Productbeschrijving Jeugd
REGIO ALKMAAR CONCEPTVERSIE 2 DECEMBER 2021

Diensten en Producten Jeugdhulp Regio Alkmaar 2023

Inhoudsopgave
Inleiding ...................................................................................................................................... 3
Ondersteuningsgerichte Jeugdhulp ....................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Regie ........................................................................................................................................... 4
Regiebehandelaar................................................................................................................... 4
Casusregie ( Inhoudelijk regievoerder) .................................................................................. 5
(Procesregie) Procesmatige regievoerder .............................................................................. 5
Jeugdhulp met een spoedeisend karakter ................................................................................. 5
Practice based of Evidence Based .............................................................................................. 5
Perspectiefplan........................................................................................................................... 6
SKJ/ BIG....................................................................................................................................... 6
Diagnostiek en probleemanalyse ............................................................................................... 7
Rol en mandaat RET ................................................................................................................... 7
Vervoer ....................................................................................................................................... 7
Overbruggingszorg ..................................................................................................................... 7
Directe en indirect cliëntgebonden tijd ................................................................................... 7
PRODUCTBESCHRIJVINGEN AMBULANTE JEUGDHULP .............................................................. 8
Ondersteuningsgericht ........................................................................................................... 8
Ondersteuningsgericht Individueel Licht ........................................................................... 8
Ondersteuningsgericht Individueel Midden .................................................................... 11
Ondersteuningsgericht Individueel Zwaar ....................................................................... 14
Ondersteuningsgericht Groep Licht ................................................................................. 16
Ondersteuningsgericht Groep Midden ............................................................................ 20
Ondersteuningsgericht Groep Zwaar ............................................................................... 23
Herstelgerichte behandeling ................................................................................................ 26
Algemene Beschrijving ......................................................................................................... 26
HAJ Individueel Medicatiecontrole .................................................................................. 27
HAJ Individueel Licht ........................................................................................................ 28
HAJ Individueel Midden ................................................................................................... 30
HAJ Individueel Zwaar ...................................................................................................... 33
HAJ Licht Groep ................................................................................................................ 35
HAJ Groep Midden ........................................................................................................... 37
HAJ Groep Zwaar .............................................................................................................. 38
HAJ Individueel Basis GGZ ................................................................................................ 40
HAJ Individueel S-GGZ ...................................................................................................... 42
1

Diensten en Producten Jeugdhulp Regio Alkmaar 2023
HAJ Individueel Hoogspecialistische-GGZ ........................................................................ 44
HAJ Individueel Forensische Psychiatrie .......................................................................... 46
HAJ Dagbehandeling GGZ ................................................................................................. 48
Hulp bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (Diagnostiek) .................................................... 50
Hulp bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (Behandeling) ................................................... 52
Consultatie ....................................................................................................................... 53
Jeugdhulp met Verblijf ......................................................................................................... 55
Ondersteuningsgerichte Jeugdhulp ..................................................................................... 55
Logeren ............................................................................................................................. 55
Pleegzorg .......................................................................................................................... 56
Gezinshuizen .................................................................................................................... 58
Fasehuizen (Lichte behandelgroepen) ............................................................................. 61
Zelfstandigheidstraining/ Kamertrainingcentrum (KTC) .................................................. 62
Herstelgerichte Jeugdhulp ................................................................................................... 65
Behandelgroepen ............................................................................................................. 65
Drie-milieuvoorziening ..................................................................................................... 67
Klinische jeugd GGZ (besloten) ........................................................................................ 69
Klinische jeugd GGZ (gesloten)......................................................................................... 71
Crisishulpverlening ............................................................................................................... 75
Verblijf: Crisisopvang Wonen (Ondersteuningsgericht)................................................... 75
Verblijf: Crisisopvang Behandelen (Herstelgericht) ......................................................... 76
Ambulant: Crisishulpverlening ......................................................................................... 78
BIJLAGE 1 .................................................................................................................................. 80

CONCEPT
2-12-2021

2

Diensten en Producten Jeugdhulp Regio Alkmaar 2023

Inleiding
In dit document zijn alle diensten/producten beschreven die we onderscheiden ten behoeve van de
inkoop van jeugdhulp in regio Alkmaar per 2023.
De producten zijn opgesteld vanuit het perspectief van de ondersteuningsvraag van de jeugdige,
ouders/verzorgers en/ of het gezin. Op basis van de ondersteuningsvraag komen het gezin, de
jeugdige, de verwijzer en de hulpverlener tot een plan dat leidt tot een oplossing die passend is voor
de situatie waarin het gezin/ de jeugdige zich bevindt. Vanuit dit perspectief zijn de producten
beschreven.
Integrale kijk op de jeugdhulp
Bij levering van de jeugdhulp moet rekening worden gehouden met de verschillende componenten
die tot de hulpvraag geleid kunnen hebben. Dit betekent dat er bij aanvang van de jeugdhulp een
integrale screening plaats vindt naar deze verschillende oorzaken. Als andere factoren op andere
leefgebieden van het gezin van invloed zijn op de duurzaamheid van het resultaat, dient de
hulpverlening in contact te treden met de het lokale team. Zo kunnen inzet, plan en resultaat weer
met elkaar in evenwicht worden gebracht.
De hulpverlener verplicht zich bij afsluiting of overdracht van de zorg een warme overdracht te
organiseren, waarmee de jeugdige en/ of het gezin kan rekenen op een zachte landing in de
vervolgstappen van de jeugdhulp (bijvoorbeeld van Midden naar Licht), of bij een overdracht van de
jeugdhulp naar partijen in het voorliggende veld of het sociale netwerk van het gezin, of bij een
overdracht van de jeugdhulp naar ondersteuning onder andere wetgeving (Wmo, ZVW, WLZ, etc.).
Inzet ervaringsdeskundige
Verschillende studies binnen de (forensische) GGZ laten een positief effect zien op de inzet van
ervaringsdeskundigen in het primaire hulpproces. De regio wil de inzet van ervaringsdeskundige om
meerdere redenen stimuleren:
• een betere aansluiting van de hulp bij de leefwereld van de jeugdige/ gezin;
• stimuleren van herstel en voorkomen van stigma bij ouders en jeugdigen (denk hierbij
bijvoorbeeld aan ouders EN jeugdigen waar sprake is van een uithuisplaatsing);
• versterken van de behandel/ verandermotivatie van jeugdigen en ouders.
De inzet van ervaringsdeskundigen is in alle herstelgerichte jeugdhulp mogelijk.
Onderscheid tussen Herstelgerichte Jeugdhulp en Ondersteuningsgerichte Jeugdhulp
Herstelgerichte Jeugdhulp
Herstelgerichte Jeugdhulp omvat alle jeugdhulpvormen die aan te merken zijn als gericht op herstel.
Feitelijk gaat het daarbij om drie typen jeugdhulp: de ambulante Jeugd- en Opvoedhulp (J&O) gericht
op behandeling, de jeugd-Geestelijke Gezondheidszorg (j-GGZ) en een deel van de behandeling aan
jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking.
Er moet dan worden gedacht aan behandelaars, opvoedondersteuners, vaktherapeuten en
jeugdhulpbehandelaars die zich primair richten op behandeling, diagnostiek of ontwikkeling van
gedrag.
De criteria voor Herstelgerichte Jeugdhulp zijn daarmee als volgt te duiden :
a) het moet gericht zijn op herstel of het aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag;
b) er moet een concreet en haalbaar behandeldoel zijn waardoor blijvende verbeteringen in het
functioneren worden bereikt, of waardoor stoornissen en beperkingen die met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid op basis van de aandoening van de cliënt (systeem) zullen ontstaan,
zich minder ernstig zullen voordoen;
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c) de jeugdige of het gezinssysteem (als de behandeling gericht is op de directe omgeving van het
gezin) moet leerbaar/trainbaar zijn;
d) de te geven behandeling moet programmatisch en doelmatig zijn volgens een door de
beroepsgroep geaccepteerde methodiek;
e) voor Herstelgerichte Jeugdhulp is specifieke deskundigheid nodig. De in te zetten hulp dient
bewezen effectief te zijn. Daarbij kan het zowel gaan om methodieken gebaseerd op een bewezen
wetenschappelijke theorie als om methodieken gebaseerd op een wetenschappelijk onderzochte
praktijk (ofwel methodieken ontwikkeld volgens de lijn van Evidence Based of via Practice Based.
f) Om Herstelgerichte Jeugdhulp hulpverlening te kunnen bieden dient er altijd een regiebehandelaar
proactief betrokken te zijn bij de hulpverlening (zie hoofdstuk Regie …)

Regie
Regie is een belangrijk onderwerp wanneer er sprake is van jeugdhulp in een gezin. In de eerste
plaats is het doel van de jeugdhulp is dat het gezin en de jeugdige zelf de regie over hun leven
behouden. Wanneer het ondersteunen en faciliteren van regietaken noodzakelijk is, is dat van
tijdelijke aard en betreft dit enkel en specifiek besluiten ten behoeve van gezond opgroeien en
opvoeden en de coördinatie van zorg.
Deze tijdelijke ondersteuning van regie kan worden uitgevoerd door een regievoerder van de
jeugdhulpaanbieder, de Gecertificeerde instelling of de gemeentelijke toegang. Het doel van de
jeugdhulp is om de eigen kracht van het gezin en de jeugdige te versterken, zodat zij deze regie ook
adequaat kunnen uitvoeren.
We constateren dat dat er binnen de diverse vormen van jeugdhulp verschillende soorten van regie
kunnen worden onderscheiden. In de productomschrijving, onderscheiden we de volgende drie
vormen:
1. Regiebehandelaar
2. Inhoudelijke regievoerder
3. Procesmatige regievoerder

Regiebehandelaar
Binnen alle Herstelgerichte trajecten dient altijd een regiebehandelaar actief betrokken te zijn. Deze
regiebehandelaar is zorginhoudelijk verantwoordelijk en primair verantwoordelijk voor het
kwalitatief en doelmatig verlopen van het zorgproces. Dat geldt dan zowel voor het herstelgerichte
deel als een eventueel parallel lopend ondersteuningsgericht zorgtraject.
Met de regiebehandelaar volgen we de voorwaarden, definitie, taken en bevoegdheden van het
Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ. Alleen de beroepen die hierin benoemd staan kunnen de rol van
regiebehandelaar op zich nemen. Deze Regiebehandelaar stuurt zowel de inhoud, het proces, als de
betrokken zorgverleners en draagt verantwoordelijkheid voor de
integrale behandeling. Hoe dit binnen de GGZ is vormgegeven, wordt toegelicht in dit document.1
Voor jeugdhulp waar geen sprake is van GGZ-problematiek kunnen de volgende functies ook als
regiebehandelaar optreden:
• Gedragswetenschapper (WO)
• Gedragsdeskundige (WO)
• (Ortho)pedagoog (WO)
• Psycholoog Kind en Jeugd (WO)
1

Landelijke Kwaliteitsstatuut GGZ (1 januari 2022): https://www.denederlandseggz.nl/getmedia/82ed3d866873-4190-bd03-63e1d6ee119d/Landelijk-Kwaliteitsstatuut-GGZ.pdf
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Casusregie ( Inhoudelijk regievoerder)
Binnen alle trajecten dient altijd een casusregisseur als inhoudelijk regievoerder te worden
aangewezen. Dit geldt zowel voor Verblijf als Ambulant)
De inhoudelijke regievoering ligt altijd bij een hulpverlener. Deze persoon is voor de jeugdige, het
gezin en de verwijzer het aanspreekpunt indien er vragen zijn over het ingezette jeugdhulptraject.
Deze rol kan samenvallen met de rol van regiebehandelaar. Waar sprake is van de inzet van
meerdere hulpverleners van meerdere organisaties, is de benoeming van een casusregisseur
randvoorwaardelijk voor het ontvangen van een toewijzing. Per jeugdige of gezin kan er maar
maximaal één casusregisseur zijn. Waar meerdere partijen betrokken zijn, wordt in onderlinge
afstemming een casusregisseur benoemd.
Indien gedurende een zorgtraject de casusregisseur wisselt, wordt deze direct aan de lokale toegang
doorgegeven. Indien de jeugdhulp door één partij wordt geleverd, levert deze automatisch de
casusregisseur .

(Procesregie) Procesmatige regievoerder
Bij iedere start van zorg wordt door (Verwijzer ?) een procesmatige regievoerder aangewezen.
De verwijzer zet jeugdhulp met een reden in. De verwijzer voert dan ook primair de regie op het
behalen van de hieraan verbonden doelen (doelmonitoring). Dit gebeurt op procesniveau, waarbij de
te behalen resultaten, de termijn waarbinnen deze worden behaald en de functionele inzet centraal
staan. Waar sprake is van een verwijzing door de huisarts of de medisch specialist, kan deze rol ook
worden vervuld door de gemeentelijke toegang. Indien de gemeente het nodig acht, kan de
gemeente besluiten een procesregisseur vanuit de gemeente aan te wijzen. Dit is verder uitgewerkt
in de handreiking verwijzen. Waar sprake is van een verwijzing door de rechtbank of in het geval van
betrokkenheid van een gecertificeerde instelling, ligt deze rol bij de gecertificeerde instelling. Dit
betekent minimaal dat er zicht wordt gehouden op de doelenmonitoring, cliëntervaring, etc.
De procesregisseur heeft een coördinerende rol op het niveau van het proces, onderlinge relaties,
individuele belemmeringen en werkt als de verbindende factor toe naar de uiteindelijk de best
passende hulp. De procesregisseur ziet erop toe dat de betrokken hulpverleners samen (gaan)
werken en dat er met regelmaat een evaluatie/1g1p wordt georganiseerd. Waar nodig stuurt deze de
betrokken hulpverleners op proces aan. Daarnaast controleert deze de doelmatigheid en
doorlooptijd.

Jeugdhulp met een spoedeisend karakter
In sommige gevallen is het noodzakelijk dat jeugdhulp op korte termijn wordt ingezet ook al is er
geen sprake van een crisis (acute hulp nodig binnen 48 uur). In alle producten wordt rekening
gehouden dat het product, zo nodig, binnen 2 werkdagen opgestart kan worden. De noodzaak voor
dit versneld opstarten wordt samen met het gezin, de verwijzer en de hulpverlener bepaald.
De hulpverlener is er verantwoordelijk voor om afspraken te maken met de jeugdige of het gezin die
ertoe leiden dat incidenten buiten kantoortijden adequaat worden opgelost. Voor jeugdigen en
gezinnen waar het voor de hand ligt dat deze voorziening nodig is, heeft de aanbieder aantoonbaar
een voorziening getroffen, die past bij de problematiek.

Practice based, Evidence Based en Best Practice
Methodes van zorgaanbieders volgen de principes van Evidence Based, Practice based of Best
Practice.
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Met Evidence Based wordt bedoeld dat aanbieders beschikbare kennis benutten over wat werkt.
Deze kennis komt uit een combinatie van drie verschillende bronnen:
• Objectief wetenschappelijk onderzoek;
• Praktijkkennis van WO-geschoolde professionals;
• Ervaringskennis van jeugdigen en ouders.
Practice based oftewel Best Practice betekent dat de jeugdhulp is gericht op de ervaring van de
jeugdhulpaanbieder in combinatie met de ervaring van individuele jeugdigen en ouders die aangeven
dat de betreffende interventie werkt. De ervaring is objectief getoetst, waarbij aandacht is geweest
voor de effectiviteit van de jeugdhulp op de midden-lange termijn.
De hulpverlener werkt planmatig, zodat de doelmatigheid van de gekozen interventie op verzoek van
de gemeenten kan worden onderbouwd.

Perspectiefplan
De ondersteuningsbehoefte van het gezin en de jeugdige en de gewenste resultaten (het
geformuleerde perspectief) worden hierin beschreven. Om jeugdigen goed voor te bereiden en te
ondersteunen bij het volwassen worden, wordt door/ samen met de jeugdige vanaf hun 16de jaar
een perspectiefplan opgesteld door de regiebehandelaar of casusregisseur. Hierbij wordt
voorgesorteerd op en vlekkeloze overgang van de jeugd naar volwassenheid, waarbij aandacht is
voor de vervolgzorg van het 18de levensjaar onder andere wetgeving (hierbij wordt rekening
gehouden met eventuele wachttijden en procedures), onderwijs, werk en huisvesting. De
procesregisseur is verantwoordelijk dat het perspectiefplan wordt uitgevoerd.
In het plan wordt in ieder geval rekening gehouden met:
1. Sociaal netwerk
2. Wonen
3. Dagbesteding: Onderwijs en werk
4. Inkomen en eventuele schulden
5. Welzijn, gezondheid en eventuele professionele ondersteuning vanaf uiterlijk het 18de
levensjaar.
Met in achtneming van de privacywetgeving levert de aanbieder dit plan aan bij de procesregisseur
van de gemeentelijke toegang indien ondersteuning van de gemeente bij uitvoering van dit plan
gewenst is of als in het kader van het organiseren van vervolgzorg inzicht in het plan nodig is.

SKJ/ BIG
Hulpverleners zijn in alle gevallen SKJ of BIG geregistreerd indien zij direct cliëntcontact hebben.
Hierop zijn alleen de volgende uitzonderingenmogelijk:
• Voor Vak-therapeuten volstaat ook een registratie in het Register Vaktherapie
• Voor medewerkers op Mbo-niveau wordt de 'norm verantwoorde werktoedeling’ nageleefd.
De hulpverlener volgt hierbij het kwaliteitskader jeugd.
• De SKJ/ BIG geregistreerde medewerker heeft een eindverantwoordelijkheid in de uitvoering
van de jeugdhulp en werkt vanuit de professie aan het behalen van de afgesproken
resultaten.
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De SKJ/ BIG geregistreerde medewerker heeft een eindverantwoordelijkheid in de uitvoering van de
jeugdhulp en werkt vanuit de professie aan het behalen van de afgesproken resultaten.

Diagnostiek en probleemanalyse
Diagnostiek en/ of een probleemanalyse is in alle gevallen onderdeel van de jeugdhulp. De regio acht
het wenselijk dat de diagnostiek en aansluitende herstelgerichte jeugdhulp door dezelfde partij
wordt uitgevoerd, in het kader van een doorlopende lijn en stabiel cliëntcontact.
Indien na een diagnose of probleemanalyse blijkt dat de hulpverlener de passende jeugdhulp niet
kan leveren, wordt in gezamenlijk overleg tussen het gezin/ de jeugdige, de verwijzer, de lokale
toegang en de diagnosesteller of degene die de probleemanalyse heeft uitgevoerd een passende
alternatieve plek gezocht.

Rol en mandaat RET
Het Regionaal Expert Team (RET)is een mogelijkheid voor gemeenten en gecontracteerde aanbieders
om voor zeer complexe casussen een oplossing te vinden en zo nodig te forceren. Deze
samenwerking tussen de gemeentelijke toegang en zorgaanbieders biedt de mogelijkheid om voor
jeugdigen waar geen passend aanbod voor bestaat, of waarvoor het lastig is om een passende plek te
realiseren, door buiten de bestaande kaders te kijken een passende plek voor te vinden. Zo nodig
heeft het RET mandaat om een oplossing te forceren.

Vervoer
In alle gevallen hebben ouders de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun kind de juiste
vorm van jeugdhulp kan ontvangen. In sommige gevallen is het echter niet mogelijk dat ouders hierin
voorzien. In die situaties kan vervoer via de Jeugdwet worden georganiseerd. Vervoer is in die
gevallen onderdeel van de zorgprestatie.
Vanaf 2022 zijn afspraken met leerlingenvervoer geformaliseerd. In situaties waarbij een jeugdige
van zijn woonadres in een instelling naar school moet worden vervoerd, kan dit via Leerlingenvervoer
worden georganiseerd.
In geval jeugdigen geen passende jeugdhulp geboden kan worden binnen de regio en structureel
jeugdhulp buiten de regio moet worden georganiseerd , is het aan de gemeentelijke toegang om
hiervan af te wijken.

