkniveau) dit uit kunnen voeren. Daarnaast is er minimaal op de achtergrond een WO-

plus opgeleide regiebehandelaar betrokken. 

 

Aanvullende informatie 

Waar van toepassing gelden de eisen van de WGBO en de richtlijnen jeugdhulp.  

 

Overzicht producten en tarieven 

 

Naam Eenheid Max. tarief 

Behandeling individueel zwaar uur €    163,75 

Behandeling groep zwaar uur €      49,00 

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of 
dagbehandeling bij gedragsproblemen* 

stuks €    719,74  
 

Consult op de polikliniek bij gedragsproblemen* stuks €    294,22  

Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 
dagbehandeling bij een psychische of 
gedragsaandoening* 

stuks € 1.461,23  
 

Consult op de polikliniek bij een psychische of 
gedragsaandoening* 

stuks €    346,52  
 

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of 
dagbehandeling bij een psychische of 
gedragsaandoening (incl. activiteiten psychosociaal 

stuks € 1.137,84  
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specifiek)* 

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of 
dagbehandeling bij een psychische of 
gedragsaandoening (excl. activiteiten psychosociaal 
specifiek)* 

stuks €    811,81  
 

Vervoer etmaal  €      20,00 

*Deze producten betreffen de behandeling van gedragsproblemen en psychische stoornissen door 

kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra  en niet de GGZ-zorg geleverd door 

psychologen of psychiaters. 

 

Op de laatste bladzijde van deze beschrijving is een totaaloverzicht opgenomen van de 

producten en maximumtarieven 2017 waarop u een aanbieding kunt doen. Uw aanbod 

kunt u invullen in het Product- en Prijzenblad 2017. 
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Hoofdstuk Jeugdhulp met verblijf 

 

4.4 Perceel 4. Logeren  

Logeren omvat een verblijf van minimaal 24 uur in een instelling of andere 

logeermogelijkheid volgens de bed-bad-brood constructie waarbij in elk geval toezicht 

aanwezig is. 

 

Doel 

Logeren is een vorm van verblijf die is gericht op ontlasting van de ouders, stiefouders of 

anderen die een jeugdige als gezinslid verzorgen en opvoeden (respijtzorg). De jeugdige 

verblijft tijdelijk elders waar toezicht en de noodzakelijke zorg geboden wordt. Doel is te 

voorkomen dat de verzorgers/opvoeders overbelast raken. Daarmee wordt ook beoogd 

dat de jeugdige langer thuis kan blijven wonen. 

Er kunnen ook andere zorgvormen als respijtzorg worden ingezet. Dit zijn onder meer 

partiële pleegzorg en dagbesteding. Deze hulpvormen zijn reeds elders opgenomen en 

worden door opdrachtgever niet separaat onder dit perceel uitgevraagd. 

 

Doelgroep 

Jeugdigen waarvan de ouders, stiefouders of anderen die een jeugdige als gezinslid 

verzorgen en opvoeden, als een gevolg van factoren in de thuissituatie eventueel in 

combinatie met kindfactoren ontlast dienen te worden. 

 

Activiteiten 

 Bed-bad-brood: huishoudelijke verzorging, keukenpersoneel, de facilitaire dienst, dagelijkse 

welzijnsactiviteiten, voeding en hotelmatige kosten. 

 Toezicht: gedurende de aanwezigheid van jeugdigen is er minimaal altijd toezicht en 

eventueel begeleiding beschikbaar. 

 

Aanvullende informatie 

Logeren is er in velerlei soorten en wordt door verschillende partijen georganiseerd. Zo 

kan men verblijven: 

 in logeerhuizen, opvanghuizen, zorgboerderijen, instellingen; 

 voor kortdurende perioden: weekenden, door de week, in vakantieperioden; 

 alleen, met andere kinderen of met het hele gezin. 

 

Logeren wordt niet integraal gefinancierd, het betreft alleen de verblijfscomponent. Indien 

nodig kan logeren aangevuld worden met persoonlijke verzorging en/of begeleiding voor 

de noodzakelijke zorg en ondersteuning tijdens het verblijf. Hier gaat een gemeentelijke 

beschikking aan vooraf. Deze aanvullende producten worden ingezet op basis van de 

desbetreffende iJw-codes. Dit is dus alleen mogelijk indien de aanbieder ook een 

raamovereenkomst heeft voor de betreffende producten. 

