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Overzicht producten en tarieven Maatwerkdiensten Jeugd 

 

De aanbieder dient het Overzicht producten en tarieven in te vullen, rechtsgeldig te 

ondertekenen en in te dienen. Het invullen van het overzicht beperkt zich tot het 

aankruisen van de producten per perceel, waarvoor de aanbieder gecontracteerd wilt 

worden. 

 

 

Perceel 1. Persoonlijke verzorging 
 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam product 
Product-
categorie 

iJw-
code 

Eenheid Vast tarief  

Persoonlijke verzorging basis 40 40A04 Uur € 46,20* ☐ 

Persoonlijke verzorging basis plus 40 40A03 Uur € 49,20* ☐ 

* Indicatie en facturatie op basis van alleen directe cliëntcontacttijd.  

 

 

Perceel 2. Begeleiding 

 

Begeleiding licht 

 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam product 
Product-
categorie 

iJw-
code 

Eenheid Vast tarief  

Begeleiding individueel licht 45 45A63 Uur € 47,40*  ☐ 

Begeleiding groep licht 41 41A22 Uur €   9,00 ☐ 

* Indicatie en facturatie op basis van alleen directe cliëntcontacttijd.  

 

 

Begeleiding midden 

 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam product 
Product-
categorie 

iJw-
code 

Eenheid Vast tarief  

Begeleiding individueel midden 45 45A04 Uur € 50,40*  ☐ 

Begeleiding groep midden 41 41A23 Uur € 14,00 ☐ 

* Indicatie en facturatie op basis van alleen directe cliëntcontacttijd.  
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Begeleiding zwaar 

 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam product 
Product-
categorie 

iJw-
code 

Eenheid Vast tarief  

Begeleiding individueel zwaar 45 45A05 Uur € 69,60*  ☐ 

Begeleiding groep zwaar 41 41A24 Uur € 22,00 ☐ 

* Indicatie en facturatie op basis van alleen directe cliëntcontacttijd.  

 

 

Perceel 3. Behandeling 

 

Jeugdhulp-behandeling licht 

 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam product 
Product-
categorie 

iJw-
code 

Eenheid Vast tarief  

Jeugdhulp-behandeling 
individueel licht 

45 45B63 Uur € 87,00*  ☐ 

Behandeling groep licht 41 41B22 Uur € 26,00 ☐ 

* Indicatie en facturatie op basis van alleen directe cliëntcontacttijd.  

 
 

Jeugdhulp-behandeling midden 

 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam product 
Product-
categorie 

iJw-
code 

Eenheid Vast tarief  

Jeugdhulp-behandeling 
individueel midden 

45 45B64 Uur € 120,00*  ☐ 

Behandeling groep midden 41 41B23 Uur €   33,00 ☐ 

* Indicatie en facturatie op basis van alleen directe cliëntcontacttijd.  

 

 

Jeugdhulp-behandeling zwaar 

 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam product 
Product-
categorie 

iJw-
code 

Eenheid Vast tarief  

Jeugdhulp-behandeling 
individueel zwaar 

45 45B65 Uur € 162,00*  ☐ 

Behandeling groep zwaar 41 41B24 Uur €   49,00 ☐ 

* Indicatie en facturatie op basis van alleen directe cliëntcontacttijd.  
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GGZ-behandeling 

 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam product 
Product-
categorie 

iJw-
code 

Eenheid Vast tarief  

GGZ-behandeling generalistisch 54 54001 Uur €     96,00*  ☐ 

GGZ-behandeling specialistisch 54 54002 Uur €   105,00*  ☐ 

GGZ diagnostiek 54 54004 Uur €   105,00*  ☐ 

GGZ diagnostiek dyslexie 54 54050 Stuks € 1.467,00*  ☐ 

GGZ-behandeling dyslexie 54 54051 Stuks € 5.379,00*  ☐ 

* Indicatie en facturatie op basis van directe cliëntcontacttijd en indirecte cliëntgebonden tijd.  

 
 
GGZ-behandeling kinderarts 

 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam product 
Product-
categorie 

iJw-
code 

Eenheid Vast tarief  

Behandeling of onderzoek op de 
polikliniek of dagbehandeling bij 
gedragsproblemen 

53 53A01 Stuks €   719,74 ☐ 

Consult op de polikliniek bij 
gedragsproblemen 

53 53A02 Stuks €   294,22 ☐ 

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

53 53A03 Stuks € 1461,23 ☐ 

Consult op de polikliniek bij een 
psychische of gedragsaandoening 

53 53A04 Stuks €   346,52 ☐ 

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

53 53A05 Stuks € 1137,84 ☐ 

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

53 53A06 Stuks €   811,81 ☐ 
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Overig 
 

Naam product Product-

categorie 

iJw-

code 

Eenheid Vast tarief  

Verblijf zonder overnachting* 54 54007 Stuks € 106,03  ☐ 

* Voor dit product kan een aanbieder alleen een aanmelding indienen als deze aanbieder ook een 

aanmelding indient voor één of meerdere andere producten van perceel 3.  