Overbruggingszorg
Aanbieders die een toewijzing hebben geaccepteerd en kampen met een wachtlijst, zijn verplicht om
overbruggingszorg te leveren, totdat zij de passende jeugdhulp kunnen leveren. Onder
overbruggingszorg valt tijdelijke hulp en ondersteuning, waarmee verergering van de situatie wordt
voorkomen. Dit kan in overleg met de gemeentelijke toegang ook door een andere aanbieder
worden geleverd. Aanbieder garandeert overbruggingszorg totdat passende jeugdhulp wordt
geleverd (maximaal 6 weken i.v.m. eis dat jeugdhulp binnen de Treeknormen wordt geleverd).

Directe en indirect cliëntgebonden tijd
Zowel directe als indirecte cliëntgebonden tijd is declarabel. No-Show is niet declarabel. Voor de
beschrijving van client gebonden declarabele tijd wordt verwezen naar het Administratie Protocol
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PRODUCTBESCHRIJVINGEN AMBULANTE JEUGDHULP
Ondersteuningsgericht
Ondersteuningsgerichte jeugdhulp omvat alle jeugdhulp die erop gericht is de jeugdige of het gezin
ondersteuning te bieden, die noodzakelijk is voor het zo normaal mogelijk functioneren van het
gezin. De ondersteuning richt zich op hulpvragen die jeugdigen en gezinnen leren omgaan met de
problematiek of de beperking van de jeugdige. Hierbij kan de onderliggende problematiek niet
worden verholpen, waardoor beheersing nodig is. Doel van de jeugdhulp is om het gezin weer in
control te brengen, waarbij het gezin met ondersteuning uit het eigen netwerk de zorg voor de
jeugdige weer adequaat kan vormgeven. Waar sprake is van zware problematiek, is het doel om voor
het gezin een langetermijnperspectief te realiseren, waarbij de benodigde ondersteuning ook na het
18de levensjaar (dus niet vanuit de jeugdwet) kan worden gecontinueerd.
Ondersteuningsgerichte jeugdhulp richt zich dan ook op het trainen van vaardigheden en kennis,
waardoor de jeugdige en de omgeving van de jeugdige zo normaal als mogelijk kan meedoen in de
maatschappij. De criteria voor Ondersteuningsgerichte jeugdhulp gelden dan ook als volgt:
a) De jeugdige of het gezin heeft een hulpvraag waar een aandoening aan ten grondslag ligt die
niet weg te nemen is en naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst van de jeugdige een
belemmering zal zijn.
b) De jeugdige of het gezin ervaart in het eigen netwerk onvoldoende ondersteuning om die
belemmeringen weg te kunnen nemen.
c) De problematiek van de jeugdige of het gezin is van dien aard dat de jeugdige met de juiste
ondersteuning toch deel kan nemen aan de maatschappij.
d) Of de problematiek van de jeugdige is van dien aard dat de jeugdige altijd professionele
ondersteuning nodig zal hebben.
e) In geval van c) is de jeugdhulp erop gericht om het sociale netwerk van het gezin te
versterken (of uit te breiden), zodat professionele ondersteuning vanuit de Jeugdwet aan de
jeugdige of het gezin op termijn niet meer nodig is.
f) In geval van d) is de jeugdhulp erop gericht dat de jeugdige zo spoedig mogelijk gebruik kan
maken van de hulp, zorg of ondersteuning, waarvan de verwachting is dat nodig is, vanaf in
ieder geval het 18de levensjaar (en indien mogelijk eerder).
g) De keuze voor de jeugdhulp is gebaseerd op het principe van ‘Best Practice’.
Productnaam
Perceel
Productcode
Normenkader
Tarief
Eenheid
Gemiddelde trajectprijs
Duur per beschikking
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)
Leveringsvoorwaarden
Verlenging
Verlengde jeugdzorg
Omschrijving
Type product

Ondersteuningsgericht Individueel Licht
Ondersteuningsgerichte Ambulante Jeugdhulp (OAJ)
NNTB
NNTB
Uur
<bedrag> NNTB
Maximaal 24 maanden
Gemiddeld 1 uur per week; maximaal 4 uur per week
Uitgangspunt is dat de activiteit tussen 7.00 en 19.00 uur plaats vindt
Ja, onder voorwaarden
Nee
Ambulante individuele basis begeleiding

Doel:
De jeugdige of het jeugdige/ systeem vraagt ondersteuning bij eenvoudige zelfredzaamheids- en
ondersteuningsvragen op één of twee leefgebieden volgens de ZRM. Vaak op het gebied van het sociaal
netwerk (bijv. sociale redzaamheid of eenzaamheid) en activiteiten dagelijks leven (bijv. toezien op zelfzorg
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en opvoed/opgroei-ondersteuning). Deze ondersteuning wordt geborgd in het directe netwerk van de
jeugdige. Waar bij voorbaat wordt geconstateerd dat dit niet mogelijk is, wordt een plan gemaakt om dit te
borgen vanaf het moment de jeugdhulp eindigt (uiterlijk bij 18 jaar), met het oog op de toekomst van de
jeugdige.
De aanbieder van jeugdhulp hoeft er niet voor te zorgen dat de problematiek wordt opgelost, maar wel dat
de hulpvraag wordt beantwoord, door gebruik te maken van de eigen kracht van het gezin en het netwerk
daar omheen. Het gezin kan zonder jeugdhulp verder.
In sommige gevallen moet worden geconstateerd dat het eigen netwerk de ondersteuning voor de jeugdige
niet structureel kan bieden. Dan richt de ondersteuning zich ook op het borgen van de ondersteuning op de
lange termijn, door naar mogelijkheden onder andere wetgeving te kijken. Ondersteuning wordt zo mogelijk
voor het 18de levensjaar daar al geborgd, zodat het gezin eerder een langetermijnperspectief heeft.
Kenmerken van de jeugdhulp:
Lichte individuele begeleiding is gericht op het stimuleren en behouden van de huidige situatie van
zelfredzaamheid en participatie en op het voorkomen van achteruitgang daarin. De beperking/problematiek
van de jeugdige is niet dermate complex dat een hoge graad van deskundigheid nodig is voor de omgang
met de jeugdige. Desondanks lukt het ouders en jeugdige niet om hun leven zelfstandig vorm te geven.
De begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdige en het gezin. Het accent
ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag door langdurig oefenen en trainen zodat deze
vaardigheden of nieuw gedrag eigen gemaakt worden bij de jeugdige en/of gezin.
Jeugdhulp wordt levert gedurende kantoortijden.
Ondersteuningsgerichte inzet in het kader van respijtzorg
Begeleiding is in het kader van respijtzorg, enkel met toestemming van de gemeente mogelijk, maar daar is
de inzet vanuit het eigen netwerk of lokale voorzieningen altijd voorliggend. Bij het ontbreken van
mogelijkheden binnen het eigen netwerk kan begeleiding tijdelijk ingezet worden. In die periode worden er
alternatieven in het eigen netwerk/ omgeving/ gemeentelijke voorzieningen onderzocht en georganiseerd.
De gemeentelijke toegang wordt bij het vinden van deze oplossing betrokken. Bij een inzet van meer dan 2
uur, kan de aanbieder dat alleen met instemming van de gemeentelijke toegang leveren.
Persoonlijke Verzorging
Persoonlijke verzorging kán een onderdeel zijn van de hulpvraag , maar valt als handeling onder het product
Ondersteuningsgericht individueel
De begeleiding is planbaar.
Aanvullend op Verblijf:
Indien de jeugdige in verblijf zit, kan dit product enkel worden ingezet indien de gevraagde begeleiding
redelijkerwijs niet door het pedagogische personeel en het ondersteunend personeel (VOV) op de groep kan
worden geleverd. De problematiek van deze jeugdige is dusdanig complex dat dat de reguliere
ondersteuning vanuit de verblijfsvoorziening onvoldoende is, om passende ondersteuning te bieden, die de
veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige waarborgt.
Logische verwijzer:
Gemeente, GI
Voorliggende inzet:
Er is getoetst of de ondersteuning niet via de algemene voorzieningen van de gemeente kan worden
geleverd. Deze afweging is door zowel de zorgaanbieder als de verwijzer gemaakt. De afweging is terug te
vinden in het dossier van de jeugdige.
OAJ Groep/Groepsvoorzieningen
Wetten toevoegen naast gemeentelijke voorzieningen
Doelgroep
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Voor wie?
Jeugdigen 0 tot 18 jaar en hun ouders
Over de jeugdige zelf:
De jeugdige heeft ondersteuning nodig bij het oefenen met (sociale) vaardigheden of handelingen, het
aanbrengen van dag en/of weekstructuur en/of het vergroten of behouden van de regie.
De jeugdige heeft fysieke ondersteuning/hulp nodig bij de dagelijkse persoonlijke verzorging
Persoonlijke verzorging valt binnen dit product om een tekort aan zelfredzaamheid op te heffen bij
algemene dagelijkse levensverrichtingen.
Lichte beperkingen houden in dat de jeugdige lichte problemen heeft met de dagelijkse routine en met het
uitvoeren van vooral complexere activiteiten. Met enige stimulans en/of toezicht is hij/zij in staat zijn sociale
leven zelfstandig vorm te geven, aankopen te doen en zijn/haar geld te beheren (jongvolwassenen). Wat
betreft het aangaan en onderhouden van sociale relaties, op school, op het werk, met het sociale netwerk, is
er met praten bij te sturen: vanuit gezin, het sociale netwerk en/of school. De jeugdige kan zelf om hulp
vragen en er is geen noodzaak tot het daadwerkelijk overnemen van taken.
Over de doelgroep:
De doelgroep bestaat uit
• Jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar en/ of ouders/ verzorgers die structureel hulp nodig hebben
bij het opgroeien, bijvoorbeeld omdat zij een beperking, langdurige psychische stoornis of
chronische ziekte hebben
• Jeugdigen en/of ouders waarbij tijdens een herstelgericht ambulant jeugdhulp traject
ondersteuning nodig is voor het bestendigen van de interventies onder HAJ
Daarbij gaat het dan om:
1. Jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking;
2. Jeugdigen met een zintuiglijke beperking;
3. Jeugdigen met een lichamelijke beperking;
4. Jeugdigen met een somatische aandoening;
5. Jeugdigen met een psychiatrische aandoening; en
6. Jeugdigen met blijvende, diepgewortelde en problemen in de thuissituatie die een belemmering vormt
voor de ontwikkeling van de jeugdige
7. Jeugdigen waarbij het gedrag van de jeugdige een grote belasting vormt voor de ouders, broers en zussen.
Resultaten
Type resultaat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Versterken zelfredzaamheid
2. Langdurige/structurele ondersteuning
Jeugdigen/ouders/(pleeg)gezin weten in het dagelijks leven om te gaan met een specifieke
gedragsstoornis en/of beperking;
Dreiging van terugval wordt tijdig gesignaleerd en waar mogelijk met gerichte inzet zo veel mogelijk
voorkomen;
Jeugdige kan thuis blijven wonen;
De zelfredzaamheid van jeugdigen en (pleeg) gezinnen is vergroot;
Het netwerk om het gezin is zodanig versterkt dat zij zonder professionele jeugdhulp verder kunnen.
(Bijvoorbeeld ook door het activeren van een vrijwillig netwerk);
De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens nieuwe
vaardigheden om hiermee om te gaan;
Ouders hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de
behoeften en mogelijkheden van hun kind.

Opdrachtnemer levert een bijdrage aan het vergroten of behouden van zelfredzaamheid in het dagelijks
leven thuis. Dit gebeurt door het bieden van eenvoudige ondersteuning aan de jeugdige en /of het systeem.
Afschalen naar het voorliggend veld heeft de voorkeur indien dit passend en haalbaar is.
Waar nodig wordt afgestemd met andere professionals die bij de jeugdige en/of het systeem betrokken zijn.
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Product specifieke eisen
Functieprofiel
Functiemix
Regiebehandelaar
Regievoerder

MBO-4, HBO
Begeleiding Individueel Licht kan worden uitgevoerd door een medewerker
op MBO-4 niveau, onder toezicht van een SKJ geregistreerde HBO-er.
Nee
Ja: voor iedere client dient een regievoerder beschikbaar te zijn op Hboniveau en met SKJ of BIG registratie
NVT
NVT
NVT

Groepsgrootte
Aantal fte
Ratio begeleider: jeugdige
Kwaliteitseisen:
Er wordt methodisch en planmatig gewerkt. De gebruikte methodes zijn Practice Based.

De uitvoering vindt plaats door een op Mbo-niveau 4 of hoger geschoolde professional. De
eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij een professional geschoold op tenminste Hbo-niveau
die SKJ-of BIG geregistreerd is, volgens de norm verantwoorde werktoedeling.
Overige uitvoeringseisen:
• Regievoering dient duidelijk belegd te zijn in het plan van aanpak.

Productnaam
Ondersteuningsgericht Individueel Midden
Perceel
Ondersteuningsgerichte Ambulante Jeugdhulp (OAJ)
Productcode
NNTB
Normenkader
Tarief
NNTB
Eenheid
Uur
Gemiddelde trajectprijs
<bedrag> NNTB
Duur per beschikking
Maximaal 24 maanden
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)
Minimaal 1 uur per week ; maximaal 7 uur per week
Leveringsvoorwaarden
Uitgangspunt is dat de activiteit tussen 7.00 en 19.00 uur plaats vindt
Verlenging
Ja
Verlengde jeugdzorg
Nee
Omschrijving
Type product
Ambulante individuele begeleiding
Doel:
De jeugdige of het systeem vraagt ondersteuning bij het vasthouden of vergroten van de regie, heeft
ondersteuning nodig om tot actie over te gaan en overzicht te krijgen en heeft ondersteuning nodig bij het
oefenen met (sociale) vaardigheden of handelingen, het aanbrengen van dag en/of weekstructuur en/of het
vergroten of behouden van de regie. De problematiek beperkt zich op twee tot vier leefgebieden volgens de
ZRM.
Deze ondersteuning wordt geborgd in het directe netwerk van de jeugdige. Waar bij voorbaat wordt
geconstateerd dat dit niet mogelijk is, wordt een plan gemaakt om dit te borgen vanaf het moment de
jeugdhulp eindigt (uiterlijk bij 18 jaar), met het oog op de toekomst van de jeugdige.
De aanbieder van jeugdhulp hoeft er niet voor te zorgen dat de problematiek wordt opgelost, maar wel dat
de hulpvraag wordt beantwoord, door gebruik te maken van de eigen kracht van het gezin en het netwerk
daar omheen. Het gezin kan zonder jeugdhulp verder.
In sommige gevallen moet worden geconstateerd dat het eigen netwerk de ondersteuning voor de jeugdige
niet structureel kan bieden. Dan richt de ondersteuning zich ook op het borgen van de ondersteuning op de
lange termijn, door naar mogelijkheden onder andere wetgeving te kijken. Ondersteuning wordt zo mogelijk
voor het 18de levensjaar daar al geborgd, zodat het gezin eerder een langetermijnperspectief heeft.
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Kenmerken van de jeugdhulp:
Individuele begeleiding middel is gericht op het stimuleren en behouden van de huidige situatie van
zelfredzaamheid en participatie en op het voorkomen van achteruitgang daarin. De beperking/problematiek
van de jeugdige is niet dermate complex dat een hoge graad van deskundigheid nodig is voor de omgang
met de jeugdige, maar de behoefte aan ondersteuning is hoog.
De begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdige en het gezin. Het accent
ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag door langdurig oefenen en trainen zodat deze
vaardigheden of nieuw gedrag eigen gemaakt worden bij de jeugdige en/of gezin.
Begeleiding is in het kader van respijtzorg, enkel met toestemming van de gemeente mogelijk, maar daar is
de inzet vanuit het eigen netwerk of lokale voorzieningen altijd voorliggend. Bij het ontbreken van
mogelijkheden binnen het eigen netwerk kan begeleiding tijdelijk ingezet worden voor een maximale
periode van een half jaar voor maximaal twee 2 uur per week. In die periode worden er alternatieven in het
eigen netwerk/ omgeving/ gemeentelijke voorzieningen onderzocht en georganiseerd. Afwijking op deze
richtlijn is enkel mogelijk na toestemming van de gemeente;
De begeleiding is planbaar
Jeugdhulp wordt levert gedurende kantoortijden.
Persoonlijke Verzorging
Persoonlijke verzorging kán een onderdeel zijn van de hulpvraag , maar valt als handeling onder het product
Ondersteuningsgericht individueel
Aanvullend op Verblijf:
Indien de jeugdige in verblijf zit, kan dit product enkel worden ingezet om de thuissituatie klaar te stomen
voor de terugkeer van de jeugdige in het gezin. Het gaat hierbij om het analyseren van het netwerk en met
ouders/ verzorgers de juiste ondersteuning uit het netwerk te organiseren, zodat een uithuisplaatsing in de
toekomst kan worden voorkomen en de jeugdige bij terugkeer in het gezin een zachte landing maakt.
Logische verwijzer:
Gemeente, GI
Voorliggende inzet:
• Er is getoetst of de ondersteuning niet via de algemene voorzieningen van de gemeente kan
worden geleverd. Deze afweging is door zowel de zorgaanbieder als de verwijzer gemaakt. De
afweging is terug te vinden in het dossier van de jeugdige.
• Ondersteuningsgericht Individueel Licht
• OAJ in Groepsverband
Doelgroep
Voor wie?
Over de jeugdige zelf:
De jeugdige heeft ondersteuning nodig bij het oefenen met (sociale) vaardigheden of handelingen, het
aanbrengen van dag en/of weekstructuur en/of het vergroten of behouden van de regie.
Het gaat hierbij om jeugdigen waarbij sprake is van matig tot zwaar regieverlies door bijvoorbeeld ernstige
gedragsproblemen, psychische problematiek, niet aangeboren hersenletsel of een audiovisuele beperking.
De jeugdige heeft te maken met complexe problematiek waarvan de achterliggende oorzaak veelal bekend
is. Zonder deze begeleiding kan de jeugdige niet goed in het gezin functioneren.
Matige beperkingen houden in dat het oplossen van problemen, het zelfstandig nemen van besluiten, het
regelen van dagelijkse bezigheden en de dagelijkse routine (gebrek aan dag- en nachtritme) die voor de
jeugdige niet vanzelfsprekend zijn. Dit levert af en toe zodanige problemen op dat de jeugdige afhankelijk is
van hulp. De communicatie gaat niet altijd vanzelf doordat de jeugdige soms niet goed begrijpt wat anderen
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zeggen en/of zichzelf soms niet voldoende begrijpelijk kan maken. Het niet inzetten van begeleiding kan
leiden tot verwaarlozing.
Over de doelgroep:
De doelgroep bestaat uit
• Jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar en/of ouders/ verzorgers die structureel hulp nodig hebben bij
het opgroeien, bijvoorbeeld omdat zij een beperking, langdurige psychische stoornis of chronische
ziekte hebben
• Er is sprake van ernstig tekortschietende (zelf)regie.
• Er is sprake van complexe en/ of meervoudige problematiek
• De inzet is gericht op stabilisatie van de situatie en coördinatie in het gezin.
• Jeugdigen en/of ouders waarbij tijdens een herstelgericht ambulant jeugdhulp traject
ondersteuning nodig is voor het bestendigen van de interventies onder HAJ
Daarbij gaat het dan om:
1. Jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking;
2. Jeugdigen met een zintuiglijke beperking;
3. Jeugdigen met een lichamelijke beperking;
4. Jeugdigen met een somatische aandoening;
5. Jeugdigen met een psychiatrische aandoening; en
6. Jeugdigen met blijvende, diepgewortelde en ernstige problemen in de thuissituatie die een ernstige
bedreiging of belemmering vormt voor de ontwikkeling van de jeugdige en/of een ondraaglijk grote
belasting vormt voor de ouders, broers en zussen.
7. Jeugdige en/of ouders die blijvende/langdurige problemen ervaren in de gezins-/opvoedsituatie. Denk
bijvoorbeeld aan langdurige ondersteuning bij complexe echtscheidingen die niet meer op herstelgericht zijn
en waarbij het dus niet passend is om ‘Ouderschap Blijft’ langdurig in te zetten.
Resultaten
Type resultaat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Versterken zelfredzaamheid
2. Langdurige/ structurele ondersteuning
Jeugdigen/ouders/(pleeg)gezin weten in het dagelijks leven om te gaan met een specifieke
gedragsstoornis en/of beperking;
Dreiging van terugval wordt tijdig gesignaleerd en waar mogelijk met gerichte inzet zo veel mogelijk
voorkomen;
Jeugdige kan thuis blijven wonen;
De zelfredzaamheid van jeugdigen en (pleeg) gezinnen is vergroot;
Het netwerk om het gezin is zodanig versterkt dat zij zonder professionele jeugdhulp verder kunnen
(Bijvoorbeeld ook door het activeren van een vrijwillig netwerk);
De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens
nieuwe vaardigheden om hiermee om te gaan;
Ouders hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de
behoeften en mogelijkheden van hun kind.