 

Overzicht producten en tarieven 

 

Naam Eenheid Max. tarief 

Logeren etmaal € 25,00 

Vervoer etmaal  € 20,00 
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Op de laatste bladzijde van deze beschrijving is een totaaloverzicht opgenomen van de 

producten en maximumtarieven 2017 waarop u een aanbieding kunt doen. Uw aanbod 

kunt u invullen in het Product- en Prijzenblad 2017. 
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4.5 Perceel 5. Wonen (zonder behandeling)  

Onder wonen wordt verstaan dag en nacht verblijf van een jeugdige elders dan thuis 

onder verantwoordelijkheid van een jeugdhulpaanbieder. 

 

Het gaat hier specifiek om verblijf zonder behandeling, wat niet betekent dat er geen 

individuele behandeling of gezinsbegeleiding/behandeling (middels een aparte 

beschikking) aanvullend kan worden ingezet om onderstaand doel te realiseren. 

 

Het perceel wonen wordt ingedeeld in de categorieën licht, midden en zwaar. De 

duur/intensiteit van de inzet en complexiteit van de jeugdigen bepalen in hoge mate de 

indeling in licht, midden of zwaar.  

 

Lichtere vormen van wonen zijn overwegend gerelateerd aan wonen in een gezinssituatie 

en zwaardere vormen aan wonen in een groep bij een professionele jeugdhulpinstelling. 

Uiteindelijk bepaalt de ondersteuningsbehoefte van de jeugdige of gezin de keuze voor 

een best passende woonsituatie. 

 

Doel 

Het gaat met name om het bieden van ‘orthopedagogische basiszorg’, dat wil zeggen 

zorgvuldig pedagogisch handelen, binnen een bepaalde cultuur van omgaan met elkaar, 

leefregels en sfeer. Het is gericht op: 

 verbeteren/ontwikkelen 

 stabiliseren/compenseren 

van zelfredzaamheid, welbevinden of de kwaliteit van leven. 

 

Het betreft veelal langdurig verblijf in een veilige stabiele leefomgeving. 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 mogelijkheden. Samen met de 

jeugdige wordt een concreet, haalbaar perspectief ten aanzien van zijn toekomst 

ontwikkeld.  

 

Doelgroep 

Jeugdigen die als gevolg van factoren in de thuissituatie in combinatie met eventueel 

kindfactoren niet thuis kunnen wonen. Er kan sprake zijn van probleemgedrag of 

chronische problematiek, maar een diagnose is niet altijd een vereiste.  

 

Aanvullende informatie 

In veel gevallen is minder specifieke deskundigheid vereist dan bij verblijf met 

behandeling. Professionals die begeleiding bieden, hebben minimaal een 

brancherelevante opleiding op MBO-niveau gevolgd. De betrokkenheid van een 

behandelaar (WO) is ondersteunend en vaak consultatief. 

 

5.1 Wonen licht 

 

Korte beschrijving 

Wonen licht betreft het wonen in een normale gezinssituatie buiten het eigen gezin 

begeleid door professional(s) (pleegzorg). De jeugdhulpaanbieder biedt het pleeggezin 
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begeleiding. De pleegzorgbegeleider zet zich in om de ouders te ondersteunen, 

pleegouders te begeleiden en/of de jeugdige extra zorg te bieden. 

 

Doel 

Realiseren van een veilige opvoedingssituatie in een normale gezinssituatie waarbinnen 

de jeugdige optimale ontwikkelingsmogelijkheden heeft. Indien de situatie in het gezin van 

herkomst het toelaat wordt gestreefd naar terugkeer van de jeugdige in het gezin van 

herkomst. 

 

Daar waar de jeugdige geen uitzicht meer heeft op terugkeer naar het gezin van herkomst 

is het doel een continue en veilige opvoedingssituatie te bieden waar de jeugdige 

optimale ontwikkelingsmogelijkheden heeft en zo ‘gewoon’ mogelijk kan opgroeien.  

 

Aanvullende informatie 

Pleegzorgaanbieders dienen zich te houden aan het Kwaliteitskader Voorbereiding en 

screening aspirant pleegouders.  

 

Overzicht producten en tarieven 

 

Naam Eenheid Max. tarief 

Pleegzorg etmaal € 38,59 

 

Op de laatste bladzijde van deze beschrijving is een totaaloverzicht opgenomen van de 

producten en maximumtarieven 2017 waarop u een aanbieding kunt doen. Uw aanbod 

kunt u invullen in het Product- en Prijzenblad 2017. 