 

 

Perceel 4. Logeren 

 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam product 
Product-
categorie 

iJw-
code 

Eenheid Vast tarief  

Logeren etmaal licht/midden 44 44A90 Stuks € 180,- ☐ 

Logeren dagdeel licht/midden 44 44A91 Stuks €   50,- ☐ 

Logeren etmaal zwaar 44 44A92 Stuks € 250,- ☐ 

Logeren dagdeel zwaar 44 44A93 Stuks €   65,- ☐ 

 

 

Perceel 5. Wonen (zonder behandeling) 

 

Wonen licht 

 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam product 
Product-
categorie 

iJw-
code 

Eenheid Vast tarief  

Pleegzorg 44 44A07 Etmaal €  39,27 ☐ 

Gezinshuis 44 44B53 Etmaal € 132,00 ☐ 

 

 

Wonen midden 

 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam product 
Product-
categorie 

iJw-
code 

Eenheid Vast tarief  

Beschermd wonen excl. BH excl. 
DB 

44 44A63 Etmaal € 101,63 ☐ 

Beschermd wonen excl. BH incl. 
DB 

44 44A64 Etmaal € 124,79 ☐ 
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Wonen zwaar 

 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam product 
Product-

categorie 

iJw-

code 
Eenheid Vast tarief  

Beschermd wonen plus excl. BH 

excl. DB 
44 44A67 Etmaal € 133,59 ☐ 

Beschermd wonen plus excl. BH 

incl. DB 
44 44A68 Etmaal € 184,46 ☐ 

 

 

Perceel 6. Behandeling met verblijf 

 

Behandeling met verblijf licht 

 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam product 
Product-
categorie 

iJw-
code 

Eenheid Vast tarief  

(L)VG      

3VG incl. BH excl. DB 43 43A51 Etmaal € 104,75 ☐ 

3VG incl. BH incl. DB 43 43A52 Etmaal € 137,37 ☐ 

1 LVG incl. BH incl. DB 43 43A53 Etmaal € 129,30 ☐ 

2 LVG incl. BH incl. DB 43 43A54 Etmaal € 166,61 ☐ 

Opvoed- en opgroeihulp      

Behandelgroep kamertraining 43 43B51 Etmaal €   83,55 ☐ 

Behandelgroep fasehuis 43 43B54 Etmaal € 142,61 ☐ 

Behandelgroep verblijf 43 43B55 Etmaal € 170,00 ☐ 

GGZ      

Jeugd-GGZ Verblijf tariefklasse 
A (Lichte verzorgingsgraad) 

54 54009 Etmaal € 103,00 ☐ 

Jeugd-GGZ Verblijf tariefklasse 
B (Beperkte verzorgingsgraad) 

54 54010 Etmaal € 148,00 ☐ 

Jeugd-GGZ Verblijf tariefklasse 
C (Matige verzorgingsgraad) 

54 54011 Etmaal € 219,00 ☐ 
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Behandeling met verblijf midden 

 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam product 
Product-
categorie 

iJw-
code 

Eenheid Vast tarief  

(L)VG      

3LVG incl. BH incl. DB 43 43A55 Etmaal € 238,59* ☐ 

4LVG incl. BH incl. DB 43 43A56 Etmaal € 268,00* ☐ 

Opvoed- en opgroeihulp      

Behandelgroep verblijf zwaar 43 43B56 Etmaal € 188,00 ☐ 

Behandelgroep verblijf zwaar** 
(oud-provinciaal) 

43 43B31 Etmaal € 260,00 ☐ 

GGZ      

Jeugd-GGZ Verblijf tariefklasse 
D (Gemiddelde 
verzorgingsgraad) 

54 54012 Etmaal € 232,00 ☐ 

Jeugd-GGZ Verblijf tariefklasse 
E (Gemiddelde 
verzorgingsgraad) 

54 54013 Etmaal € 297,00 ☐ 

** Inclusief wooncomponent à €33,00. 

** Dit product kan en mag voor de inkoop 2018 alleen aangeboden worden door aanbieders die 

voor de inkoop 2017 ook al gecontracteerd zijn voor het product met iJw-code 43B31. 

 

 

Behandeling met verblijf zwaar 
 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam product 
 

Product-
categorie 

iJw-
code 

Eenheid Vast tarief  

(L)VG      

5LVG incl. BH incl. DB 43 43A57 Etmaal € 268,00* ☐ 

Toeslag ZZP MFC 45 45A58 Etmaal €   28,00 ☐ 

GGZ      

Jeugd-GGZ Verblijf tariefklasse 
F (Extra intensieve 
verzorgingsgraad) 

54 54014 Etmaal € 338,00 ☐ 

Jeugd-GGZ Verblijf tariefklasse 
G (Zeer intensieve 
verzorgingsgraad) 

54 54015 Etmaal € 479,00 ☐ 

* Inclusief wooncomponent à €33,00. 
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Perceel 7. Overige jeugdhulp 

 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam product 
Product-
categorie 

iJw-
code 

Eenheid Vast tarief  

Overige jeugdhulp mbo-niveau n.t.b. n.t.b. Uur €   47,04 ☐ 

Overige jeugdhulp hbo-niveau n.t.b. n.t.b. Uur €   69,64 ☐ 

Overige jeugdhulp post-hbo/wo-
niveau 

n.t.b. n.t.b. Uur €   88,09 ☐ 

Overige jeugdhulp post-wo-
niveau 

n.t.b. n.t.b. Uur € 131,00 ☐ 

 
 
Perceel 1 t/m 7. Vervoer 

 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam product 
Product-
categorie 

iJw-
code 

Eenheid Vast tarief  

Vervoer bij ambulant 42 42A03 Etmaal € 20,00 ☐ 

Vervoer bij verblijf 42 42B03 Stuks* € 10,00 ☐ 

*Vervoer bij ambulant betreft een heen- en terugrit (retour). Vervoer bij verblijf wordt per enkele 

reis gerekend. Dus stuks is enkele reis. 

 

 

Ondertekening aanbieder 
Aanbieder verklaart het Overzicht producten en tarieven juist te hebben ingevuld en   

akkoord te gaan met zijn aanmelding en met het gestelde in de toelichting 

kostprijsonderzoek tarieven. 

 

De tekenbevoegdheid moet blijken uit de KvK.  

 

Naam aanbieder 

(KvK-naam) 

 

 

Naam tekenbevoegde  

Datum  

 

Handtekening 

 

 

 

 

 

 

 