Opdrachtnemer levert een bijdrage aan het vergroten of behouden van zelfredzaamheid in het dagelijks
leven thuis. Dit gebeurt door het bieden van eenvoudige ondersteuning aan de jeugdige en/of het systeem.
Afschalen naar het voorliggend veld heeft de voorkeur indien dit passend en haalbaar is.
Waar nodig wordt afgestemd met andere professionals die bij de jeugdige en/of het systeem betrokken zijn.
Product specifieke eisen
Functieprofiel
Functiemix

MBO-4, HBO
Bij de inzet van Begeleiding Individueel Midden wordt uitgegaan van de inzet
van een medewerker op Hbo-niveau, waarbij bepaalde taken worden
uitgevoerd door een medewerker op MBO-4 niveau. De
verantwoordelijkheid ligt bij een SKJ-geregistreerde Hbo’er.
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Regiebehandelaar
Regievoerder

Nee
Ja: voor iedere client dient een regievoerder beschikbaar te zijn op Hboniveau en met SKJ of BIG registratie
NVT
NVT
NVT

Groepsgrootte
Aantal fte
Ratio begeleider : jeugdige
Kwaliteitseisen:
Er wordt methodisch en planmatig gewerkt. De gebruikte methodes zijn Practice Based.

De uitvoering vindt plaats door een op Mbo-niveau 4 of hoger geschoolde professional. De
eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij een professional geschoold op tenminste Hbo-niveau en
SKJ-of BIG geregistreerd volgens de norm verantwoorde werktoedeling.
Overige uitvoeringseisen:
• Regievoering dient duidelijk belegd te zijn in het plan van aanpak.

Productnaam
Perceel
Productcode
Normenkader
Tarief
Eenheid
Gemiddelde trajectprijs
Duur per beschikking
Intensiteit
Leveringsvoorwaarden

Verlenging
Verlengde jeugdzorg

Ondersteuningsgericht Individueel Zwaar
Ondersteuningsgerichte Ambulante Jeugdhulp (OAJ)
NNTB
NNTB
Uur
<bedrag> NNTB
Maximaal 24 maanden
Minimaal 1 uur per week ; maximaal 7 uur per week
Uitgangspunt is dat de activiteit tussen 7.00 en 22.00 uur plaats vindt, in de
verblijf situatie of op een dagbesteding locatie. In uitzonderlijke situaties kan
er ook tot 22.00 uur worden geleverd
Ja
Ja, indien er geen sprake is van andere wettelijke (voorliggende)
voorzieningen

Omschrijving
Type product
Ambulante individuele basis begeleiding
Doel:
De jeugdige of het systeem vraagt ondersteuning bij het vasthouden of vergroten van de regie, heeft
ondersteuning nodig om tot actie over te gaan en overzicht te krijgen en heeft ondersteuning nodig bij het
oefenen met (sociale) vaardigheden of handelingen, het aanbrengen van dag en/of weekstructuur en/of het
vergroten of behouden van de regie. De problematiek beperkt zich op vier of meer leefgebieden volgens de
ZRM.
Deze ondersteuning wordt geborgd in het directe netwerk van de jeugdige. Waar bij voorbaat wordt
geconstateerd dat dit niet mogelijk is, wordt een plan gemaakt om dit te borgen vanaf het moment de
jeugdhulp eindigt (uiterlijk bij 18 jaar), met het oog op de toekomst van de jeugdige.
De aanbieder van jeugdhulp hoeft er niet voor te zorgen dat de problematiek wordt opgelost, maar wel dat
de hulpvraag wordt beantwoord, door gebruik te maken van de eigen kracht van het gezin en het netwerk
daar omheen. Het gezin kan zonder jeugdhulp verder.
In sommige gevallen moet worden geconstateerd dat het eigen netwerk de ondersteuning voor de jeugdige
niet structureel kan bieden. Dan richt de ondersteuning zich ook op het borgen van de ondersteuning op de
lange termijn, door naar mogelijkheden onder andere wetgeving te kijken. Ondersteuning wordt zo mogelijk
voor het 18de levensjaar daar al geborgd, zodat het gezin eerder een lange termijnperspectief heeft.
Kenmerken van de jeugdhulp:
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De begeleiding is erop gericht de huidige situatie van zelfredzaamheid en participatie te stimuleren/
behouden en achteruitgang daarvan te voorkomen. De beperking/problematiek van de jeugdige is dermate
complex dat specifieke deskundigheid nodig is voor de omgang met de jeugdige, de behoefte aan
ondersteuning is hoog.
De regie moet (deels) worden overgenomen, doordat onvoldoende inzicht bestaat in de eigen beperkingen/
omvang van de eigen problematiek. Jeugdige en\ of gezin zit met het denken en handelen vast in bepaalde
patronen en heeft ondersteuning nodig om deze te doorbreken.
De begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdige en het gezin. Het accent
ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag door langdurig oefenen en trainen zodat deze
vaardigheden of nieuw gedrag eigen gemaakt worden bij de jeugdige en/of gezin.
De begeleiding is planbaar en/ of oproepbaar, wat maakt dat incidentele inzet in de avonduren, weekenden
en feestdagen tot de inzet behoort. De situatie is instabiel, er is een reëel risico op het ontstaan van een
crisis.
Persoonlijke Verzorging
Persoonlijke verzorging kán een onderdeel zijn van de hulpvraag, maar valt als handeling onder het product
Ondersteuningsgericht individueel
Aanvullend op Verblijf:
Indien de jeugdige in verblijf zit, kan dit product niet worden ingezet om de thuissituatie klaar te stomen
voor de terugkeer van de jeugdige in het gezin. Het gaat hierbij om inzet die niet vanuit het pedagogische
personeel op de groep kan worden geleverd. De situatie in de groep vraagt om één op één toezicht,
vanwege de veiligheid van de jeugdige zelf, of de andere jeugdigen in de groep. De inzet betreft intensieve
begeleiding, waarbij gewerkt wordt aan concrete doelen, die de extra begeleiding op termijn overbodig
maakt.
Logische verwijzer:
Gemeente, GI
Voorliggende inzet:
• Er is getoetst of de ondersteuning niet via de algemene voorzieningen van de gemeente kan
worden geleverd. Deze afweging is door zowel de zorgaanbieder als de verwijzer gemaakt. De
afweging is terug te vinden in het dossier van de jeugdige.
• Ondersteuningsgericht Individueel Midden
• OAJ in groepsverband/dagdelen is ook voorliggend. HAJ kan tevens voorliggend zijn .
Doelgroep
Voor wie?
Over de jeugdige zelf:
De jeugdige heeft ondersteuning nodig bij het oefenen met (sociale) vaardigheden of handelingen, het
aanbrengen van dag en/of weekstructuur en/of het vergroten of behouden van de regie.
Het gaat hierbij om jeugdigen waarbij sprake is van zwaar regieverlies door bijvoorbeeld ernstige
gedragsproblemen, psychische problematiek, niet aangeboren hersenletsel of een audiovisuele beperking.
De jeugdige heeft te maken met complexe problematiek waarvan de achterliggende oorzaak veelal bekend
is. Zonder deze begeleiding kan de jeugdige niet goed in het gezin functioneren.
Beperkingen houden in dat het oplossen van problemen, het zelfstandig nemen van besluiten, het regelen
van dagelijkse bezigheden en de dagelijkse routine (gebrek aan dag- en nachtritme) die voor de jeugdige niet
vanzelfsprekend zijn. Dit levert zodanige problemen op dat de jeugdige afhankelijk is van hulp. De
communicatie gaat niet altijd vanzelf doordat de jeugdige soms niet goed begrijpt wat anderen zeggen en/of
zichzelf soms niet voldoende begrijpelijk kan maken. Het niet inzetten van begeleiding kan leiden tot
verwaarlozing of uithuisplaatsing.
Over de doelgroep:
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De doelgroep bestaat uit
• Jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar en/of ouders/ verzorgers die structureel hulp nodig hebben bij
het opgroeien, bijvoorbeeld omdat zij een beperking, langdurige psychische stoornis of chronische
ziekte hebben
• Jeugdigen en/of ouders waarbij tijdens een herstelgericht ambulant jeugdhulp traject
ondersteuning nodig is voor het bestendigen van de interventies onder HAJ
Daarbij gaat het dan om:
1. Jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking;
2. Jeugdigen met een zintuiglijke beperking;
3. Jeugdigen met een lichamelijke beperking;
4. Jeugdigen met een somatische aandoening;
5. Jeugdigen met een psychiatrische aandoening; en
6. Jeugdigen met blijvende, diepgewortelde en ernstige problemen in de thuissituatie die een ernstige
bedreiging of belemmering vormt voor de ontwikkeling van de jeugdige en/of een ondraaglijk grote
belasting vormt voor de ouders, broers en zussen.
Resultaten
Type resultaat
1. Versterken zelfredzaamheid
2. Langdurige/structurele ondersteuning
1. Versterken zelfredzaamheid binnen het eigen systeem of met behulp van vrij toegankelijke hulp
2. Langdurige/structurele ondersteuning aan jeugdige en/of ouders vanuit het eigen netwerk
3. Borgen van de zelfregie, zodat deze ook na het 18de levensjaar gegarandeerd is
Opdrachtnemer neemt het initiatief voor het verkrijgen van (meer) zelfregie bij de jeugdige. Gezien de
complexiteit van de situatie vraagt dit om intensievere samenwerking met de jeugdige (of het systeem) en
professionals die een bijdrage leveren aan de gestelde SMART doelen. Waar nodig neemt opdrachtnemer de
regie (tijdelijk) over. Dit kan betrekking hebben op de regie over de jeugdige (of het systeem) en/of over de
professionals.
Waar nodig wordt afgestemd met andere professionals die bij de jeugdige en/of het systeem betrokken zijn.
Product specifieke eisen
Functieprofiel
Functiemix

Regiebehandelaar
Regievoerder

HBO /HBO+/WO
Begeleiding Individueel Zwaar wordt voor door HBO-professionals met SKJregistratie geboden, ondersteund door wo-professional, zoals bijvoorbeeld
een gedragswetenschapper.
Nee
Ja: voor iedere client dient een regievoerder beschikbaar te zijn op minimaal
Hbo-niveau en met SKJ of BIG registratie
NVT
NVT
NVT

Groepsgrootte
Aantal fte
Ratio begeleider: jeugdige
Kwaliteitseisen
De uitvoering vindt plaats door een op Hbo-niveau of hoger geschoolde professional. De
eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij een professional geschoold op tenminste WO-niveau en
SKJ-of BIG geregistreerd.
Er wordt methodisch en planmatig gewerkt. De gebruikte methodes zijn Practice Based met een
wetenschappelijke basis.
Overige uitvoeringseisen
Regievoering is in het plan van aanpak duidelijk opgenomen
Productnaam
Perceel

Ondersteuningsgericht Groep Licht
Ondersteuningsgerichte Ambulante Jeugdhulp (OAJ)

16

Diensten en Producten Jeugdhulp Regio Alkmaar 2023
Productcode
Normenkader
Tarief
Eenheid
Gemiddelde trajectprijs
Duur per beschikking
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)
Leveringsvoorwaarden

NNTB
NNTB
Dagdeel (2-4 uur)
<bedrag> NNTB
Maximaal 12 maanden
Minimaal 1 dagdeel per week ; maximaal 2 dagdelen per week
Uitgangspunt is dat de activiteit overdag tussen 7.00 en 19.00 uur plaats
vindt, buiten de woonsituatie en in groepsverband.
Ja
Nee

Verlenging
Verlengde jeugdzorg
Omschrijving
Type product
Ambulante Groep gebonden Dagactiviteiten
Doel:
Dit betreft hulp voor jeugdigen die gebruik moeten maken van dagbesteding omdat zij niet mee kunnen in
het reguliere of speciale onderwijssysteem, of gedurende de dag (na het volgen van onderwijs) niet thuis
kunnen blijven. Ze worden overdag of tijdens dagdelen opgevangen in gespecialiseerde voorzieningen. Bij
deze jeugdigen is zorg voorliggend, omdat de problematiek te complex is voor het regulier of speciaal
onderwijs en ook voor de reguliere naschoolse opvang.
De zorg die in dit segment wordt geboden kan niet door het onderwijs worden gefaciliteerd en om deze
reden gaan de jeugdigen overdag of tijdens dagdelen naar een gespecialiseerde voorziening.
De dagbesteding biedt structurele zingevende dag invulling. Het activiteitenprogramma biedt de jeugdige
structuur, sociale contacten en zingeving. Bij de activiteiten wordt begeleiding geboden in een groep.
Persoonlijke begeleiding bij de activiteiten is soms noodzakelijk. Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen een
gedeelte van de zorg en begeleiding op zich nemen met ondersteuning van professionele hulp. De
dagbesteding wordt aangeboden in een groep waarbij de begeleiding en jeugdigen is 1 professional staat tot
6 jeugdigen.
Doel van de jeugdhulp is dat jeugdigen op termijn weer een reguliere dagbesteding kunnen volgen.
In sommige gevallen moet worden geconstateerd dat deze doelen voor de jeugdige niet structureel haalbaar
zijn. Dan richt de ondersteuning zich ook op het borgen van de ondersteuning op de lange termijn, door naar
mogelijkheden onder andere wetgeving te kijken. Ondersteuning wordt zo mogelijk voor het 18de levensjaar
daar al geborgd, zodat het gezin eerder een lange termijnperspectief heeft.
Kenmerken van de jeugdhulp:
De jeugdhulp is gericht op het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het
zelfstandig functioneren van jeugdigen. De in te zetten hulp is doelmatig met een passende (personele) inzet
om de gestelde doelen te bereiken en de leefbaarheid te optimaliseren.
De hulp is bestemd voor jeugdigen met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/ of met
lichte ontwikkelingsproblemen waarbij ook hun opvoeders, praktische handvatten meekrijgen hoe om te
gaan hiermee. Begeleiding vindt plaats op locatie van de jeugdhulpaanbieder, waarbij de jeugdige
deelneemt aan groepsactiviteiten zonder dat opname en verblijf met overnachting nodig is. Er wordt
gewerkt met goed omschreven doelen gericht op het ontwikkelen en aanleren van praktische of sociaal
emotionele vaardigheden en het vermogen om kennis op te nemen en verwerken. De mogelijkheden van de
jeugdige worden zo goed mogelijk benut, zodanig dat een zo zelfstandig mogelijk niveau van functioneren
bereikt wordt. Het dagprogramma betreft een volledig aanbod, gebaseerd op een begeleidingsplan waarin
MBO- en Hbo-opgeleide jeugdprofessionals hun kennis inzetten om een zo groot mogelijke verbetering te
realiseren.
Aanleren van vaardigheden om mee te kunnen in het onderwijs vallen expliciet niet onder deze zorgvorm,
maar worden geleverd vanuit Passend Onderwijs.
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Om deel te nemen aan deze vorm van dagbesteding is er sprake van een (tijdelijke) vrijstelling van de
leerplicht. Indien nodig is persoonlijke verzorging onderdeel van dit product.
Voor iedere jeugdige is samen met de wettelijke vertegenwoordigers en het onderwijs een Onderwijs
Ontwikkelperspectief opgesteld; de aangeboden activiteiten passen bij het beschreven perspectief.
Aanvullend op Verblijf:
Indien de jeugdige in verblijf zit, kan dit product enkel worden ingezet indien de jeugdige geen onderwijs kan
volgen. Doel van het aanbod in verblijf is dat de jeugdige op termijn wel weer reguliere dagbesteding heeft.
Tijdens verblijf is dit een tijdelijke interventie.
Persoonlijke verzorging
PV kán een onderdeel zijn van de hulpvraag , maar is een integraal onderdeel van het product
Ondersteuningsgericht Groep
Logische verwijzer:
Gemeente, GI
Voorliggende inzet:
• Er is getoetst of de ondersteuning niet via de algemene voorzieningen van de gemeente kan
worden geleverd. Deze afweging is door zowel de zorgaanbieder als de verwijzer gemaakt. De
afweging is terug te vinden in het dossier van de jeugdige.
• Voorzieningen onder Passend Onderwijs
• Herstelgerichte ambulante jeugdhulp
• BSO (inclusief BSO+)
Doelgroep
Voor wie?
Over de jeugdige zelf:
Dit betreft hulp voor jeugdigen die gebruik moeten maken van dagbesteding omdat zij niet mee kunnen in
het reguliere of speciale onderwijssysteem, of gedurende de dag (na het volgen van onderwijs) niet thuis
kunnen blijven. Ze worden overdag of tijdens dagdelen opgevangen in gespecialiseerde voorzieningen. Bij
deze jeugdigen is zorg voorliggend, omdat de problematiek te complex is voor het regulier of speciaal
onderwijs en ook voor de reguliere naschoolse opvang. De zorg die in dit segment wordt geboden kan niet
door het onderwijs worden gefaciliteerd en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Passend
Onderwijs. Om deze reden gaan de jeugdigen overdag of tijdens dagdelen naar een gespecialiseerde
voorziening.
Over de doelgroep:
De doelgroep bestaat uit
• Jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar en/of ouders/ verzorgers die structureel hulp nodig hebben bij
het opgroeien, bijvoorbeeld omdat zij een beperking, langdurige psychische stoornis of chronische
ziekte hebben
• Jeugdigen en/of ouders waarbij tijdens een herstelgericht ambulant jeugdhulp traject
ondersteuning nodig is voor het bestendigen van de interventies
• Ook kan het voor de ontlasting binnen een gezinssysteem of het netwerk nodig zijn dat jeugdigen
één of meer dagdelen binnen een afgewogen tijdsperiode activiteiten elders hebben.
Daarbij gaat het dan om:
1. Jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking;
2. Jeugdigen met een zintuiglijke beperking;
3. Jeugdigen met een lichamelijke beperking;
4. Jeugdigen met een somatische aandoening;
5. Jeugdigen met een psychiatrische aandoening; en
6. Jeugdigen met blijvende, diepgewortelde en ernstige problemen in de thuissituatie die een ernstige
bedreiging of belemmering vormt voor de ontwikkeling van de jeugdige
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7.

Jeugdigen die vanwege hun gedrag een ondraaglijk grote belasting vormen voor de ouders, broers
en zussen.