 

5.2 Wonen midden 

 

Korte beschrijving 

Wonen midden is wonen in een gezinssituatie met een professionele betaalde opvoeder 

(gezinshuis). Het is een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij een of meerdere 

jeugdigen worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouders. In het 

gezinshuis bieden deze ouders op professionele wijze 24 uur per dag, 7 dagen in de 

week verzorging, opvoeding en begeleiding. Minimaal een van beide ouders ontvangt 

hiervoor een inkomen. 

 

Doel 

In gezinshuizen krijgen jeugdigen een zo normaal mogelijke opvoeding in een 

gezinssituatie, maar wordt zo nodig ook voor extra (ambulante) behandeling gezorgd. Het 

doel is dat de jeugdige (eventueel met minder intensieve begeleiding) weer thuis  of bij 

iemand uit het netwerk van het gezin, zelfstandig of in een pleeggezin kan wonen.  

 

Afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek van de jeugdige kan het doel ook 

zijn de jeugdige een veilig en stabiel verblijf in het gezinshuis te bieden, waar hij zich zo 

optimaal mogelijk kan ontwikkelen. 

 

 

 

http://www.jeugdzorgnederland.nl/contents/documents/kwaliteitskader-voorbereiding-en-screening-asp-pleegouders-v2.0.pdf
http://www.jeugdzorgnederland.nl/contents/documents/kwaliteitskader-voorbereiding-en-screening-asp-pleegouders-v2.0.pdf
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Aanvullende informatie 

Gezinshuizen zijn er in veel verschillende vormen, afhankelijk van doelgroep en 

werkwijze. Als gevolg hiervan zijn er ook veel verschillende benamingen in omloop, zoals 

gezinsgroep, projectgezin, gezinshuisplus, overbruggingsgezin, gezinskring en Remihuis. 

Het profiel van het gezinshuis is een belangrijke factor bij de matching tussen jeugdige en 

gezinshuis. 

 

Opdrachtgever gaat alleen een raamovereenkomst aan met een aanbieder als:  

 de gezinshuizen onderdeel zijn van het aanbod van een jeugdhulpinstelling en de 

gezinshuisouder(s) bij deze organisatie in loondienst is/zijn of: 

 het (particuliere) gezinshuis is aangesloten bij de franchiseorganisatie Gezinshuis.com. 

 

Overzicht producten en tarieven 

 

Naam Eenheid Max. tarief 

Behandelgroep gezinshuis licht etmaal €   60,00 

Behandelgroep gezinshuis etmaal € 132,00 

Vervoer  etmaal  €   20,00 

 

Op de laatste bladzijde van deze beschrijving is een totaaloverzicht opgenomen van de 

producten en maximumtarieven die door ons worden uitgevraagd voor 2017 en waarop u 

een aanbieding kunt doen. Uw aanbod kunt u invullen in het Product- en Prijzenblad 

2017. 

 

5.3 Wonen zwaar 

Wonen zwaar is wonen in een groep bij een jeugdhulpinstelling. De jeugdhulpaanbieder 

biedt (tijdelijk) professionele verzorging, opvoeding, begeleiding en ondersteuning buiten 

het eigen gezin. Anders dan bij Wonen Licht of Wonen Midden is hier dus geen sprake 

van een gezinssituatie. 

 

Onder deze categorie vallen onder meer deze woonvormen: 

 Leefgroepen  

 Beschermd wonen  

 Fasehuis/kamertraining/zelfstandigheidstraject 

 

Doel 

Jeugdigen kwalitatief goede verzorging en opvoeding te bieden, op zo’n manier dat een 

gezonde ontwikkeling mogelijk is. Afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek 

van de jeugdige kan bovendien begeleiding en toezicht worden ingezet:  

 bij wonen, onderwijs of werk en vrije tijdsbesteding 

 in het ontwikkelen van meer zelfstandigheid en participatie 

 bij het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een (uitbehandeld) 

psychiatrisch ziektebeeld en het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke 

overlast. 

 

Zo nodig wordt ook (via een aparte beschikking) voor (ambulante) behandeling gezorgd.  

Het doel is dat de jeugdige (eventueel met minder intensieve begeleiding) weer thuis of 

bij iemand uit het netwerk van het gezin, zelfstandig of in een pleeggezin kan wonen.  
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Aanvullende informatie 

Onder Wonen Zwaar valt ook beschermd wonen voor jeugdigen. Hierin worden twee 

categorieën onderscheiden: beschermd wonen en beschermd wonen plus. Hieronder 

wordt dit ter verduidelijking nader omschreven. Beide vormen kunnen worden 

aangeboden met of zonder dagbesteding (begeleiding groep). 