De jeugdige vraagt ondersteuning bij het vasthouden of vergroten van de regie. De problematiek beperkt
zich tot één of enkele leefgebieden volgens de ZRM, waarbij sprake is van lichte beperkingen.
Resultaten
Type resultaat

3. Versterken zelfredzaamheid
4. Tijdelijke ondersteuning
Opdrachtnemer levert een bijdrage aan het verkrijgen en behouden van structuur binnen het (sociaal)
maatschappelijk leven en het ontwikkelen van vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Zo nodig voorziet
opdrachtnemer zelf (tijdelijk) in die structuur. Dit gebeurt door het bieden van groepsgerichte begeleiding
aan jeugdige(-systeem).
Waar nodig wordt afgestemd met andere professionals die bij het jeugdige(systeem) betrokken zijn.
Begeleiding Groep is een structurele tijdsbesteding binnen een pedagogisch klimaat met SMART omschreven
doelen, waarbij de jeugdige – en waar nodig en mogelijk het jeugdige systeem- actief wordt betrokken en
waarbij de begeleiding is gericht op zingeving.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Schooluitval wordt voorkomen;
Bij de tijdelijke inzet voor respijtzorg is het netwerk om het gezin is zodanig versterkt dat zij zonder
professionele jeugdhulp verder kunnen. (Bijvoorbeeld ook door het activeren van een vrijwillig
netwerk of andere lokale voorzieningen);
Er is sprake van een zinvolle invulling en structuur aan de dag;
De jeugdige heeft dagelijkse handelingen en vaardigheden geleerd, die thuis, in de vrije tijd en
tijdens de dagbesteding worden toegepast;
De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens
nieuwe vaardigheden om hiermee om te gaan;
Ouders hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de
behoeften en mogelijkheden van hun kind.
Versterken zelfredzaamheid binnen het eigen systeem of met behulp van vrij toegankelijke hulp

Bij jeugdigen die vrijgesteld van de leerplicht kan scholing of educatie ook onderdeel zijn van de opdracht.
Het gaat hierbij om onderwijs vervangende dagbesteding, waarbij ook in de toekomst geen sprake is van
deelname aan regulier onderwijs of dagvullende activiteit in de vrije tijd in de vorm van respijtzorg
Dagbesteding Groep Licht is een tijdelijke tijdsbesteding binnen een pedagogisch klimaat met SMART
omschreven doelen, waarbij de jeugdige – en waar nodig en mogelijk het jeugdige systeem- actief wordt
betrokken en waarbij de begeleiding is gericht op zingeving
Product specifieke eisen
Functieprofiel
Functiemix
Regiebehandelaar
Regievoerder
Groepsgrootte

MBO-4/HBO
MBO onder toezicht van HBO
Nee
Ja: voor iedere client dient een regievoerder beschikbaar te zijn op minimaal
Hbo-niveau en met SKJ of BIG registratie.
Maximaal 8 jeugdigen. De maximale verhouding tussen het aantal cliënten en
professionals is 1 professional per 6-8 cliënten.
NVT
1 op 6-8

Aantal fte
Ratio begeleider: jeugdige
Kwaliteitseisen:
Er wordt methodisch en planmatig gewerkt. De gebruikte methodes zijn Practice Based.
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De uitvoering vindt plaats door een op Mbo-niveau 4 of hoger geschoolde professional. De
eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij een professional geschoold op tenminste Hbo-niveau die
SKJ-of BIG geregistreerd is, volgens de norm verantwoorde werktoedeling.
Overige uitvoeringseisen:
• Regievoering dient duidelijk belegd te zijn in het plan van aanpak.

Productnaam
Perceel
Productcode
Normenkader
Tarief
Eenheid
Gemiddelde trajectprijs
Duur per beschikking
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)
Leveringsvoorwaarden
Verlenging
Verlengde jeugdzorg

Ondersteuningsgericht Groep Midden
Ondersteuningsgerichte Ambulante Jeugdhulp (OAJ)
NNTB
NNTB
Dagdeel (2-4 uur)
<bedrag> NNTB
Maximaal 12 maanden
Minimaal 1 dagdeel per week; maximaal 4 dagdelen per week
Uitgangspunt is dat de activiteit overdag plaats vindt, buiten de woonsituatie
en in groepsverband.
Ja
Ja, indien er geen sprake is van andere wettelijke (voorliggende)
voorzieningen

Omschrijving
Type product
Ambulante Groep gebonden Dagactiviteiten
Doel:
De dagbesteding biedt structurele zingevende daginvulling. Het activiteitenprogramma biedt de jeugdige
structuur, sociale contacten en zingeving. Bij de activiteiten wordt begeleiding geboden in een groep.
Persoonlijke begeleiding bij de activiteiten is soms noodzakelijk. Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen een
gedeelte van de zorg en begeleiding op zich nemen met ondersteuning van professionele hulp. De
dagbesteding wordt aangeboden in een groep waarbij de begeleiding en jeugdigen is 1 professional staat tot
5 jeugdigen.
Doel van de jeugdhulp is dat jeugdigen op termijn weer een reguliere dagbesteding kunnen volgen.
In sommige gevallen moet worden geconstateerd dat deze doelen voor de jeugdige niet structureel haalbaar
zijn. Dan richt de ondersteuning zich ook op het borgen van de ondersteuning op de lange termijn, door naar
mogelijkheden onder andere wetgeving te kijken. Ondersteuning wordt zo mogelijk voor het 18 de levensjaar
daar al geborgd, zodat het gezin eerder een lange termijnperspectief heeft.
Kenmerken van de jeugdhulp:
De hulp is bestemd voor jeugdigen met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/ of met
ontwikkelingsproblemen waarbij ook hun opvoeders, praktische handvatten meekrijgen hoe om te gaan
hiermee. Begeleiding vindt plaats op locatie van de jeugdhulpaanbieder, waarbij de jeugdige deelneemt aan
groepsactiviteiten zonder dat opname en verblijf met overnachting nodig is. Er wordt gewerkt met goed
omschreven doelen gericht op het ontwikkelen en aanleren van praktische of sociaal emotionele
vaardigheden en het vermogen om kennis op te nemen en verwerken. De mogelijkheden van de jeugdige
worden zo goed mogelijk benut, zodanig dat een zo zelfstandig mogelijk niveau van functioneren bereikt
wordt. Het dagprogramma betreft een volledig aanbod, gebaseerd op een begeleidingsplan waarin MBO- en
Hbo-opgeleide jeugdprofessionals hun kennis inzetten om een zo groot mogelijke verbetering te realiseren.
Om deel te nemen aan deze vorm van dagbesteding is er sprake van een (tijdelijke) vrijstelling van de
leerplicht.
Voor iedere jeugdige is samen met de wettelijke vertegenwoordigers en het onderwijs een Onderwijs
Ontwikkelperspectief opgesteld; de aangeboden activiteiten passen bij het beschreven perspectief;
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Jeugdhulp wordt levert gedurende kantoortijden.
Aanvullend op Verblijf:
Indien de jeugdige in verblijf zit, kan dit product enkel worden ingezet indien de jeugdige geen onderwijs kan
volgen. Doel van het aanbod in verblijf is dat de jeugdige op termijn wel weer reguliere dagbesteding heeft.
Tijdens verblijf is dit een tijdelijke interventie.
Persoonlijke verzorging
PV kán een onderdeel zijn van de hulpvraag , maar is een integraal onderdeel van het product
Ondersteuningsgericht Groep
Logische verwijzer:
Gemeente, GI
Voorliggende inzet:
• Er is getoetst of de ondersteuning niet via de algemene voorzieningen van de gemeente kan
worden geleverd. Deze afweging is door zowel de zorgaanbieder als de verwijzer gemaakt. De
afweging is terug te vinden in het dossier van de jeugdige.
• Voorzieningen onder Passend Onderwijs
• Ondersteuningsgericht Groep Licht
• Herstelgerichte ambulante jeugdhulp
Doelgroep
Voor wie?
Over de jeugdige zelf:
Dit betreft hulp voor jeugdigen die gebruik moeten maken van dagbesteding omdat zij niet mee kunnen in
het reguliere of speciale onderwijssysteem, of gedurende de dag niet thuis kunnen blijven. Ze worden
overdag of tijdens dagdelen opgevangen in gespecialiseerde voorzieningen. Bij deze jeugdigen is zorg
voorliggend, omdat de problematiek te complex is voor het regulier of speciaal onderwijs en ook voor de
reguliere naschoolse opvang. De zorg die in dit segment wordt geboden kan niet door het onderwijs worden
gefaciliteerd en om deze reden gaan de jeugdigen overdag of tijdens dagdelen naar een gespecialiseerde
voorziening.
Over de doelgroep:
De doelgroep bestaat uit
Jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar en/of ouders/ verzorgers die structureel hulp nodig hebben bij het
opgroeien, bijvoorbeeld omdat zij een beperking, langdurige psychische stoornis of chronische ziekte
hebben
Jeugdigen en/of ouders waarbij tijdens een herstelgericht ambulant jeugdhulp traject ondersteuning nodig is
voor het bestendigen van de interventies
Ook kan het voor de ontlasting binnen een gezinssysteem of het netwerk nodig zijn dat jeugdigen één of
meer dagdelen binnen een afgewogen tijdsperiode activiteiten elders hebben.
Voor iedere jeugdige is samen met de wettelijke vertegenwoordigers en het onderwijs een Onderwijs
Ontwikkelperspectief opgesteld; de aangeboden activiteiten passen bij het beschreven perspectief;
Daarbij gaat het dan om:
1. Jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking;
2. Jeugdigen met een zintuiglijke beperking;
3. Jeugdigen met een lichamelijke beperking;
4. Jeugdigen met een somatische aandoening;
5. Jeugdigen met een psychiatrische aandoening; en
6. Jeugdigen met blijvende, diepgewortelde en ernstige problemen in de thuissituatie die een ernstige
bedreiging of belemmering vormt voor de ontwikkeling van de jeugdige en/of een ondraaglijk grote
belasting vormt voor de ouders, broers en zussen.
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7.
8.
9.

Jeugdigen die door ziekte, stoornis, aandoening of beperking niet (fulltime) onderwijs kunnen
volgen of die niet (fulltime) in naschoolse voorziening kunnen deelnemen;
Jeugdigen wiens perspectief het is om (gedeeltelijk) onderwijs te volgen OF bij wie het nog niet
duidelijk is of de jeugdige kan deelnemen aan onderwijs of naschoolse voorzieningen;
Jeugdigen uit gezinnen met meervoudige problematiek, wiens ouders moeten worden ontlast.

De jeugdige vraagt ondersteuning bij het vasthouden of vergroten van de regie. De problematiek beperkt
zich tot één of enkele leefgebieden volgens de ZRM, waarbij sprake is van matige tot ernstige beperkingen.
Resultaten
Type resultaat

1. Versterken zelfredzaamheid
2. Langdurige/structurele ondersteuning
Opdrachtnemer levert een bijdrage aan het verkrijgen en behouden van structuur binnen het (sociaal)
maatschappelijk leven en het ontwikkelen van vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Zo nodig voorziet
opdrachtnemer zelf (tijdelijk) in die structuur. Dit gebeurt door het bieden van groepsgerichte begeleiding
aan jeugdige(-systeem).
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Schooluitval wordt voorkomen;
Bij de tijdelijke inzet voor respijtzorg is het netwerk om het gezin is zodanig versterkt dat zij zonder
professionele jeugdhulp verder kunnen. (Bijvoorbeeld ook door het activeren van een vrijwillig
netwerk of andere lokale voorzieningen);
Er is sprake van een zinvolle invulling en structuur aan de dag;
De jeugdige heeft dagelijkse handelingen en vaardigheden geleerd, die thuis, in de vrije tijd en
tijdens de dagbesteding worden toegepast;
De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens
nieuwe vaardigheden om hiermee om te gaan;
Ouders hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de
behoeften en mogelijkheden van hun kind.
Versterken zelfredzaamheid binnen het eigen systeem of met behulp van vrij toegankelijke hulp

Waar nodig wordt afgestemd met andere professionals die bij het jeugdige(systeem) betrokken zijn.
Begeleiding Groep is een structurele tijdsbesteding binnen een pedagogisch klimaat met SMART
omschreven doelen, waarbij de jeugdige – en waar nodig en mogelijk het jeugdige systeem- actief wordt
betrokken en waarbij de begeleiding is gericht op zingeving.
Bij jeugdigen die vrijgesteld van de leerplicht kan scholing of educatie ook onderdeel zijn van de opdracht.
Het gaat hierbij om onderwijsvervangende dagbesteding, waarbij ook in de toekomst geen sprake is van
deelname aan regulier onderwijs of dagvullende activiteit in de vrije tijd in de vorm van respijtzorg
Product specifieke eisen
Functieprofiel
Functiemix
Regiebehandelaar
Regievoerder

MBO-4/HBO
MBO onder toezicht van HBO
Nee
Ja: voor iedere client dient een regievoerder beschikbaar te zijn op minimaal
Hbo-niveau en met SKJ of BIG registratie.
Groepsgrootte
Maximaal 6 jeugdigen. De maximale verhouding tussen het aantal cliënten
en professionals is 1 professional per 5-6 cliënten.
Aantal fte
NVT
Ratio begeleider: jeugdige
1:5
Er wordt methodisch en planmatig gewerkt. De gebruikte methodes zijn Best Practice.
De uitvoering vindt plaats door een op Mbo-niveau 4 of hoger geschoolde professional. De
eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij een professional geschoold op tenminste Hbo-niveau
die SKJ-of BIG geregistreerd is, volgens de norm verantwoorde werktoedeling.
Overige uitvoeringseisen:
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•

Regievoering dient duidelijk belegd te zijn in het plan van aanpak.

Productnaam
Perceel
Productcode
Normenkader
Tarief
Eenheid
Gemiddelde trajectprijs
Duur per beschikking
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)
Leveringsvoorwaarden
Verlenging
Verlengde jeugdzorg

Ondersteuningsgericht Groep Zwaar
Ondersteuningsgerichte Ambulante Jeugdhulp (OAJ)
NNTB
NNTB
Dagdeel (2-4 uur)
<bedrag> NNTB
Maximaal 12 maanden
Minimaal 1 dagdeel per week ; maximaal 9 dagdelen per week
Uitgangspunt is dat de activiteit overdag plaats vindt, buiten de woonsituatie
en in groepsverband.
Ja
Ja, indien er geen sprake is van andere wettelijke (voorliggende)
voorzieningen

Omschrijving
Type product
Ambulante Groep gebonden Dagactiviteiten
Doel:
De dagbesteding biedt structurele activerende daginvulling. Het activiteitenprogramma biedt de jeugdige
structuur, sociale contacten en zingeving. Bij de activiteiten wordt begeleiding geboden in een groep.
Persoonlijke begeleiding bij de activiteiten is soms noodzakelijk. Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen een
gedeelte van de zorg en begeleiding op zich nemen met ondersteuning van professionele hulp. De
dagbesteding wordt aangeboden in een groep waarbij de begeleiding en jeugdigen is 1 professional staat tot
5 jeugdigen.
De problematiek werkt belemmerend aan deelname aan het onderwijs. Doel van de jeugdhulp is dan ook
om vaardigheden aan te leren, die deelname aan het onderwijs weer mogelijk maken.
Kenmerken van de jeugdhulp:
De hulp is bestemd voor jeugdigen met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/ of met
matig of ernstige ontwikkelingsproblemen waarbij ook hun opvoeders, praktische handvatten meekrijgen
hoe om te gaan hiermee. Begeleiding vindt plaats op locatie van de jeugdhulpaanbieder, waarbij de jeugdige
gedurende een dagdeel of dag (2 dagdelen) deelneemt aan groepsactiviteiten zonder dat opname en verblijf
met overnachting nodig is. Er wordt gewerkt met goed omschreven doelen gericht op het ontwikkelen en
aanleren van praktische of sociaal emotionele vaardigheden en het vermogen om kennis op te nemen en
verwerken. De mogelijkheden van de jeugdige worden zo goed mogelijk benut, zodanig dat een zo
zelfstandig mogelijk niveau van functioneren bereikt wordt. Het dagprogramma betreft een volledig aanbod,
gebaseerd op een begeleidingsplan waarin MBO- en Hbo-opgeleide jeugdprofessionals hun kennis inzetten
om een zo groot mogelijke verbetering te realiseren.
Voor iedere jeugdige is samen met de wettelijke vertegenwoordigers en het onderwijs een Onderwijs
Ontwikkelperspectief opgesteld; de aangeboden activiteiten passen bij het beschreven perspectief;
Jeugdhulp wordt levert gedurende kantoortijden.
Aanvullend op Verblijf:
Indien de jeugdige in verblijf zit, kan dit product enkel worden ingezet indien de jeugdige geen onderwijs kan
volgen. Doel van het aanbod in verblijf is dat de jeugdige op termijn wel weer reguliere onderwijs volgt.
Tijdens verblijf is dit een tijdelijke interventie.
Persoonlijke verzorging
PV kán een onderdeel zijn van de hulpvraag , maar is een integraal onderdeel van het product
Ondersteuningsgericht Groep
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Logische verwijzer:
Gemeente, GI
Voorliggende inzet:
• Er is getoetst of de ondersteuning niet via de algemene voorzieningen van de gemeente kan
worden geleverd. Deze afweging is door zowel de zorgaanbieder als de verwijzer gemaakt. De
afweging is terug te vinden in het dossier van de jeugdige.
• Voorzieningen onder Passend Onderwijs
• OAJ licht en midden, zowel individueel als groep. HAJ kan tevens voorliggend zijn .
Doelgroep
Voor wie?
Over de jeugdige zelf:
Dit betreft hulp voor jeugdigen die gebruik moeten maken van dagbesteding omdat zij niet mee kunnen in
het reguliere of speciale onderwijssysteem, of gedurende de dag niet thuis kunnen blijven. Ze worden
overdag of tijdens dagdelen opgevangen in gespecialiseerde voorzieningen. Bij deze jeugdigen is zorg
voorliggend, omdat de problematiek te complex is voor het regulier of speciaal onderwijs en ook voor de
reguliere naschoolse opvang.
Over de doelgroep:
De doelgroep bestaat uit
• Jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar en/of ouders/ verzorgers die structureel hulp nodig hebben bij
het opgroeien, bijvoorbeeld omdat zij een beperking, langdurige psychische stoornis of chronische
ziekte hebben
• Jeugdigen en/of ouders waarbij tijdens een herstelgericht ambulant jeugdhulp traject
ondersteuning nodig is voor het bestendigen van de interventies
• Ook kan het voor de ontlasting binnen een gezinssysteem of het netwerk nodig zijn dat jeugdigen
één of meer dagdelen binnen een afgewogen tijdsperiode activiteiten elders hebben.
Daarbij gaat het dan om:
1. Jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking;
2. Jeugdigen met een zintuiglijke beperking;
3. Jeugdigen met een lichamelijke beperking;
4. Jeugdigen met een somatische aandoening;
5. Jeugdigen met een psychiatrische aandoening; en
6. Jeugdigen met blijvende, diepgewortelde en ernstige problemen in de thuissituatie die een ernstige
bedreiging of belemmering vormt voor de ontwikkeling van de jeugdige
7. Jeugdigen die vanwege hun gedrag een ondraaglijk grote belasting vormen voor de ouders, broers
en zussen.
8. Voor de jeugdige en zijn gezinssysteem voor wie gestelde doelen als gevolg van ernstige en
meervoudige problematiek door een beperking, stoornis of aandoening niet zelfstandig of in
reguliere voorzieningen voor onderwijs of vrije tijd haalbaar zijn én voor wie de ondersteuning
daarin vanuit het gezin en eigen netwerk niet toereikend is.
De jeugdige ervaart regieverlies. Er is sprake van complexe problematiek op vier of meer leefgebieden van
de ZRM. Of eventueel sprake van zware beperkingen op 1 tot 3 leefgebieden.
Resultaten
Type resultaat

1. Versterken zelfredzaamheid
2. Langdurige/structurele ondersteuning
De hulp is bestemd voor jeugdigen met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/ of met
matige/ ernstige ontwikkelingsproblemen waarbij ook hun opvoeders, praktische handvatten meekrijgen
hoe om te gaan hiermee. Begeleiding vindt plaats op locatie van de jeugdhulpaanbieder, waarbij de jeugdige
gedurende een dagdeel of dag (2 dagdelen) deelneemt aan groepsactiviteiten zonder dat opname en verblijf
met overnachting nodig is. Er wordt gewerkt met goed omschreven doelen gericht op het ontwikkelen en
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aanleren van praktische of sociaal emotionele vaardigheden en het vermogen om kennis op te nemen en
verwerken. De mogelijkheden van de jeugdige worden zo goed mogelijk benut, zodanig dat een zo
zelfstandig mogelijk niveau van functioneren bereikt wordt. Het dagprogramma betreft een volledig aanbod,
gebaseerd op een begeleidingsplan waarin Hbo-opgeleide jeugdprofessionals hun kennis inzetten om een zo
groot mogelijke verbetering te realiseren.
1.
2.
3.