 

 Beschermd wonen 

Doelgroep 

Jeugdigen die (meestal) vanwege een psychiatrische aandoening een woonomgeving 

nodig hebben die bescherming, stabiliteit en structuur biedt. Er is sprake van een beperkt 

niveau van functioneren binnen elk levensdomein (als individu, als gezinslid, met 

leeftijdsgenoten, in de vrijetijdsbesteding en op school). Daarnaast is sprake van een 

verstoorde of gestoorde ontwikkeling, waarbij veelal ook beperkingen in lichamelijke en/of 

cognitieve functies spelen. Daarnaast is er sprake van opvoedingsproblemen en 

gedragsproblematiek. 

 

Begeleiding door de professional / activiteiten  

Zorg en toezicht zijn 24 uur per dag voortdurend in de nabijheid. Begeleiding wordt 

voortdurend geboden. In het kader van de begeleiding wordt regelmatig contact 

onderhouden met de thuissituatie, school en eventueel andere externe betrokkenen. Op 

het gebied van sociale redzaamheid en psychosociaal/cognitief reageren is vaak 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 enig 

toezicht of stimulatie. Het verblijf, begeleiding en persoonlijke verzorging maken 

onderdeel uit van het product. 

 

 Beschermd wonen plus 

Doelgroep 

Jeugdigen die (meestal) vanwege een psychiatrische aandoening een veilige en weinig 

eisende woonomgeving nodig hebben die bescherming, stabiliteit en structuur biedt. Er is 

sprake van een sterk beperkt niveau van functioneren binnen elk levensdomein (als 

individu, als gezinslid, met leeftijdsgenoten, in de vrijetijdsbesteding en op school). 

Daarnaast is sprake van een sterk verstoorde of gestoorde ontwikkeling, waarbij veelal 

ook beperkingen in lichamelijke en/of cognitieve functies spelen. De jeugdige kan niet 

alleen gelaten worden. Daarnaast spelen er diverse opvoedingsproblemen. Bij deze 

jeugdigen is sprake van meervoudige gedragsproblematiek. Er kan sprake zijn van 

verbaal agressief, manipulatief, dwangmatig en destructief gedrag. Deelname aan het 

maatschappelijk leven is, zonder begeleiding, nagenoeg niet mogelijk.  

 

Begeleiding door de professional / activiteiten 

Zorg en toezicht zijn 24 uur per dag direct aanwezig. Begeleiding wordt voortdurend 

geboden. Een behandelaar kan op de achtergrond betrokken zijn. De jeugdige heeft een 

grote behoefte aan fysieke en emotionele nabijheid. Daarom is een continue 

aanwezigheid van een hulpverlener noodzakelijk. In het kader van de begeleiding wordt 

regelmatig contact onderhouden met de thuissituatie, school en eventueel andere externe 

betrokkenen. Op het gebied van sociale redzaamheid, psychosociaal/cognitief reageren 

en de aanpak van probleemgedrag is intensieve begeleiding of overname nodig. 

Afhankelijk van de (ontwikkelings)leeftijd van de jeugdige is op het gebied van verzorging 
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hulp en begeleiding benodigd. Het verblijf, begeleiding en persoonlijke verzorging maken 

onderdeel uit van het product. 

 

Overzicht producten en tarieven 

 

Naam Eenheid Max. tarief 

Behandelgroep kamertraining centrum etmaal €  83,55 

Behandelgroep fasehuis etmaal € 142,61 

Beschermd wonen excl. BH excl. DB  etmaal € 101,63 

Beschermd wonen plus excl. BH excl. DB  etmaal € 133,59 

Beschermd wonen excl. BH incl. DB  etmaal € 124,79 

Beschermd wonen plus excl. BH incl. DB  etmaal € 184,46 

Vervoer  etmaal  €   20,00 

 

Op de laatste bladzijde van deze beschrijving is een totaaloverzicht opgenomen van de 

producten en maximumtarieven 2017 waarop u een aanbieding kunt doen. Uw aanbod 

kunt u invullen in het Product- en Prijzenblad 2017. 
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4.6 Perceel 6. Verblijf met behandeling  

Bij verblijf met behandeling verblijft de jeugdige (tijdelijk) elders dan thuis onder 

verantwoordelijkheid van een jeugdhulpaanbieder. Behandeling in de thuissituatie is niet 

mogelijk. Het gaat hier om 7 x 24 uurs zorg, uitgevoerd door een behandelteam.  