Waar van deelname aan onderwijs geen sprake is, is onderwijs weer opgestart;
Schooluitval wordt voorkomen;
Bij de tijdelijke inzet voor respijtzorg is het netwerk om het gezin is zodanig versterkt dat zij zonder
professionele jeugdhulp verder kunnen. (bijvoorbeeld ook door het activeren van een vrijwillig
netwerk of andere lokale voorzieningen);
4. Er is sprake van een zinvolle invulling en structuur aan de dag;
5. De jeugdige heeft dagelijkse handelingen en vaardigheden geleerd, die thuis, in de vrije tijd en
tijdens de dagbesteding worden toegepast;
6. De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens
nieuwe vaardigheden om hiermee om te gaan;
7. Ouders hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de
behoeften en mogelijkheden van hun kind.
Versterken zelfredzaamheid binnen het eigen systeem of met behulp van vrij toegankelijke hulp
Product specifieke eisen
Functieprofiel
MBO/ HBO /HBO+/WO
Functiemix
Dagbesteding Groep Zwaar wordt door HBO-personeel vormgegeven,
ondersteund door Mbo’ers
Regiebehandelaar
Regievoerder

Nee
Ja: voor iedere client dient een regievoerder beschikbaar te zijn op minimaal
WO-niveau en met SKJ of BIG registratie.
Groepsgrootte
Maximaal 4 jeugdigen
Aantal fte
NVT
Ratio begeleider: jeugdige
1:4
Er wordt methodisch en planmatig gewerkt. De gebruikte methodes zijn Practice Based.
De uitvoering vindt plaats door een op Hbo-niveau of hoger geschoolde professional. De
eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij een professional geschoold op tenminste WO-niveau en
SKJ-of BIG geregistreerd.
Overige uitvoeringseisen:
• Regievoering dient duidelijk belegd te zijn in het plan van aanpak.
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Herstelgerichte behandeling
Algemene Beschrijving
Een behandeling wordt gebruikt om een basis te leggen, die de jeugdige kan gebruiken om zijn
problemen hanteer te maken. De behandeling bouwt ‘fundamenten’ (leren van vaardigheden)
waarmee een kader ontstaat waarbinnen de problemen kunnen worden gestabiliseerd, hanteerbaar
gemaakt en die bijdrage aan een duurzaam herstel leveren. Een behandeling gebeurt op grond van
een diagnose die binnen het arrangement van de behandeling kan worden gesteld. Dit maakt dat het
diagnostisch onderzoek of observatieonderzoek onderdeel is van de behandeling Binnen een
behandeling worden, indien voor handen, erkende Evidence Based methodieken gebruikt, die
worden onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. Een behandeling wordt altijd vanuit een
wetenschappelijke basis uitgevoerd.
De jeugdige wordt behandeld gericht op het ontwikkelen en aanleren van praktische, cognitieve en
emotionele vaardigheden, waarbij de mogelijkheden van de jeugdige optimaal worden benut, zodat
een zo zelfstandig mogelijk niveau van functioneren bereikt kan worden. De behandeling in
groepsverband is tevens gericht op herstel of voorkoming van verergering van gedragsproblemen.
Een behandeling gebeurt hierom altijd onder de verantwoordelijkheid van een wetenschappelijk
opgeleide beroepskracht (WO/ WO+), de zogenaamde regiebehandelaar. In complexe casussen
wordt ook de uitvoering van de zorg vormgegeven door een WO- of WO+-er.
Daar waar geen sprake is van psychische problematiek, maar van een behandeling op basis van een
erkende Best Practice methodiek, waar geen diagnose aan ten grondslag ligt of waar sprake is dat het
grootste deel van een behandeling wordt uitgevoerd door Hbo’ers (medebehandelaar), vindt deze
plaats onder de supervisie van een wetenschappelijk opgeleide beroepskracht (middels een MDO).
Onder de medebehandelaren vallen ook Speltherapie, Psychomotorische (kinder-) Therapie,
Beeldende-, Dans-, Drama- of Muziektherapie. Deze kunnen op onderdelen worden ingezet mits
deze vermeld staan in het Register Vaktherapie dat valt onder de Federatie Vaktherapeutische
Beroepen (FVB).
Bij een behandeling wordt altijd gewerkt met een programmatische systematiek gebaseerd op
protocollen voortkomend uit de erkende Evidence Based of Best Practice methodieken binnen een
van tevoren gedefinieerde periode voorzien van start- en einddatum (na de eventuele diagnose).
Doordat met een behandeling de ‘fundamenten’ worden gelegd, is het mogelijk dat een behandeling
wordt opgevolgd door een begeleiding binnen Ondersteuningsgerichte Jeugdhulp, waarbij op deze
fundamenten wordt voortgebouwd (vaardigheden ‘inslijpen’, ondersteunen of behouden).
Grondslag voor de behandeling kan zijn:
a. medisch (somatische, psychische of psychiatrische stoornis, of een verstandelijke, lichamelijke of
zintuiglijke beperking);
b. opvoedkundig/systemisch/sociaal.
Herstelgerichte Groepsbehandeling gaat om:
Naast individuele behandelingen, kan een behandeling ook in groepsverband worden georganiseerd.
Voorbeelden hiervan zijn:

•
•

Medisch kleuterdagverblijven (MKD)
Dagbehandeling J&O (speciaal voor jeugdigen die door gedragsproblemen of
problemen in hun ontwikkeling tijdelijk niet (volledig) mee kunnen doen in de
kinderopvang of op school.
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•
•

Dagbehandeling GGZ
Dagbehandeling voor de LVB-sector.

Productnaam
Perceel
Productcode
Normenkader
Tarief & eenheid
Eenheid
Gemiddelde trajectprijs
Duur per beschikking
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)
Leveringsvoorwaarden

Verlenging
Verlengde jeugdzorg

HAJ Individueel Medicatiecontrole
Herstelgerichte Ambulante Jeugdhulp (HAJ)
<code>
<bedrag> per <eenheid>
<bedrag>
15 tot 30 minuten per keer
Maximaal 4 keer per jaar
Niet te combineren met:
• HAJ Individueel Basis GGZ
• HAJ Individueel S-GGZ
• HAJ Individueel Hoogspecialistische GGZ
• Klinische opname
Mogelijk na aantonen dat inzet effectief is??
Ja, indien er geen sprake is van andere wettelijke (voorliggende)
voorzieningen.

Omschrijving
Type product
Ambulant individueel
Doel:
Jeugdigen die geen behandeltraject hebben lopen binnen de GGZ, kunnen separaat hun medicatie laten
bijstellen, om belemmerende effecten van de medicatie/ aandoening te dempen. De jeugdige kan door de
bijstelling beter of op hetzelfde niveau blijven participeren
Kenmerken van de jeugdhulp:
De curatieve GGZ-zorg is gericht op medicamenteuze behandeling van lichte tot matige, licht- tot
middelcomplexe ADHD of stabiele chronische problematiek.
Aanvullend op Verblijf:
Voor jeugdigen binnen een klinische instelling is dit al standaard onderdeel van de behandeling.
Logische verwijzer:
Huisarts, Gemeente, GI
Voorliggende inzet:
Dit product kan niet worden ingezet in combinatie met:
• HAJ Individueel Basis GGZ
• HAJ Individueel S-GGZ
• HAJ Individueel Hoogspecialistische GGZ
• Klinische opname
Doelgroep
Voor wie?
Over de jeugdige zelf:
De jeugdige ervaart gedragsproblemen en psychische en/of psychiatrische stoornissen waarbij medicatie
noodzakelijk is om de belemmerende effecten van de aandoening te dempen.
Over de doelgroep:
Jeugdigen waarvoor het periodiek bijstellen van de medicatie noodzakelijk is om de medicatie zo efficiënt en
doelmatig mogelijk te laten werken.
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Resultaten
Type resultaat
Volledig of zover mogelijk verminderen van de ernst van klachten en symptomen met als doel dat
de jeugdige functioneert en zich leeftijdsadequaat ontwikkelt binnen zijn/haar mogelijkheden
zowel thuis als op school en in de vrije tijd of hierin positieve ontwikkelingen laat zien;
Bestrijden of reduceren van de symptomen en belastende factoren door middel van medicijnen;
Medicatie is stabiel ingesteld en teruggeleid naar de huisarts.
Productspecifieke eisen
Functieprofiel

WO+/ AMS

Functiemix
Regiebehandelaar
Ja
Regievoerder
Ja, op minimaal WO-niveau (SKJ of Big geregistreerd)
Groepsgrootte
Nvt
Aantal fte
Nvt
Ratio begeleider : jeugdige
Nvt
Kwaliteitseisen:
De medicatiecontrole wordt uitgevoerd onder regie van een regiebehandelaar.
Regiebehandelaren bij medicamenteuze behandeling zijn:
• Verpleegkundig specialist;
• Kinderarts;
• (kinder- en jeugd) Psychiater;
• Gespecialiseerde arts (bijvoorbeeld arts Maatschappij en Gezondheid).

Productnaam
Perceel
Productcode
Normenkader
Tarief & eenheid
Eenheid
Gemiddelde trajectprijs
Duur per beschikking
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)
Leveringsvoorwaarden
Verlenging
Verlengde jeugdzorg

HAJ Individueel Licht
Herstelgerichte Ambulante Jeugdhulp (HAJ)
<code> (eventueel: individueel <code> groep <code>
<bedrag> per <eenheid> (eventueel ook <code> groep)
<bedrag>
Maximaal 26 uur totale inzet gedurende maximaal 26 weken (6 maanden)
Maximaal 1 uur per week gedurende maximaal 26 weken
In geval van LVB-problematiek is een langere termijn mogelijk
Mogelijk na aantonen dat inzet effectief is??
Ja, indien er geen sprake is van andere wettelijke (voorliggende)
voorzieningen.

Omschrijving
Type product
Ambulant individueel
Doel:
Het gaat bij HAJ Individueel Licht bijvoorbeeld om opvoedtraining (waar opvoedondersteuning in het
voorliggende veld ontoereikend is gebleken), om het trainen van sociale vaardigheden (waar in het
voorliggende veld geen passend aanbod beschikbaar is) of het aanleren van vaardigheden of omgaan met
bepaalde zaken voortkomend aan een beperking en/ of gedragsproblematiek. Expliciet vallen hier
begeleidingsvormen niet onder. Het gaat om therapeutisch of corrigerende behandeling.
De enkelvoudige hulpvraag wordt met een gerichte interventie beantwoord. De hulpvraag betreft een of
maximaal twee leefgebieden van de jeugdige, is helder voor hulpvrager en hulpverlener. De keuze voor de
aanpak, doelen en resultaten zijn concreet bij aanvang of in maximaal twee sessies concreet te maken. De
aangeboden oplossing zorgt ervoor dat het gezin zonder jeugdhulp verder kan.
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Kenmerken van de jeugdhulp:
De jeugdhulp wordt aangeboden individueel of als gezinsbehandeling gericht op het gedrag van de jeugdige
of de opvoeding waarbij sprake is van (gezins)problematiek, zoals echtscheidingsproblematiek.
Diagnostiek kan een onderdeel zijn in combinatie met behandeling van de hulpvraag
Voorbeelden van interventies/modules:
• CLAS
• Make a Move
• Pretty Woman
• Opvoedkundige gezinsbehandeling (onder andere Verbindend gezag)
• Vaktherapie
• PRT
•I&G
• EMDR (mits het een door de VEN erkende opleiding betreft)
Behandelingen in dit onderdeel kijken integraal naar het hele systeem. De behandeling eindigt na 10 à 12
contactmomenten. Het resultaat kan binnen deze behandelingen worden behaald.
Jeugdhulp wordt levert gedurende kantoortijden.
Aanvullend op Verblijf:
Indien de jeugdige in verblijf zit, kan dit product enkel worden ingezet als behandeling, die niet door het
pedagogische personeel op de groep wordt geleverd. Er is sprake van de inzet van additioneel personeel en
is aanvullende op wat binnen het pedagogische klimaat in de verblijfsgroep gebeurt.
Logische verwijzer:
Huisarts, Gemeente, GI
Voorliggende inzet:
Er is getoetst of de ondersteuning niet via de algemene voorzieningen van de gemeente kan worden
geleverd. Deze afweging is door zowel de zorgaanbieder als de verwijzer gemaakt. De afweging is terug te
vinden in het dossier van de jeugdige.
Doelgroep
Voor wie?
Over de jeugdige zelf:
Het gaat om problematiek die niet door coaching of begeleiding kan worden aangeleerd. De interventie kan
zowel van toepassingen zijn op ouders, alsmede de jeugdige zelf. Ingeval van ouders zal de behandeling zich
richten op aanleren van bepaalde opvoedvaardigheden of problematiek voortkomend uit echtscheiding. In
geval van de jeugdig zal de interventie zicht richten op sociale vaardigheden of (grensoverschrijdend)
gedrag.
•
•

•
•
•
•
•
•

Beschermende zijn voldoende aanwezig.
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 en/of de omgeving.
Vraag op een enkel leefgebied. Jeugdige loopt achter op een aantal ontwikkeltaken en/of vertoont
probleemgedrag.
Zelfstandigheid niet vanzelfsprekend, bijsturing vereist.
Zelfstandig redden met hulp vanuit netwerk niet vanzelfsprekend, is afhankelijk van hulp, soms
nodig om taken over te nemen.
Goede samenwerking tussen aanbieder en jeugdige niet vanzelfsprekend. Goede communicatie
niet altijd mogelijk, staat niet altijd open voor ondersteuning, leervermogen beperkt.
Geen of nauwelijks veiligheidsrisico’s.
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Over de doelgroep:
Jeugdigen in de leeftijd 0 t/m 18 met een enkelvoudige hulpvraag en/of;
Ouders/opvoeders van jeugdigen 0 t/m 18 jaar met een enkelvoudige hulpvraag op één leefgebied
volgens de ZRM.
De hulpvraag betreft een enkelvoudige, oplosbare en tijdelijke ondersteuningsbehoefte.
Resultaten
Type resultaat
De hulpvraag is beantwoord. De hulpvraag is opgelost zonder of met steun vanuit het eigen netwerk.
(Netwerk betrekken niet noodzakelijk indien hulpvraag zelfstandig/ door gezin zelf voldoende kan worden
opgevangen). Als de hulpvraag onvoldoende door het gezin zelf kan worden beantwoord, wordt de
oplossing voor de problematiek in het netwerk van het gezin geborgd. In dat geval is het netwerk onderdeel
van de behandeling.
Koppeling doelen:
De interventie richt zich op de zelfredzaamheid van het gezin.
Inzet is de beweging van jeugdhulp naar voorliggend.
Lichte hulp heeft de voorkeur, indien dit passend is.
Hulp is zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.
Productspecifieke eisen
Functieprofiel

HBO/ HBO+/ WO

Functiemix
Regiebehandelaar
Ja, op minimaal WO-niveau (SKJ of Big geregistreerd)
Regievoerder
Nee
Groepsgrootte
Nvt
Aantal fte
Nvt
Ratio begeleider: jeugdige
Nvt
Kwaliteitseisen:
Er wordt methodisch en planmatig gewerkt. De gebruikte methodes zijn Evidence Based.
De uitvoering vindt plaats door een op Hbo of hoger geschoolde professional. De eindverantwoordelijkheid
voor de uitvoering ligt bij een professional geschoold op tenminste WO-niveau en SKJ-of BIG geregistreerd.
Aanvullend eisen:
De hulpvormen die ingezet worden zijn altijd onderbouwd met een methodische onderlegger (systemisch,
gericht op Evidence Based programma's/ behandelprotocollen). Regievoering dient duidelijk belegd te zijn in
het plan van aanpak.

Productnaam
Perceel
Productcode
Normenkader
Tarief & eenheid
Eenheid
Gemiddelde trajectprijs
Duur per beschikking
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)
Leveringsvoorwaarden
Verlenging

HAJ Individueel Midden
Herstelgerichte Ambulante Jeugdhulp (HAJ)
<code> (eventueel: individueel <code> groep <code>
<bedrag> per <eenheid> (eventueel ook <code> groep)
<bedrag>
Maximaal 6 tot 12 maanden
Gemiddeld 2 uur per week cliëntcontact
In geval van LVB-problematiek is een langere termijn mogelijk
Mogelijk na aantonen dat inzet effectief is??
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Verlengde jeugdzorg

Ja, indien er geen sprake is van andere wettelijke (voorliggende)
voorzieningen.

Omschrijving
Type product
Ambulant individueel
Doel:
Het gaat bij HAJ Individueel Midden bijvoorbeeld om, om het trainen van sociale vaardigheden (waar in het
voorliggende veld geen passend aanbod beschikbaar is) of het aanleren van vaardigheden of omgaan met
bepaalde zaken voortkomend aan een beperking en/ of matige gedragsproblematiek. Expliciet vallen hier
begeleidingsvormen niet onder. Het gaat om therapeutisch of corrigerende behandeling.
De enkelvoudige hulpvraag wordt met een gerichte interventie beantwoord. De hulpvraag betreft twee tot
maximaal vier leefgebieden van de jeugdige, is helder voor hulpvrager en hulpverlener. De keuze voor de
aanpak, doelen en resultaten zijn concreet bij aanvang of in maximaal twee sessies concreet te maken. De
aangeboden oplossing zorgt ervoor dat het gezin zonder jeugdhulp verder kan.
Kenmerken van de jeugdhulp:
De jeugdhulp wordt aangeboden individueel of als gezinsbehandeling gericht op het gedrag van de jeugdige
of de opvoeding waarbij sprake is van (gezins)problematiek, zoals echtscheidingsproblematiek.
Hieronder vallen bijvoorbeeld:
• IOG/LOG
• IAG
• Ouderschap blijft
• Signs of Safety
• Verbindend Gezag geweldloos verzet
• Kinderen uit de knel (KUK)
• • Parent Management Training Oregon (PMTO)
• Crime Out
• Horizonmethode
• Tools4U
• Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (na detentie 16-24 jaar)
• BOP: programma gericht op ouders met verstoorde interactie met jonge kind
• gezinsdagbehandeling
• Verbindend gezag
• Contextuele hulpverlening
Diagnostiek kan een onderdeel zijn in combinatie met behandeling van de hulpvraag
Jeugdhulp wordt levert gedurende kantoortijden.
Aanvullend op Verblijf:
Indien de jeugdige in verblijf zit, kan dit product enkel worden ingezet als behandeling, die niet door het
pedagogische personeel op de groep wordt geleverd. Er is sprake van de inzet van additioneel personeel en
is aanvullend op wat binnen het pedagogische klimaat in de verblijfsgroep gebeurt.
Logische verwijzer:
Huisarts, Gemeente, GI
Voorliggende inzet:
Er is getoetst of de ondersteuning niet via de algemene voorzieningen van de gemeente kan worden
geleverd. Deze afweging is door zowel de zorgaanbieder als de verwijzer gemaakt. De afweging is terug te
vinden in het dossier van de jeugdige.
Doelgroep
Voor wie?
Over de jeugdige:

7 opties
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Het gaat om problematiek die niet door coaching of begeleiding kan worden aangeleerd. De interventie kan
zowel van toepassingen zijn op ouders, alsmede de jeugdige zelf. Ingeval van ouders zal de behandeling zich
richten op aanleren van bepaalde opvoedvaardigheden of problematiek voortkomend uit echtscheiding. In
geval van de jeugdig zal de interventie zicht richten op sociale vaardigheden of (grensoverschrijdend)
gedrag.
•

•
•
•
•
•
•

Beschermende en risicofactoren zijn in gelijke mate aanwezig. 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.
Vraag op diverse leefgebieden. Jeugdige loopt achter op een aantal ontwikkeltaken en/of vertoont
probleemgedrag.
Zelfstandigheid niet vanzelfsprekend, bijsturing vereist, soms (gedeeltelijk) overnemen.
Zelfstandig redden met hulp vanuit netwerk niet vanzelfsprekend, is afhankelijk van hulp, soms
nodig om taken over te nemen.
Goede samenwerking tussen aanbieder en jeugdige niet vanzelfsprekend. Goede communicatie
niet altijd mogelijk, staat niet altijd open voor ondersteuning, leervermogen beperkt.
Geen of nauwelijks veiligheidsrisico’s.