 

Voor een behandeling is specifieke deskundigheid van de professional vereist. Tevens is 

er sprake van (een vermoeden van):  

 een diagnose op basis van een psychisch of psychiatrisch probleem of; 

 ernstige gedragsproblemen en/of hechtingsproblemen door een instabiele gezinssituatie, 

problemen van ouders, verwaarlozing en/of mishandeling. 

 

Het perceel verblijf met behandeling wordt ingedeeld in de categorieën licht, midden en 

zwaar. De duur/intensiteit van de inzet en complexiteit van de jeugdigen bepalen in hoge 

mate de indeling in licht, midden of zwaar. Bij het afschalen is de zorgvraag van het kind 

bepalend voor de zwaarte van de categorie (binnen de eisen van het perceel), en niet de 

fysieke plek zelf. Dit betekent dat als er geen ruimte is op de afgeschaalde plek (de 

aanbieder heeft de plek wel, maar die is op dat moment niet beschikbaar), niet de 

opdrachtgever, maar de jeugdhulpaanbieder verantwoordelijk is voor de kosten.  

 

Doel 

Bij verblijf met behandeling gaat het behalve het bieden van ‘orthopedagogische 

basiszorg’ ook om het toepassen van behandelingsinterventies die gericht zijn op:  

 herstel/genezing/ontwikkelen 

 stabiliseren/hanteerbaar maken 

van het “probleem” of aandoening. 

 

Het doel is herstel van het reguliere leven en terugkeer van de jeugdige naar huis of een 

zo zelfstandig mogelijke vorm van wonen. Daarnaast wordt ingezet op 

begeleiding/behandeling van het gezin, om de resultaten van de behandeling te kunnen 

borgen en terugkeer binnen het gezinssysteem waar mogelijk te stimuleren.  

 

Doelgroep 

Jeugdigen waarbij sprake is van (een vermoeden van):  

 een diagnose op basis van een psychisch of psychiatrisch probleem of; 

 ernstige gedragsproblemen en/of hechtingsproblemen door een instabiele gezinssituatie, 

problemen van ouders, verwaarlozing en/of mishandeling. 

 

Begeleiding door de professional 

Voor de eisen die aan professionals worden gesteld, verwijzen we naar de norm van 

verantwoorde werktoedeling. Professionals die behandelen, hebben minimaal een 

brancherelevante opleiding op HBO-niveau gevolgd. Voor het begeleidingsdeel dat 

binnen de behandeling valt, geldt dat ook professionals met een MBO-opleiding dit uit 

kunnen voeren. Een behandelaar (WO) is direct betrokken en heeft een 

(eind)verantwoordelijke positie voor de behandeling. 

 

Aanvullende informatie 

Waar van toepassing gelden de eisen van de WGBO en de richtlijnen jeugdhulp.  
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6.1 Verblijf met behandeling licht 

 

Korte beschrijving 

In geval van verblijf met behandeling licht zijn meerdere (combinaties van) interventies 

noodzakelijk om de problematiek op te lossen of beheersbaar te maken. Het gaat om een 

open behandelsetting. Er is sprake van slaapdiensten en niet van nachtdiensten.  

 

Onder deze categorie vallen onder meer deze verblijfsvormen: 

 Verblijf in een Orthopedagogisch Behandelcentrum (OBC) 

 Klinische behandeling J-GGZ 

 Behandelgroepen 

 Verblijf ten behoeve van gezinsbehandeling 

 

Begeleiding door de professional 

Voor de eisen die aan professionals worden gesteld, verwijzen we naar de norm van 

verantwoorde werktoedeling. 

 

Aanvullende informatie 

Waar van toepassing gelden de eisen van de WGBO en de richtlijnen jeugdhulp.  

 

Overzicht producten en tarieven 

 

Naam Eenheid Max. tarief 

3VG incl. BH excl. DB etmaal € 104,75 

3VG incl. BH incl. DB etmaal € 137,37 

1LVG incl. BH incl. DB etmaal € 129,30 

2LVG incl. BH incl. DB etmaal € 166,61 

Beperkte tot volledige begeleiding etmaal € 240,00 

Stabilisatie met beperkte tot volledige begeleiding etmaal € 275,00 

Behandelgroepen etmaal € 170,00 

Verblijf A (Lichte verzorgingsgraad) Setting A etmaal € 103,00  

Verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad) Setting B etmaal € 148,00 

Vervoer  etmaal  €   20,00 

 

Op de laatste bladzijde van deze beschrijving is een totaaloverzicht opgenomen van de 

producten en maximumtarieven 2017 waarop u een aanbieding kunt doen. Uw aanbod 

kunt u invullen in het Product- en Prijzenblad 2017. 