Over de doelgroep:
• Jeugdigen in de leeftijd 0 t/m 18 met een onduidelijke en/of meervoudige hulpvraag en hun
ouders.
• Ouders/opvoeders van jeugdigen 0 t/m 18 jaar met een enkelvoudige hulpvraag op één
leefgebied volgens de ZRM.
Diagnostiek in combinatie met behandeling is onderdeel van deze productcategorie.
Resultaten
Type resultaat
De hulpvraag is beantwoord; Jeugdigen en/ of ouders kunnen na de hulp zonder jeugdhulp verder, evt. met
steun vanuit voorliggende voorzieningen. Er is actief gekeken en voorbereid met het gezin hoe een terugval
op te vangen d.m.v. inzet eigen netwerk en/of voorliggende voorzieningen.
Hulpvraag van jeugdige en/ of ouders is beantwoord; er zijn concrete vaardigheden aangeleerd of
gedragsveranderingen bewerkstelligd waardoor de hulpvraag is weggenomen.
Koppeling doelen:
De interventie richt zich op de zelfredzaamheid van het gezin.
Inzet is de beweging van jeugdhulp naar voorliggend.
Lichte hulp heeft de voorkeur, indien dit passend is.
Productspecifieke eisen
Functieprofiel

HBO/ HBO+/ WO

Functiemix
Regiebehandelaar
Ja, op minimaal WO-niveau (SKJ of Big geregistreerd)
Regievoerder
Nee
Groepsgrootte
Nvt
Aantal fte
Nvt
Ratio begeleider: jeugdige
Nvt
Kwaliteitseisen:
Er wordt methodisch en planmatig gewerkt. De gebruikte methodes zijn Evidence Based.
De uitvoering vindt plaats door een op Hbo of hoger geschoolde professional. De eindverantwoordelijkheid
voor de uitvoering ligt bij een professional geschoold op tenminste WO-niveau en SKJ-of BIG geregistreerd.
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Aanvullend eisen:
• De hulpvormen die ingezet worden zijn altijd onderbouwd met een methodische onderlegger
(systemisch, gericht op Evidence Based programma's/ behandelprotocollen). Regievoering dient
duidelijk belegd te zijn in het plan van aanpak.

Productnaam
Perceel
Productcode
Normenkader
Tarief
Eenheid
Gemiddelde trajectprijs
Duur per beschikking
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)
Leveringsvoorwaarden
Verlenging
Verlengde jeugdzorg

HAJ Individueel Zwaar
Herstelgerichte Ambulante Jeugdhulp (HAJ)
<code>
<bedrag> per <eenheid>
<bedrag>
6 tot 12 maanden
Gemiddeld 5 uur per week cliëntcontact
In geval van LVB-problematiek is een langere termijn mogelijk
Ja, indien er geen sprake is van andere wettelijke (voorliggende)
voorzieningen.

Omschrijving
Type product
Ambulant individueel
Doel:
Het gaat bij HAJ Individueel zwaar bijvoorbeeld om het trainen van sociale vaardigheden (waar in het
voorliggende veld geen passend aanbod beschikbaar is) of het aanleren van vaardigheden of omgaan met
bepaalde zaken voortkomend aan een beperking en/ of gedragsproblematiek. Expliciet vallen hier
begeleidingsvormen niet onder. Het gaat om therapeutisch of corrigerende behandeling.
Dit betreft een meervoudige complexe hulpvraag; gezinnen met complexe opvoed-problematiek, jeugdigen
en gezinnen met een stapeling van hulpvragen, generationele/ systeemgebonden problematiek. De
aangeboden interventie zorgt ervoor dat het gezin zonder jeugdhulp verder kan.
Kenmerken van de jeugdhulp:
De jeugdhulp wordt aangeboden individueel of als gezinsbehandeling gericht op het gedrag van de jeugdige
of de opvoeding waarbij sprake is van (gezins)problematiek, zoals echtscheidingsproblematiek.
Diagnostiek is onderdeel van deze jeugdhulp.
Het gaat om intensieve behandeling op basis van wetenschappelijke methoden, waarbij intensieve
behandeling door een behandelaar op WO-niveau essentieel is, zoals bijvoorbeeld bij EMDR.
Voorbeelden :
MDFT
IOG/IAG
Aanvullend op Verblijf:
Indien de jeugdige in verblijf zit, kan dit product enkel worden ingezet als behandeling, die niet door het
pedagogische personeel op de groep wordt geleverd. Er is sprake van de inzet van additioneel personeel en
is aanvullende op wat binnen het pedagogische klimaat in de verblijfsgroep gebeurt.
Logische verwijzer:
Huisarts, Gemeente, GI
Voorliggende inzet:
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Er is getoetst of de ondersteuning niet via de algemene voorzieningen van de gemeente kan worden
geleverd. Deze afweging is door zowel de zorgaanbieder als de verwijzer gemaakt. De afweging is terug te
vinden in het dossier van de jeugdige.
Doelgroep
Voor wie?
7 opties
Over de jeugdige zelf:
Het gaat om problematiek die niet door coaching of begeleiding kan worden aangeleerd. De interventie kan
zowel van toepassingen zijn op ouders, het gezin, alsmede de jeugdige zelf. Ingeval van ouders zal de
behandeling zich richten op aanleren van bepaalde opvoedvaardigheden of problematiek voortkomend uit
echtscheiding. In geval van de jeugdig zal de interventie zicht richten op sociale vaardigheden of
(grensoverschrijdend) gedrag.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weinig beschermende factoren en veel risicofactoren.
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.
Complexe vragen op meerdere leefgebieden. Jeugdige loopt achter op een meerdere
ontwikkeltaken en/of vertoont ernstig probleemgedrag.
Beperkte zelfstandigheid, deskundige sturing nodig, vaak taken overnemen.
Is afhankelijk van hulp, kan niet zelfstandig functioneren, ook lichte taken moeten worden
overgenomen.
Beperkte of complexe samenwerking tussen aanbieder en jeugdige.
Communiceren gaat moeizaam, staat veelal niet open voor ondersteuning, leervermogen zeer
beperkt.
Onvoorspelbaarheid in gedrag en zorgbehoefte.
Er zijn veiligheidsrisico’s aanwezig.
Kan gevaar zijn voor zichzelf zijn of voor de omgeving.

Over de doelgroep:
Jeugdigen in de leeftijd 0 t/m 18 met een complexe, meervoudige hulpvraag en hun ouders en/of;
Ouders/opvoeders van jeugdigen 0 t/m 18 jaar met een complexe, meervoudige hulpvraag rond de
opvoeding van hun kinderen.
Resultaten
Type resultaat
Hulpvraag van jeugdige en/ of ouders is beantwoord/ gestabiliseerd, er zijn concrete vaardigheden
aangeleerd of gedragsveranderingen bewerkstelligd waardoor de hulpvraag is weggenomen. Inzet en waar
nodig opbouwen en versterken van het eigen netwerk is gerealiseerd.
Het gezin en de jeugdige(n) kunnen na de hulp zonder jeugdhulp verder, hierbij is nazorg en borging van
steun vanuit het netwerk en voorliggende voorzieningen duurzaam geregeld.
Indien afronden hulp niet volledig mogelijk is, wordt een duurzame oplossing geregeld via OAJ. Tevens
wordt gekeken of en zo ja welke hulp nodig is vanuit andere voorzieningen, wetten en taakvelden.
Koppeling doelen:
Inzet is de beweging van zware jeugdhulp naar lichtere interventies: ambulante jeugdhulp ter
vervanging dan wel voorkoming van verblijfszorg.
Lichte hulp heeft de voorkeur, indien dit passend is.
Hulp is zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.
Productspecifieke eisen
Functieprofiel
Functiemix
Regiebehandelaar

HBO+/ WO/ WO+/ AMS
Ja, op minimaal WO+-niveau (SKJ of Big geregistreerd)
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Regievoerder
Nee
Groepsgrootte
Nvt
Aantal fte
Nvt
Ratio begeleider: jeugdige
Nvt
Kwaliteitseisen:
Er wordt methodisch en planmatig gewerkt. De gebruikte methodes zijn Evidence Based.
De uitvoering vindt plaats door een op WO of hoger geschoolde professional. De eindverantwoordelijkheid
voor de uitvoering ligt bij een professional geschoold op tenminste WO-niveau en SKJ-of BIG geregistreerd.
Inzet is mogelijk buiten kantoortijden.
Aanvullend eisen:
• De hulpvormen die ingezet worden zijn altijd onderbouwd met een methodische onderlegger
(systemisch, gericht op Evidence Based programma's/ behandelprotocollen). Regievoering dient
duidelijk belegd te zijn in het plan van aanpak.

Productnaam
Perceel
Productcode
Normenkader
Tarief & eenheid
Eenheid
Gemiddelde trajectprijs
Duur per beschikking
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)
Leveringsvoorwaarden
Verlenging
Verlengde jeugdzorg

HAJ Licht Groep
Herstelgerichte Ambulante Jeugdhulp (HAJ)
<code> (eventueel: individueel <code> groep <code>
<bedrag> per <eenheid> (eventueel ook <code> groep)
<bedrag>
Maximaal 26 weken (6 maanden)
Maximaal 2 dagdelen per week
In geval van LVB-problematiek is een langere termijn mogelijk
Ja, indien er geen sprake is van andere wettelijke (voorliggende)
voorzieningen.

Omschrijving
Type product
Ambulant individueel
Doel:
Er is sprake van een enkelvoudige hulpvraag die met een gerichte interventie beantwoord moet kunnen
worden. De hulpvraag betreft een of maximaal twee leefgebieden van de jeugdige. De keuze voor de
aanpak, doelen en resultaten zijn concreet bij aanvang of in maximaal twee sessies concreet te maken.
Observatie wordt ingezet wanneer de hulpvraag enige verheldering nodig heeft, mits dit als onderdeel is
benoemd in een plan van aanpak. Expliciet vallen hier begeleidingsvormen niet onder. Het gaat om
therapeutisch of corrigerende behandeling. Aan het einde van de behandeling is de hulpvraag beantwoord
of met de hulp van het netwerk van de jeugdige is de oplossing geborgd. De oplossing hiervoor wordt
duurzaam belegd waarbij extra aandacht is voor de situatie na de beëindiging van de jeugdhulp.
Kenmerken van de jeugdhulp:
Het gaat bij HAJ-groep Licht bijvoorbeeld om het observeren van gedrag, het trainen van sociale
vaardigheden (waar in het voorliggende veld geen passend aanbod beschikbaar is), psycho-educatie, het
aanleren van vaardigheden of omgaan met bepaalde vragen.
Het aanbod, inclusief de behandeling wordt geleverd in groepsverband.
Observatie en diagnostiek kan een onderdeel zijn in combinatie met behandeling van de hulpvraag.
Jeugdhulp wordt geleverd gedurende kantoortijden.
Stapelen met andere vormen van ambulante jeugdhulp is mogelijk
Aanvullend op Verblijf:
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Indien de jeugdige in verblijf zit, kan dit product enkel worden ingezet als behandeling, die niet door het
pedagogische personeel op de groep wordt geleverd. Er is sprake van de inzet van additioneel personeel en
is aanvullende op wat binnen het pedagogische klimaat in de verblijfsgroep gebeurt.
Logische verwijzer:
Huisarts, Gemeente, GI
Voorliggende inzet:
Er is getoetst of er werkelijk ondersteuning nodig is of dat met inzet van eigen kracht of met ondersteuning
via de algemene voorzieningen van de gemeente in de hulpvraag kan worden voorzien. Deze afweging is
door zowel de zorgaanbieder als de verwijzer gemaakt. De afweging is terug te vinden in het dossier van de
jeugdige.
Doelgroep
Voor wie?
Over de jeugdige zelf:
Het gaat om problematiek die niet door coaching of begeleiding kan worden aangeleerd. In geval van de
jeugdig zal de interventie zicht richten op sociale vaardigheden of (grensoverschrijdend) gedrag.
Over de doelgroep:
Jeugdigen in de leeftijd 0 t/m 18 met een enkelvoudige hulpvraag.
De hulpvraag betreft een enkelvoudige, oplosbare en tijdelijke ondersteuningsbehoefte.
Resultaten
Type resultaat
De hulpvraag is verhelderd en beantwoord. De hulpvraag is opgelost zonder of met steun vanuit het eigen
netwerk. (Netwerk betrekken niet noodzakelijk indien hulpvraag zelfstandig/ door gezin zelf voldoende kan
worden opgevangen).
Koppeling doelen:
De interventie richt zich op de zelfredzaamheid van het gezin.
Inzet is de beweging van jeugdhulp naar voorliggend.
Lichte hulp heeft de voorkeur, indien dit passend is.
Hulp is zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.
Productspecifieke eisen
Functieprofiel

HBO/ HBO+/ WO

Functiemix
Regiebehandelaar
Regievoerder
Groepsgrootte
Aantal fte
Ratio begeleider: jeugdige

Ja, op minimaal WO-niveau (SKJ of Big geregistreerd)
Nee
6 tot 8
1
1:6

Kwaliteitseisen:
Er wordt methodisch en planmatig gewerkt. De gebruikte methodes zijn Evidence Based.
De uitvoering vindt plaats door een op Hbo of hoger geschoolde professional. De eindverantwoordelijkheid
voor de uitvoering ligt bij een professional geschoold op tenminste WO-niveau en SKJ-of BIG geregistreerd.
Aanvullend eisen:
• De hulpvormen die ingezet worden zijn altijd onderbouwd met een methodische onderlegger
(systemisch, gericht op Evidence Based programma's/ behandelprotocollen). Regievoering dient
duidelijk belegd te zijn in het plan van aanpak.
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Productnaam
Perceel
Productcode
Normenkader
Tarief & eenheid
Eenheid
Gemiddelde trajectprijs
Duur per beschikking
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)
Leveringsvoorwaarden
Verlenging
Verlengde jeugdzorg

HAJ Groep Midden
Herstelgerichte Ambulante Jeugdhulp (HAJ)
<code>
<bedrag> per <eenheid>
<bedrag>
Maximaal 6 tot 12 maanden
3 tot 5 dagdelen per week,
In geval van LVB-problematiek is een langere termijn mogelijk
Ja, indien er geen sprake is van andere wettelijke (voorliggende)
voorzieningen.

Omschrijving
Type product
Ambulant individueel
Doel:
Er is sprake van een meervoudige hulpvraag die met een gerichte interventie beantwoord moet kunnen
worden. De hulpvraag betreft een of twee tot vier leefgebieden van de jeugdige. De keuze voor de aanpak,
doelen en resultaten zijn concreet bij aanvang of in maximaal twee sessies concreet te maken. Observatie
wordt ingezet wanneer de hulpvraag enige verheldering nodig heeft, mits dit als onderdeel is benoemd in
een plan van aanpak. Expliciet vallen hier begeleidingsvormen niet onder. Het gaat om therapeutisch of
corrigerende behandeling. Aan het einde van de behandeling is de hulpvraag beantwoord of met de hulp
van het netwerk van de jeugdige is de oplossing geborgd. De oplossing hiervoor wordt duurzaam belegd
waarbij extra aandacht is voor de situatie na de beëindiging van de jeugdhulp.
Kenmerken van de jeugdhulp:
Het gaat bij HAJ-groep Midden bijvoorbeeld om intensief observeren van gedrag, het trainen van sociale
vaardigheden (waar in het voorliggende veld geen passend aanbod beschikbaar is), psycho-educatie, het
aanleren van vaardigheden of omgaan met bepaalde vragen.
Het aanbod, inclusief de behandeling wordt geleverd in groepsverband en er is een noodzaak voor een
multidisciplinaire aanpak.
Observatie en diagnostiek kan een onderdeel zijn in combinatie met behandeling van de hulpvraag.
Er is sprake van een onduidelijke en/of meervoudige hulpvraag van een jeugdige, ouders en/of gezin.
Diagnostiek in combinatie met behandeling is onderdeel van deze productcategorie. Deze diagnostiek wordt
multidisciplinair ingericht.
Stapelen met andere vormen van ambulante jeugdhulp is mogelijk
Jeugdhulp wordt levert gedurende kantoortijden.
Aanvullend op Verblijf:
Indien de jeugdige in verblijf zit, kan dit product enkel worden ingezet als behandeling, die niet door het
pedagogische personeel op de groep wordt geleverd. Er is sprake van de inzet van additioneel personeel en
is aanvullende op wat binnen het pedagogische klimaat in de verblijfsgroep gebeurt.
Logische verwijzer:
Huisarts, Gemeente, GI
Voorliggende inzet:
Er is getoetst of de ondersteuning niet via de algemene voorzieningen van de gemeente kan worden
geleverd. Deze afweging is door zowel de zorgaanbieder als de verwijzer gemaakt. De afweging is terug te
vinden in het dossier van de jeugdige.
• HAJ Groep Licht
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Doelgroep
Voor wie?
Over de jeugdige zelf:
Het gaat om problematiek die niet door coaching of begeleiding kan worden aangeleerd. In geval van de
jeugdig zal de interventie zicht richten op sociale vaardigheden of (grensoverschrijdend) gedrag.
Over de doelgroep:
Jeugdigen in de leeftijd 0 t/m 18 met een onduidelijke en/of meervoudige hulpvraag en hun ouders.
Diagnostiek in combinatie met behandeling is onderdeel van deze productcategorie.
Resultaten
Type resultaat
De jeugdige en het gezin kan na de hulp zonder jeugdhulp verder op eigen kracht, evt. met steun vanuit
voorliggende voorzieningen
Hulpvraag van jeugdige en/ of ouders is beantwoord, er zijn concrete vaardigheden aangeleerd of
gedragsveranderingen bewerkstelligd waardoor de hulpvraag is weggenomen. Er is actief gewerkt aan het
organiseren van eigen kracht, het eigen netwerk en/of het mobiliseren van voorliggende voorzieningen.
Koppeling doelen:
De interventie richt zich op de zelfredzaamheid van het gezin/ de jeugdige.
Inzet is de beweging van jeugdhulp naar voorliggend.
Lichte hulp heeft de voorkeur, indien dit passend is.
Hulp is zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.
Productspecifieke eisen
Functieprofiel
HBO/ HBO+/ WO
Functiemix
Regiebehandelaar
Ja, op minimaal WO-niveau (SKJ of Big geregistreerd)
Regievoerder
Nee
Groepsgrootte
5 tot 6
Aantal fte
1
Ratio begeleider: jeugdige
1:5
Kwaliteitseisen:
Er wordt methodisch en planmatig gewerkt. De gebruikte methodes zijn Evidence Based.
De uitvoering vindt plaats door een op Hbo of hoger geschoolde professional. De eindverantwoordelijkheid
voor de uitvoering ligt bij een professional geschoold op tenminste WO-niveau en SKJ-of BIG geregistreerd.
Aanvullend eisen:
• de hulpvormen die ingezet worden zijn altijd onderbouwd met een methodische onderlegger
(systemisch, gericht op Evidence Based programma's/ behandelprotocollen). Regievoering dient
duidelijk belegd te zijn in het plan van aanpak.

Productnaam
Perceel
Productcode
Normenkader
Tarief
Eenheid
Gemiddelde trajectprijs
Duur per beschikking
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)
Leveringsvoorwaarden
Verlenging

HAJ Groep Zwaar
Herstelgerichte Ambulante Jeugdhulp (HAJ)
<code>
<bedrag> per <eenheid>
<bedrag>
Maximaal 9 tot 18 maanden
3-9 dagdelen per week
In geval van LVB-problematiek is een langere termijn mogelijk.
In overleg met Gemeentelijke toegang
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Verlengde jeugdzorg

Ja, indien er geen sprake is van andere wettelijke (voorliggende)
voorzieningen.

Omschrijving
Type product
Ambulant groep
Doel:
Er is sprake van een meervoudige hulpvraag die met een gerichte interventie opgelost moet kunnen
worden. De hulpvraag betreft meerdere leefgebieden van de jeugdige. Observatie wordt ingezet wanneer
de hulpvraag enige verheldering nodig heeft, mits dit als onderdeel is benoemd in een plan van aanpak.
Afbakening in tijd en met benoemen van doelen. Expliciet vallen hier begeleidingsvormen niet onder. Het
gaat om therapeutisch of corrigerende behandeling. Aan het einde van de behandeling is de hulpvraag
beantwoord of met de hulp van het netwerk van de jeugdige is de oplossing geborgd. De oplossing hiervoor
wordt duurzaam belegd waarbij extra aandacht is voor de situatie na de beëindiging van de jeugdhulp.
Kenmerken van de jeugdhulp:
De hulpvraag betreft een complexe hulpvraag; er is sprake van meerdere (meer dan twee) hulpvragen op
meerdere leefgebieden op verschillende domeinen in het systeem. Er kan sprake zijn generationele/
systeemgebonden problematiek. Er is onderzoek/ diagnostiek nodig naar oorzaken en oplossingsrichtingen.
Deze observatie en diagnostiek heeft noodzakelijkerwijs een multidisciplinair karakter.
Er is een multidisciplinaire aanpak nodig om tot een aanpak en vaak ook om tot herstel te komen.
Het multidisciplinaire karakter van de zorg kan domein en wetoverstijgend zijn, waardoor onderdelen, zoals
bijvoorbeeld logopedie ook vanuit de andere wetgeving (ZVW) worden gefinancierd. De hulpverlener draagt
er zorg voor dat indien nodig, deze zorg is verankerd in het aanbod.
Voorbeeld: Multidisciplinaire Kinderdagbehandeling.
Stapelen met andere vormen van ambulante jeugdhulp is mogelijk
Jeugdhulp wordt geleverd gedurende kantoortijden.
Aanvullend op Verblijf:
Indien de jeugdige in verblijf zit, kan dit product enkel worden ingezet als behandeling, die niet door het
pedagogische personeel op de groep wordt geleverd. Er is sprake van de inzet van additioneel personeel en
is aanvullende op wat binnen het pedagogische klimaat in de verblijfsgroep gebeurt.
Logische verwijzer:
Huisarts, Gemeente, GI
Voorliggende inzet:
Er is getoetst of er werkelijk ondersteuning nodig is of dat met inzet van eigen kracht of met ondersteuning
via de algemene voorzieningen van de gemeente in de hulpvraag kan worden voorzien. Deze afweging is
door zowel de zorgaanbieder als de verwijzer gemaakt. De afweging is terug te vinden in het dossier van de
jeugdige.
• HAJ Groep Licht
• HAJ Groep Midden
Doelgroep
Voor wie?
Over de jeugdige zelf:
Het gaat om problematiek die niet door coaching of begeleiding kan worden aangeleerd. In geval van de
jeugdig zal de interventie zicht richten op sociale vaardigheden of (grensoverschrijdend) gedrag.
-

Jeugdigen in de leeftijd 0 t/m 18 met een complexe, meervoudige hulpvraag en hun ouders en/of;
Ouders/opvoeders van jeugdigen 0 t/m 18 jaar met een complexe, meervoudige hulpvraag rond de
opvoeding van hun kinderen.
Over de doelgroep:
Jeugdigen in de leeftijd 0 t/m 18 met een meervoudige hulpvraag.
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-

De hulpvraag betreft een meervoudige, oplosbare en tijdelijke ondersteuningsbehoefte.

Resultaten
Type resultaat
Hulpvraag van jeugdige en/ of ouders is beantwoord, er zijn concrete vaardigheden aangeleerd of
gedragsveranderingen bewerkstelligd waardoor de hulpvraag is weggenomen. Inzet en waar nodig
opbouwen en versterken van het eigen netwerk is gerealiseerd.
Het gezin en de jeugdige(n) kunnen na de hulp zonder jeugdhulp verder, hierbij is nazorg en borging van
steun vanuit het netwerk en voorliggende voorzieningen duurzaam geregeld.
Eventueel wordt afbouw georganiseerd via een jeugdhulp in de midden categorie. Indien afronden hulp niet
volledig mogelijk is wordt een duurzame oplossing geregeld via OAJ. Tevens wordt gekeken of en zo ja welke
hulp nodig is vanuit andere voorzieningen, wetten en taakvelden.
Koppeling doelen:
Inzet is de beweging van zware jeugdhulp naar lichtere interventies: ambulante jeugdhulp ter
vervanging dan wel voorkoming van verblijfszorg.
Lichte hulp heeft de voorkeur, indien dit passend is.
Hulp is zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.
Productspecifieke eisen
Functieprofiel
Functiemix
Regiebehandelaar
Regievoerder
Groepsgrootte
Aantal fte
Ratio begeleider: jeugdige

HBO/ HBO+/ WO/ WO+/ AMS
Ja, op minimaal WO+-niveau (SKJ of Big geregistreerd)
Nee
4 tot 8
1
1:4

Kwaliteitseisen:
Er wordt methodisch en planmatig gewerkt. De gebruikte methodes zijn Evidence Based of volgen het
principe van Best Practice
De uitvoering vindt plaats door een op Hbo of hoger geschoolde professional. De eindverantwoordelijkheid
voor de uitvoering ligt bij een professional geschoold op tenminste WO-niveau en SKJ-of BIG geregistreerd.
Aanvullend eisen:
• de hulpvormen die ingezet worden zijn altijd onderbouwd met een methodische onderlegger
(systemisch, gericht op Evidence Based programma's/ behandelprotocollen). Regievoering dient
duidelijk belegd te zijn in het plan van aanpak.

Productnaam
Perceel
Productcode
Normenkader
Tarief
Eenheid
Gemiddelde trajectprijs
Duur per beschikking
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)
Leveringsvoorwaarden
Verlenging
Verlengde jeugdzorg

HAJ Individueel Basis GGZ
Herstelgerichte Ambulante Jeugdhulp (HAJ)
<code>
<bedrag>
Minuten/ uren
<bedrag>
Maximaal 750 minuten (12-13 sessies)
Maximaal 1 tot 2 uur per week

Nee
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Omschrijving
Type product
Doel:
Er is sprake van een enkelvoudige hulpvraag die met een gerichte interventie beantwoord moet kunnen
worden. Aan het einde van de behandeling is de hulpvraag beantwoord of met de hulp van het netwerk van
de jeugdige is de oplossing geborgd. De oplossing hiervoor wordt duurzaam belegd waarbij extra aandacht is
voor de situatie na de beëindiging van de jeugdhulp.
Kenmerken van de jeugdhulp:
De Basis ggz is gericht op behandelen van matig tot ernstige, complexe psychische problemen of nietstabiele chronische problematiek met matige tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren. De in te
zetten hulp is doelmatig en passend om het behandeldoel te bereiken.
De jeugdhulp is voor jeugdigen met een beperking op grond van een DSM-benoemde stoornis. Er is sprake is
van een laag risico. Er is geen sprake van co morbiditeit.
Jeugdhulp wordt levert gedurende kantoortijden.
Aanvullend op Verblijf:
Indien de jeugdige in verblijf zit, kan dit product niet worden ingezet als behandeling.
Logische verwijzer:
Huisarts, Gemeente
Voorliggende inzet:
Er is getoetst of er werkelijk ondersteuning nodig is of dat met inzet van eigen kracht of met ondersteuning
via de algemene voorzieningen van de gemeente in de hulpvraag kan worden voorzien. Deze afweging is
door zowel de zorgaanbieder als de verwijzer gemaakt. De afweging is terug te vinden in het dossier van de
jeugdige.
Doelgroep
Voor wie?
Over de jeugdige:
De problematiek waar de jeugdige mee kampt is psychiatrisch of psychisch van aard.
Over de doelgroep:
De hulpvraag vraagt niet om een multidisciplinaire aanpak. Er is wel sprake van een DSM-V stoornis. Het
betreft hierbij Jeugdigen in de leeftijd 0 t/m 18.
Resultaten
Type resultaat
Verminderen van de ernst van klachten en symptomen met als doel dat de jeugdige functioneert en zich
leeftijdsadequaat ontwikkelt binnen zijn/haar mogelijkheden zowel thuis als op school en in de vrije tijd of
hierin positieve ontwikkelingen laat zien.
Dat omvat onder meer:
• Beperken van de gevolgen van het ziektebeeld, zowel de directe gevolgen als de indirecte gevolgen
(sociale schade);
• Versterken netwerk van de jeugdige zodat deze duurzaam ondersteund wordt;
• Voorkomen van terugval (duurzame borging van het resultaat);
• De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens
nieuwe vaardigheden om hiermee om te gaan;
• Ouders hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de
behoeften en mogelijkheden van hun kind.
Productspecifieke eisen
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Functieprofiel
Functiemix
Regiebehandelaar
Regievoerder
Groepsgrootte
Aantal fte
Ratio begeleider: jeugdige

HBO/HBO+/ WO/ WO+
Ja, op minimaal WO+-niveau (Big geregistreerd)
Nee
Nvt
Nvt
Nvt

Kwaliteitseisen:
Er wordt methodisch en planmatig gewerkt. De gebruikte methodes zijn Evidence Based.
De uitvoering vindt plaats door een op HBO of hoger geschoolde professional. De eindverantwoordelijkheid
voor de uitvoering (regiebehandelaarschap) ligt bij een professional geschoold op tenminste WO+-niveau en
BIG geregistreerd.
Aanvullend eisen:
• De hulpvormen die ingezet worden zijn altijd onderbouwd met een methodische onderlegger
(systemisch, gericht op Evidence Based programma's/ behandelprotocollen). Regievoering dient
duidelijk belegd te zijn in het plan van aanpak.

Productnaam
HAJ Individueel S-GGZ
Perceel
Herstelgerichte Ambulante Jeugdhulp (HAJ)
Productcode
<code>
Normenkader
Tarief
<bedrag>
Eenheid
Minuten/ uren
Gemiddelde trajectprijs
<bedrag>
Duur per beschikking
Gemiddeld 445 dagen
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)
2 tot 4 uur per week
Leveringsvoorwaarden
Verlenging
Verlengde jeugdzorg
Nee
Omschrijving
Type product
Doel:
Er is sprake van een meervoudige hulpvraag die met een gerichte interventie opgelost moet kunnen
worden. De hulpvraag betreft meerdere leefgebieden van de jeugdige. Aan het einde van de behandeling is
de hulpvraag beantwoord of met de hulp van het netwerk van de jeugdige is deze oplossing geborgd. Dit
wordt duurzaam belegd waarbij extra aandacht is voor de situatie na de beëindiging van de jeugdhulp. De
gezinsleden van de jeugdige maken een integraal onderdeel uit van de behandeling.
Kenmerken van de jeugdhulp:
De specialistische jeugd ggz is gericht op behandelen van matig tot ernstige, complexe psychische
problemen of niet-stabiele chronische problematiek met matige tot ernstige beperkingen in het dagelijks
functioneren. De in te zetten hulp is doelmatig en passend om het behandeldoel te bereiken.
GGZ specialistisch is voor jeugdigen met een beperking op grond van of bij vermoeden van een psychiatrisch
stoornis (bijvoorbeeld DSM-V). Er is sprake is van een hoog risico, een ernstig ziektebeeld en ernstige
beperkingen in het dagelijks functioneren. Er zijn duidelijke aanwijzingen die duiden op co morbiditeit, een
gevaar voor zelfverwaarlozing, ernstige opvoedingsproblematiek en/of decompensatie.
Gedurende de behandeling wordt integraal gekeken, waarbij de gezinsleden een actieve rol spelen in de
behandeling.
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Jeugdhulp wordt levert gedurende kantoortijden.
Aanvullend op Verblijf:
Indien de jeugdige in verblijf zit, kan dit product enkel worden ingezet als behandeling, die niet door het
pedagogische personeel op de groep wordt geleverd. Er is sprake van de inzet van additioneel personeel en
is aanvullende op wat binnen het pedagogische klimaat in de verblijfsgroep gebeurt.
Logische verwijzer:
Huisarts, Gemeente, GI
Voorliggende inzet:
Er is getoetst of er werkelijk ondersteuning nodig is of dat met inzet van eigen kracht of met ondersteuning
via de algemene voorzieningen van de gemeente in de hulpvraag kan worden voorzien. Deze afweging is
door zowel de zorgaanbieder als de verwijzer gemaakt. De afweging is terug te vinden in het dossier van de
jeugdige.
•
•
•

HAJ individueel Licht
HAJ individueel Midden
HAJ individueel Zwaar

Doelgroep
Voor wie?
7 opties
Over de jeugdige:
De problematiek waar de jeugdige mee kampt is psychiatrisch of psychisch van aard. Er is sprake van ernstig
internaliseren en externaliserende kindeigen problematiek. Om in aanmerking te komen voor SGGZ, is er
sprake van co morbiditeit.
Over de doelgroep:
De hulpvraag vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Er is sprake van een psychiatrische hulpvraag (jonge
kinderen) of een DSM-V stoornis, die alleen met een multidisciplinaire aanpak kan worden opgelost. Er is
een hoog risico voor verdere escalatie. Het betreft hierbij Jeugdigen in de leeftijd 0 t/m 18.
Resultaten
Type resultaat
Volledig of zover mogelijk verminderen van de ernst van klachten en symptomen met als doel dat de
jeugdige functioneert en zich leeftijdsadequaat ontwikkelt binnen zijn/haar mogelijkheden zowel thuis als op
school en in de vrije tijd of hierin positieve ontwikkelingen laat zien.
Dat omvat onder meer:
• Beperken van de gevolgen van het ziektebeeld, zowel de directe gevolgen (lichamelijke problemen,
zelfverwaarlozing, suïcidaliteit) als de indirecte gevolgen (sociale schade);
• Versterkten netwerk van de jeugdige zodat deze duurzaam ondersteund wordt;
• Zo spoedig mogelijke afschalen naar GGZ regulier/generalistisch of huisarts/POH-er/Lokaal team
en/of zo nodig voor het inslijpen en generaliseren van geleerde vaardigheden de verwijzer
adviseren de functie begeleiding in te zetten of de jeugdige/ het gezin toe te leiden naar een
algemene voorziening;
• Voorkomen van terugval;
• De ouders hebben geleerd over de beperking, stoornis en aandoening van hun kind en diens
nieuwe vaardigheden om hiermee om te gaan;
• Ouders hebben geleerd met de opvoeding en verzorging van hun kind beter aan te sluiten bij de
behoeften en mogelijkheden van hun kind.
Productspecifieke eisen
Functieprofiel
HBO/ HBO+/ WO/ WO+/ AMS
Functiemix

43

Diensten en Producten Jeugdhulp Regio Alkmaar 2023
Regiebehandelaar
Regievoerder
Groepsgrootte
Aantal fte
Ratio begeleider: jeugdige

Ja
Ja, op minimaal WO++-niveau (Big geregistreerd)
Nvt
Nvt
Nvt

Kwaliteitseisen:
Er wordt methodisch en planmatig gewerkt. De gebruikte methodes zijn Evidence Based.
De uitvoering vindt plaats door een op HBO of hoger geschoolde professional. De eindverantwoordelijkheid
(regiebehandelaarschap) voor de uitvoering ligt bij een professional geschoold op tenminste WO++-niveau
en BIG geregistreerd.
Aanvullend eisen:
• De hulpvormen die ingezet worden zijn altijd onderbouwd met een methodische onderlegger
(systemisch, gericht op Evidence Based programma's/ behandelprotocollen). Regievoering dient
duidelijk belegd te zijn in het plan van aanpak.