 

6.2 Verblijf met behandeling midden 

Bij verblijf met behandeling midden zijn meerdere (combinaties van) interventies en 

behandelaren noodzakelijk om de problematiek op te lossen of beheersbaar te maken. 

Het gaat om een open behandelsetting. Er is sprake van slaapdiensten en niet van 

nachtdiensten. 

 

Onder deze categorie vallen onder meer deze verblijfsvormen: 

 Verblijf in een Orthopedagogisch Behandelcentrum (OBC) 

 Klinische behandeling J-GGZ 

 Behandelgroepen 
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 Verblijf ten behoeve van diagnostiek/ observatie 

 Verblijf ten behoeve van gezinsbehandeling 

 

Begeleiding door de professional 

Voor de eisen die aan professionals worden gesteld, verwijzen we naar de norm van 

verantwoorde werktoedeling. 

Aanvullende informatie 

Waar van toepassing gelden de eisen van de WGBO en de richtlijnen jeugdhulp.  

 

Overzicht producten en tarieven 

 

Naam Eenheid Max. tarief 

3LVG incl. BH incl. DB etmaal € 205,59 

Verblijf C (Matige verzorgingsgraad) Setting C etmaal € 219,00 

Verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad) Setting D etmaal € 232,00 

Behandelgroepen zwaar etmaal € 188,00 

Vervoer  etmaal  €   20,00 

 

Op de laatste bladzijde van deze beschrijving is een totaaloverzicht opgenomen van de 

producten en maximumtarieven 2017 waarop u een aanbieding kunt doen. Uw aanbod 

kunt u invullen in het Product- en Prijzenblad 2017. 

 

6.3 Verblijf met behandeling zwaar 

Bij verblijf met behandeling zwaar zijn zware en intensieve (combinaties van) interventies 

en behandelaren noodzakelijk om de problematiek op te lossen of beheersbaar te maken. 

Het gaat om een besloten of gesloten setting. Er is in de meeste gevallen sprake van 

nachtdiensten en niet van slaapdiensten. Keuze hierin is afhankelijk van de 

groepssamenstelling. Er is 24 uurs-toezicht nodig (aanwezigheid groepsleiding). 

 

Onder deze categorie vallen onder meer deze verblijfsvormen: 

 Verblijf in een Orthopedagogisch Behandelcentrum (OBC) 

 Verblijf in een Multifunctioneel Centrum (MFC) 

 Klinische behandeling J-GGZ 

 Verblijf ten behoeve van diagnostiek/ observatie 

 

Begeleiding door de professional 

Voor de eisen die aan professionals worden gesteld, verwijzen we naar de norm van 

verantwoorde werktoedeling. 

 

Aanvullende informatie 

Waar van toepassing gelden de eisen van de WGBO en de richtlijnen jeugdhulp. 
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Overzicht producten en tarieven 

 

Naam Eenheid Max. tarief 

4LVG incl. BH incl. DB etmaal € 235,00 

5LVG incl. BH incl. DB etmaal € 234,00 

Continue tot zeer intensieve bescherming etmaal € 216,00 

Stabilisatie met continue tot zeer intensieve bescherming etmaal € 335,00 

Zeer intensief met beperkte tot volledige begeleiding etmaal € 339,00 

Zeer intensief met continue tot zeer intensieve bescherming etmaal € 410,00 

Toeslag ZZP MFC etmaal €   28,00 

Verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad) Setting E etmaal € 297,00 

Verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad) Setting F etmaal € 338,00 

Verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad) Setting G etmaal € 479,00 

Vervoer  etmaal  €   20,00 

 

Op de laatste bladzijde van deze beschrijving is een totaaloverzicht opgenomen van de 

producten en maximumtarieven 2017 waarop u een aanbieding kunt doen. Uw aanbod 

kunt u invullen in het Product- en Prijzenblad 2017. 
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Hoofdstuk Overige 

 
4.7 Perceel 7. Overige jeugdhulp  

De gemeenten vragen aanbieders binnen het perceel Overige jeugdhulp een aanbieding 

in te dienen voor vernieuwende ondersteuningstrajecten, voor zover dit op geen enkele 

wijze past binnen de hiervoor beschreven percelen.  

 

Beoordeling 

De ingediende aanbiedingen voor dit perceel worden door de beoordelingscommissie 

(aangevuld met een vertegenwoordiging van de regionale werkgroep jeugd) inhoudelijk 

beoordeeld op onderstaande beoordelingscriteria. Indien het aanbod volgens de 

beoordelingscommissie voldoet aan de criteria, wordt het aanbod opgenomen in het  

Product- en Prijzenblad voor domein 4 van de betreffende aanbieder. Als het aanbod 

volgens de beoordelingscommissie niet voldoet aan de criteria, dan wordt het aanbod niet 

opgenomen in het Product- en Prijzenblad voor domein 4.  

 

Indien het aanbod wordt opgenomen, dient binnen een jaar een evaluatie plaats te vinden 

op basis waarvan zal worden geconcludeerd of het aanbod van toegevoegde waarde is 

op het aanbod dat reeds in de regio beschikbaar is. 

 

Beoordelingscriteria 

 Integrale, multidisciplinaire jeugdhulp over de instellingsgrenzen heen, waarbij verschillende 

(jeugdhulp)aanbieders in netwerkverband samenwerken.  

 Andersoortige trajecten die de huidige (semi-)residentiële zorg kunnen vervangen. 

 (Gedeeltelijke) vervanging van bestaand aanbod en onderscheidend ten opzichte van 

bestaand aanbod, zonder dat een overcapaciteit wordt gecreëerd of ‘meer van hetzelfde’. 

 Het product past op geen enkele wijze binnen de hiervoor beschreven percelen. 

 Het product betreft jeugdhulp als bedoeld in de Jeugdwet. 

 

Beoordeling van het aanbod: 

In de aanbieding voor dit perceel dient aandacht te zijn voor de volgende onderdelen:  

 omschrijving product 

 doelstelling product 

 aansluiting bij bovengenoemde criteria  

 aard en omvang activiteiten 

 bereik product 

 aantoonbare en duurzame behoefte en concrete belangstelling van jeugdigen en hun 

ouders voor het aanbod 

 samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders 

 doelgroep deelnemers 

 minimum en maximum aantal deelnemers per groep bij groepsactiviteiten 

 tarief per uur of per traject per jeugdige die gebruik maakt van het product 

 opleidingsniveau van degenen die de behandeling of begeleiding uitvoeren 

 beschrijving van de manier waarop het product eind 2017 geëvalueerd gaat worden 

 

De aanbieder dient het bovenstaande te omschrijven in het format “Aanbod overige 

jeugdhulp”. Dit format is beschikbaar binnen de tendermodule van Negometrix.  
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NB: Voorgaande jaren hebben jeugdhulpaanbieders ook trainingen onder het perceel 

“Overige” aangeboden. Dit is met ingang van 2017 uitdrukkelijk niet meer de bedoeling. 

Zoals in de inleiding van het domein Jeugdhulp is aangegeven, zijn deze trainingen vanaf 

2017 uitgesloten van deze inkoopprocedure. 

 

Overzicht producten en tarieven 

Bij het aanbieden van een product onder perceel 7 vragen we rekening te houden met 

onderstaande maximumtarieven. In deze tarieven zijn indirecte kosten verdisconteerd. 

Onderstaande uurtarieven kunnen doorgerekend worden tot trajecttarieven per jeugdige. 

Het tarief kan verder onderbouwd worden in het format “Aanbod overige jeugdhulp”.  

 

Niveau Eenheid Max. tarief 

MBO uur €   47,04 

HBO uur €   69,64 

HBO+/WO uur €   88,09 

WO-plus uur € 131,00 

 

Op de laatste bladzijde van deze beschrijving is een totaaloverzicht opgenomen van de 

producten en maximumtarieven 2017 waarop u een aanbieding kunt doen. Uw aanbod 

kunt u invullen in het Product- en Prijzenblad 2017. 
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Overzicht producten en maximumtarieven  

 

Perceel 1. Persoonlijke verzorging 

 

Naam Eenheid Max. tarief 

Persoonlijke verzorging basis uur € 46,00 

Persoonlijke verzorging basis plus uur € 49,00 

 

Perceel 2. Begeleiding 

 

Naam Eenheid Max. tarief 

Begeleiding individueel licht uur € 47,04 

Begeleiding groep licht uur €   9,00 

Begeleiding individueel midden uur € 50,04 

Begeleiding groep midden uur € 14,00 

Begeleiding individueel zwaar uur € 69,64 

Begeleiding groep zwaar uur € 22,00 

Vervoer etmaal € 20,00 

 

Perceel 3. Behandeling 

 

Behandeling individueel licht uur €      87,05 

Behandeling groep licht uur €      26,00 

Behandeling individueel midden uur €    110,05 

Behandeling groep midden uur €      33,00 

Behandeling individueel zwaar uur €    163,75 

Behandeling groep zwaar uur €      49,00 

Specialistische J-GGZ stuks Zie Product- 

en Prijzenblad 

2017 

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of 
dagbehandeling bij gedragsproblemen* 

stuks €    719,74  
 

Consult op de polikliniek bij gedragsproblemen* stuks €    294,22  

Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 
dagbehandeling bij een psychische of 
gedragsaandoening* 

stuks € 1.461,23  
 

Consult op de polikliniek bij een psychische of 
gedragsaandoening* 

stuks €    346,52  
 

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of 
dagbehandeling bij een psychische of 
gedragsaandoening (incl. activiteiten psychosociaal 
specifiek)* 

stuks € 1.137,84  
 

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of 
dagbehandeling bij een psychische of 
gedragsaandoening (excl. activiteiten psychosociaal 
specifiek)* 

stuks €    811,81  
 

Vervoer etmaal €      20,00 

*Deze producten betreffen de behandeling van gedragsproblemen en psychische stoornissen door 

kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra en niet de GGZ-zorg geleverd door 

psychologen of psychiaters. 
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Perceel 4. Logeren 

 

Naam Eenheid Max. tarief 

Logeren etmaal € 25,00 

Vervoer etmaal  € 20,00 

 

Perceel 5. Wonen (zonder behandeling) 

 

Naam Eenheid Max. tarief 

Pleegzorg etmaal €   38,59 

Behandelgroep gezinshuis licht etmaal €   60,00 

Behandelgroep gezinshuis etmaal € 132,00 

Behandelgroep kamertraining centrum etmaal €   83,55 

Behandelgroep fasehuis etmaal € 142,61 

Beschermd wonen excl. BH excl. DB  etmaal € 101,63 

Beschermd wonen plus excl. BH excl. DB  etmaal € 133,59 

Beschermd wonen excl. BH incl. DB  etmaal € 124,79 

Beschermd wonen plus excl. BH incl. DB  etmaal € 184,46 

Vervoer  etmaal  €   20,00 

 

Perceel 6. Verblijf met behandeling 

 

Naam Eenheid Max. tarief 

3VG incl. BH excl. DB etmaal € 104,75 

3VG incl. BH incl. DB etmaal € 137,37 

1LVG incl. BH incl. DB etmaal € 129,30 

2LVG incl. BH incl. DB etmaal € 166,61 

Beperkte tot volledige begeleiding etmaal € 240,00 

Stabilisatie met beperkte tot volledige begeleiding etmaal € 275,00 

Behandelgroepen etmaal € 170,00 

Verblijf A (Lichte verzorgingsgraad) Setting A etmaal € 103,00  

Verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad) Setting B etmaal € 148,00 

3LVG incl. BH incl. DB etmaal € 205,59 

Verblijf C (Matige verzorgingsgraad) Setting C etmaal € 219,00 

Verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad) Setting D etmaal € 232,00 

Behandelgroepen zwaar etmaal € 188,00 

4LVG incl. BH incl. DB etmaal € 235,00 

5LVG incl. BH incl. DB etmaal € 234,00 

Continue tot zeer intensieve bescherming etmaal € 216,00 

Stabilisatie met continue tot zeer intensieve bescherming etmaal € 335,00 

Zeer intensief met beperkte tot volledige begeleiding etmaal € 339,00 

Zeer intensief met continue tot zeer intensieve bescherming etmaal € 410,00 

Toeslag ZZP MFC etmaal €   28,00 

Verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad) Setting E etmaal € 297,00 

Verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad) Setting F etmaal € 338,00 

Verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad) Setting G etmaal € 479,00 

Vervoer  etmaal  €   20,00 
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Perceel 7. Overige jeugdhulp 

 

Niveau Eenheid Max. tarief 

MBO uur €   47,04 

HBO uur €   69,64 

HBO+/WO uur €   88,09 

WO-plus uur € 131,00 

 