Productnaam
HAJ Individueel Hoogspecialistische-GGZ
Perceel
Herstelgerichte Ambulante Jeugdhulp (HAJ)
Productcode
<code>
Normenkader
Tarief
<bedrag>
Eenheid
Gemiddelde trajectprijs
<bedrag>
Duur per beschikking
Gemiddeld 445 dagen
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)
2 tot 4 uur per week
Leveringsvoorwaarden
Verlenging
Verlengde jeugdzorg
Nee
Omschrijving
Type product
Doel:
Er is sprake van een meervoudige hulpvraag die met een gerichte interventie opgelost moet kunnen
worden. De hulpvraag betreft meerdere leefgebieden van de jeugdige. Aan het einde van de behandeling is
de hulpvraag beantwoord of met de hulp van het netwerk van de jeugdige is de oplossing geborgd. Dit
wordt duurzaam belegd waarbij extra aandacht is voor de situatie na de beëindiging van de jeugdhulp. De
gezinsleden van de jeugdige maken een integraal onderdeel uit van de behandeling.
Kenmerken van de jeugdhulp:
Hoog-specialistische GGZ-behandeling is multidisciplinaire behandeling voor jeugdigen (of gezinnen) met
zeer complexe problematiek, bij wie een of meer ernstige psychiatrische stoornissen (benoemd in de DSM
V) op de voorgrond staan. De methoden die worden gebruikt zijn Evidence Based.
Hoog specialistische GGZ komt pas in beeld als andere behandelmogelijkheden geen uitzicht (meer) bieden
tot verbetering of stabilisatie van de psychische problematiek van de jeugdige en de belemmeringen in het
dagelijks functioneren die dit met zich meebrengt. Indien sprake is van zeer specifieke GGZ-problematiek
waar landelijk een gespecialiseerde behandeling voor is ingekocht, dan is deze voorliggend op hoog
specialistische GGZ (bijvoorbeeld eetstoornissen). Psychiatrische diagnostiek vindt plaats gedurende de
behandeling, echter indien nodig kan aanvullende of hernieuwde diagnostiek onderdeel uitmaken van de
behandeling. GGZ-systeeminterventies vallen ook onder ‘hoog specialistische behandeling’.
Gedurende de behandeling wordt integraal gekeken, waarbij de gezinsleden een actieve rol spelen in de
behandeling.
Jeugdhulp wordt levert gedurende kantoortijden.
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Aanvullend op Verblijf:
Indien de jeugdige in verblijf zit, kan dit product enkel worden ingezet als behandeling, die niet door het
pedagogische personeel op de groep wordt geleverd. Er is sprake van de inzet van additioneel personeel en
is aanvullende op wat binnen het pedagogische klimaat in de verblijfsgroep gebeurt.
Logische verwijzer:
Huisarts, Gemeente, GI
Voorliggende inzet:
Er is getoetst of er werkelijk ondersteuning nodig is of dat met inzet van eigen kracht of met ondersteuning
via de algemene voorzieningen van de gemeente in de hulpvraag kan worden voorzien. Deze afweging is
door zowel de zorgaanbieder als de verwijzer gemaakt. De afweging is terug te vinden in het dossier van de
jeugdige.
•
•
•
•

HAJ individueel Licht
HAJ individueel Midden
HAJ individueel Zwaar
HAJ Individueel SGGZ

Doelgroep
Voor wie?
7 opties
Over de jeugdige:
De problematiek waar de jeugdige mee kampt is psychiatrisch of psychisch van aard. Er is sprake van ernstig
internaliseren en externaliserende kindeigen problematiek. Om in aanmerking te komen voor HS-GGZ, is er
sprake van co morbiditeit.
Over de doelgroep:
Jeugdigen (0-18 jaar) met zeer complexe problematiek, bij wie één of meer ernstige psychiatrische
stoornissen (benoemd in de DSM V) op de voorgrond staan en voor wie geen passende zorg beschikbaar is
binnen basis en specialistische GGZ-behandeling en ambulante behandeling.
Te denken valt aan de volgende situaties:
1. Een hoge mate van ernst van de stoornis en/of co-morbiditeit en/of complicaties met impact op
meerdere leefgebieden van jeugdigen of gezin;
2. Onvoldoende respons op/effect van behandeling in de specialistische ggz,
3. Zeldzame (combinaties van) psychische of psychiatrische aandoeningen waarvoor de richtlijnen (nog)
geen soelaas bieden.
4. Problemen die complexe interventies van meerdere disciplines of hoog-specialistische kennis vereisen.
5. Een hoog risico op gevaar voor zichzelf of anderen.
De hulpvraag vraagt om een multidisciplinaire aanpak.
Resultaten
Type resultaat
Volledig of zover mogelijk verminderen van de ernst van klachten en symptomen met als doel dat de
jeugdige functioneert en zich leeftijdsadequaat ontwikkelt binnen zijn/haar mogelijkheden zowel thuis als op
school en in de vrije tijd of hierin positieve ontwikkelingen laat zien. De behandeling draagt bij aan het
vergroten van de zelfredzaamheid van jeugdige, gezin en hun netwerk.
Dat omvat onder meer:
De eventuele stoornis van de jeugdige is verminderd of gestabiliseerd en/of de jeugdige heeft beter
geleerd met zijn/haar stoornis om te gaan.
(Dreiging van) terugval wordt tijdig gesignaleerd en waar mogelijk met gerichte inzet zo veel
mogelijk voorkomen.
(Het effect op het dagelijks leven van) de problematiek van de jeugdige is volledig of zover mogelijk
vermindert met als doel dat de jeugdige functioneert en zich leeftijdsadequaat ontwikkelt binnen
zijn/haar mogelijkheden op alle leefgebieden of hierin positieve ontwikkelingen laat zien.
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-

Jeugdige en ouders ervaren een vermindering van het probleem in het dagelijks leven. Na afloop
van de behandeling, weten jeugdige en ouders en betekenisvolle anderen adequaat om te gaan
met het gedrag van de jeugdigen en weten zijn/haar ontwikkeling te stimuleren.
De redzaamheid van de jeugdige, het gezin en het netwerk is merkbaar toegenomen op meerdere
levensgebieden.
Het (formele en informele) netwerk van de jeugdige en het gezin is versterkt, zodat een duurzame
stut en steun structuur ontstaat.
Productspecifieke eisen
Functieprofiel
HBO/ HBO+/ WO/ WO+/ AMS
Functiemix
Regiebehandelaar
Ja, minimaal AMS/psychiater
Regievoerder
Ja, op minimaal WO+-niveau (Big geregistreerd)
Groepsgrootte
Nvt
Aantal fte
Nvt
Ratio begeleider: jeugdige
Nvt
Kwaliteitseisen:
Er wordt methodisch en planmatig gewerkt. De gebruikte methodes zijn Evidence Based.
De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij een professional geschoold op tenminste WO+ of
AMS-niveau. De regiebehandelaar is BIG geregistreerd.
Aanvullend eisen:
• De hulpvormen die ingezet worden zijn altijd onderbouwd met een methodische onderlegger
(systemisch, gericht op Evidence Based programma's/ behandelprotocollen). Regievoering dient
duidelijk belegd te zijn in het plan van aanpak.

Productnaam
Perceel
Productcode
Normenkader
Tarief
Eenheid
Gemiddelde trajectprijs
Duur per beschikking
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)
Leveringsvoorwaarden
Verlenging
Verlengde jeugdzorg

HAJ Individueel Forensische Psychiatrie
Herstelgerichte Ambulante Jeugdhulp (HAJ)
<code>
<bedrag>
<bedrag>
Maximaal 365 dagen
Gemiddeld 2 tot 5 behandelingen per week
Alleen bestemd voor de doelgroep tussen de 12 en 23 jaar
Ja, indien de maatregel voor het 18de levensjaar is opgelegd of onder de
jeugdrechtspraak valt.

Omschrijving
Type product
Doel:
Er is sprake van een meervoudige hulpvraag die met een gerichte interventie opgelost moet kunnen
worden. De hulpvraag betreft meerdere leefgebieden van de jeugdige. Aan het einde van de behandeling is
de hulpvraag beantwoord of met de hulp van het netwerk van de jeugdige is de oplossing geborgd. De
oplossing hiervoor wordt binnen 365 dagen duurzaam belegd waarbij extra aandacht is voor de situatie na
de beëindiging van deze vorm van jeugdhulp.
Kenmerken van de jeugdhulp:
De Forensische psychiatrie levert een multidisciplinaire behandeling voor jeugdigen met zeer complexe
problematiek, bij wie een of meer ernstige psychiatrische stoornissen (benoemd in de DSM V) op de
voorgrond staan en hebben geleid tot een delict en/of seksueel of agressief grensoverschrijdend gedrag
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vertonen (of bij wie de dreiging hiertoe in de nabije toekomst groot is). De methoden die worden gebruikt
zijn Evidence Based.
In tegenstelling tot de (hoog)specialistische GGZ staan het gevaar criterium en het risicogericht handelen
centraal. Binnen de forensische zorg wordt daarom in het bijzonder aandacht besteed aan delict-(of
grensoverschrijdend) gerelateerd gedrag en risicotaxatie.
Bij de jeugdige is óf een strafrechtelijke maatregel opgelegd wegens het plegen van een strafbaar feit
volgens het jeugdstrafrecht of adolescentenstrafrecht óf een civielrechtelijke maatregel, een civielrechtelijk
onderzoek.
Een forensische zorginstelling of een zorginstelling met een forensische poli beschikt over meer dan drie
onderscheidende interventies/methodieken/zorgprogramma's die specifiek ontwikkeld zijn voor de
forensische doelgroep, waarvan minimaal één interventie of zorgprogramma erkend is als minimaal 'goed
onderbouwd' door de erkenningscommissie justitiële interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en
de andere behandelvormen minimaal gebaseerd zijn op de werkzame Risk-Need-Responsivity-principes
(RNR).
Aanvullend op Verblijf:
Indien de jeugdige in verblijf zit, kan dit product enkel worden ingezet als behandeling, die niet door het
pedagogische personeel op de groep wordt geleverd. Er is sprake van de inzet van additioneel personeel en
is aanvullende op wat binnen het pedagogische klimaat in de verblijfsgroep gebeurt. Het gaat hierbij altijd
om een opname in een forensische kliniek.
Logische verwijzer:
Rechtbank (OM), GI
Voorliggende inzet:
Nvt
Doelgroep
Voor wie?
7 opties
Over de jeugdige:
De stoornis die mogelijk ten grondslag ligt aan de zorg is geen in- of exclusiecriterium voor de inzet van
forensische zorg. Het gevaarscriterium is dit echter wel; zonder passende en tijdige behandeling vormen
deze jeugdigen een gevaar voor zichzelf en hun omgeving en wordt het steeds moeilijker om het
grensoverschrijdende gedrag te beperken en de negatieve ontwikkeling en achterliggende problematiek aan
te pakken.
Over de doelgroep:
Jeugdigen (12-23 jaar) met zeer complexe problematiek, bij wie het gevaarscriterium uitwijst dat de jeugdige
een gevaar voor zichzelf of de omgeving is.
De hulpvraag vraagt om een multidisciplinaire aanpak.
Resultaten
Type resultaat
• Risicotaxatie en delictanalyse zijn onderscheidende factoren. De aanbieder dient dan ook aan te
tonen dat:
o Een risicotaxatie-instrument is ingezet, te weten:
▪ LIJ
▪ SAVRY
▪ RAF-GGZ Jeugd
▪ CARE-NL
o Het instrument wordt ook gebruikt als ROM-instrument (Routine Outcome Monitoring) om
zo de voortgang van de behandeling te monitoren; er wordt getoetst of de dynamische,
criminogene risicofactoren daadwerkelijk verminderen.
• Het delict-, seksueel of agressief grensoverschrijdend gedrag is dusdanig afgenomen dat de
jeugdige geen (toekomstig) gevaar voor zichzelf of anderen meer vormt.
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•

Er zijn afspraken gemaakt over de vervolgzorg. Deze afspraken zijn geborgd in de afspraken die met
de instantie zijn gemaakt, waarin de vervolgzorg is geborgd.
• De behandeling draagt bij aan het voorkomen van uithuisplaatsing of schorsing van school.
Productspecifieke eisen
Functieprofiel
HBO+/ WO/ WO+/ AMS
Functiemix
Regiebehandelaar
Ja, minimaal AMS/psychiater
Regievoerder
Ja, op minimaal WO+-niveau (Big geregistreerd)
Groepsgrootte
Nvt
Aantal fte
Nvt
Ratio begeleider: jeugdige
Nvt
Kwaliteitseisen:
Er wordt methodisch en planmatig gewerkt op basis van gevaarcriteria. De gebruikte methodes zijn Evidence
Based.
De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij een professional geschoold op tenminste WO+ of
AMS-niveau. De regiebehandelaar is BIG geregistreerd.
Aanvullend eisen:
• De hulpvormen die ingezet worden zijn altijd onderbouwd met een methodische onderlegger
(systemisch, gericht op Evidence Based programma's/ behandelprotocollen). Regievoering dient
duidelijk belegd te zijn in het plan van aanpak.

Productnaam
Perceel
Productcode
Normenkader
Tarief
Eenheid
Gemiddelde trajectprijs
Duur per beschikking
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)
Leveringsvoorwaarden
Verlenging
Verlengde jeugdzorg

HAJ Dagbehandeling GGZ
Herstelgerichte Ambulante Jeugdhulp (HAJ)
<code> (eventueel: individueel <code> groep <code>
<bedrag> per <eenheid> (eventueel ook <code> groep)
<bedrag>
Maximaal 6 tot 12 maanden
Gemiddeld 2 dagdelen per week

Ja, indien er geen sprake is van andere wettelijke (voorliggende)
voorzieningen.

Omschrijving
Type product
Doel:
Er is sprake van een meervoudige hulpvraag die met een gerichte interventie opgelost moet kunnen
worden. De hulpvraag betreft meerdere leefgebieden van de jeugdige, waarbij ook onderzocht moet
worden of de behandeling ‘beklijft’. Aan het einde van de behandeling is de hulpvraag beantwoord of met
de hulp van het netwerk van de jeugdige is de oplossing geborgd. De oplossing hiervoor wordt duurzaam
belegd waarbij extra aandacht is voor de situatie na de beëindiging van de jeugdhulp.
Kenmerken van de jeugdhulp:
Er is sprake van een therapeutisch groepsklimaat.
Dagbehandeling GGZ is jeugdhulp gericht op het herstellen of op gang brengen van een ernstig vastgelopen
of verstoorde ontwikkeling van een jeugdige en het versterken van de opvoedingskracht van het gezin als
gevolg van een psychiatrische stoornis.
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De hulp vindt plaats in een groep gedurende een of meer dagdelen per week, afhankelijk van de
behandelbehoefte. Er wordt een interventieprogramma in een structuurversterkend klimaat geboden door
een multidisciplinair team. Ouder(s) worden altijd bij de behandeling betrokken.
Afhankelijk van de behandel- en ondersteuningsvragen van de jeugdige en/of ouder(s) kan het aanbod
verder bestaan uit:
1.
Behandeling door de kinder- en jeugdpsychiater, GZ-psycholoog en vaktherapeuten
2.
GGZ diagnostiek/aanvullend onderzoek;
3.
Gedurende de dag momenten van 1 op 1 behandeling, bijvoorbeeld om de jeugdige te helpen het
gedrag te reguleren.
Jeugdhulp wordt levert gedurende kantoortijden.
Aanvullend op Verblijf:
Indien de jeugdige in verblijf zit, kan dit product niet worden ingezet.
Logische verwijzer:
Huisarts, Gemeente, GI
Voorliggende inzet:
Er is getoetst of er werkelijk ondersteuning nodig is of dat met inzet van eigen kracht of met ondersteuning
via de algemene voorzieningen van de gemeente in de hulpvraag kan worden voorzien. Deze afweging is
door zowel de zorgaanbieder als de verwijzer gemaakt. De afweging is terug te vinden in het dossier van de
jeugdige.
• HAJ Groep Licht
• HAJ Groep Midden
• HAJ Groep Zwaar
Doelgroep
Voor wie?
Dagbesteding specialistisch GGZ is bedoeld voor jeugdigen die:
1. Zodanig beperkt zijn in hun ontwikkeling en zelfredzaamheid dat een betekenisvolle invulling van de dag
in reguliere voorzieningen voor kinderopvang, vrije tijd of netwerk niet mogelijk is;
2. Er is sprake van een ondersteuningsvraag vanwege meervoudige problematiek, namelijk een combinatie
van meerdere beperkingen, stoornissen of aandoeningen;
3. Er is een behandelprogramma met intensieve ontwikkelingsstimulering en het aanleren van nieuw
gedrag en nieuwe vaardigheden noodzakelijk;
4. De intensiteit en behandelmogelijkheden van ambulante individuele hulp zijn niet passend voor de
jeugdige.
5. Er is sprake van ernstige psychiatrische problematiek.
Resultaten
Type resultaat
Dagbehandeling GGZ vindt altijd plaats met een concreet behandeldoel. Deze is altijd:
1. Behandeling van de psychiatrische problematiek.
Aanvullende doelen kunnen liggen op het gebied van:
1. Herstel, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar maken van het probleem of de aandoening;
2. Stabilisatie van een gezonde en/of veilige (tijdelijke) opvoedsituatie;
3. Het verbeteren van opvoedsituatie waarin jeugdigen opgroeien;
4. Het stimuleren van de normale en gezonde ontwikkeling van jeugdigen;
Het opheffen of verminderen van probleemgedrag en het vergroten van de zelfredzaamheid van jeugdigen
en gezinnen.
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Productspecifieke eisen
Functieprofiel
HBO+/ WO/ WO+/ AMS
Functiemix
Regiebehandelaar
Ja, minimaal WO+ of AMS met BIG-registratie
Regievoerder
Ja, minimaal WO+ of AMS
Groepsgrootte
4-6
Aantal fte
Ratio begeleider: jeugdige
1 op 4-6
Kwaliteitseisen:
Er wordt methodisch en planmatig gewerkt. De gebruikte methodes zijn Evidence Based.
De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij een professional geschoold op tenminste WO+ of
AMS-niveau. De regiebehandelaar is BIG geregistreerd.
Aanvullend eisen:
• De hulpvormen die ingezet worden zijn altijd onderbouwd met een methodische onderlegger
(systemisch, gericht op Evidence Based programma's/ behandelprotocollen). Regievoering dient
duidelijk belegd te zijn in het plan van aanpak.

Productnaam
Hulp bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (Diagnostiek)
Productcode
<code>
Perceel
Herstelgericht
Normenkader
Tarief & eenheid
<bedrag> per <eenheid>
Gemiddelde trajectprijs
<bedrag>
Duur per beschikking
14 tot 15 uur totaal
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)
Gemiddeld 2 – 3 afspraken per week
Verlenging
Nee
Verlengde jeugdzorg
Nee
Omschrijving
Type product
Hulp bij EED (Diagnostiek)
Criteria voor doorverwijzing vanuit school naar de zorg (voor aanvang arrangement)
Alvorens een school een leerling wil doorverwijzen voor dyslexie dienen de volgende stappen te zijn
ondernomen:
1. Het ‘Schema Stappenplan voor toetsing, onderwijs, begeleiding en doorverwijzing’ vanuit het Masterplan
Dyslexie moet zijn doorlopen.
2. Bij doorverwijzing voor diagnostiek moet het schoolanamnese rapport worden aangeleverd bij de
dyslexieaanbieder, bestaande uit:
• Formulier ‘info leerlingdossier dyslexie’ te downloaden van de website van het Nederland
Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), zijn ook te vinden op de site van de zorgaanbieder zelf. Waarin
de volgende gegevens worden verwerkt: - beschrijving lees- en spellingprobleem - signalering leesen spellingproblemen: datum, onderzoek (instrumentarium, criteria, resultaten), onderzoeker duur en inhoud extra begeleiding op school (handelingsplannen), begeleider - resultaten extra
begeleiding en beschrijving evaluatie instrumentarium - vaststelling stagnatie met vermelding
instrumentarium en normcriteria - argumentatie voor ‘vermoedelijke dyslexie’ - vermelding en
beschrijving eventuele andere leerstoornissen - rapportage door bevoegd schoolfunctionaris
• Basisgegevens leerlingvolgsysteem, LOVS in A t/m E scores o kopie ID, is aan de gemeente om te
beslissen i.v.m. privacywetgeving
• Eventueel meldingen van (een vermoeden van) co-morbiditeit.
3. Beoordelen schoolanamnese rapport op criteria EED (ernstige, enkelvoudige, dyslexie): Een aanmelding
voor diagnostisch dyslexie onderzoek vanuit de school is ontvankelijk o indien de schoolanamnese en
signaleringsgegevens stagnatie aantonen
• De gegevens betreffende extra begeleiding op school aantonen dat hierin geen of onvoldoende
verbetering optreedt.
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•
•
•
•

Als wordt voldaan aan de richtlijnen gesteld in het Masterplan Dyslexie. Verder wordt
geïnventariseerd: o informatie met betrekking tot eventuele co-morbiditeit, leeromgeving en
gezinssituatie o regelmaat onderwijs (langdurige afwezigheid, schoolwisselingen)
Inventarisatie lees en/of spelling- en andere leerproblemen
Inventarisatie mogelijke alternatieve oorzaken lees-en spellingproblemen; medisch,
gedragsproblemen, andere ontwikkelingsproblematiek o inschatting motivatie van zowel jeugdige
als die van ouders/begeleiders o informatie betreffende moedertaal en meertaligheid
Inventarisatie extra begeleiding op lees- en/of spellinggebied
Inventarisatie hulpvraag vanuit ouders/school Procedure diagnose dyslexie 1. Uitvoering
diagnostisch onderzoek: (inhoud arrangement)
Niveaubepaling lezen en spellen: pseudowoorden, woorden en zinnen
Onderzoek dyslexie typerende cognitieve vaardigheden: letter-klank koppeling (nauwkeurigheid en
snelheid), fonologische taalvaardigheden (nauwkeurigheid en snelheid), benoemen letters en
cijfers, verbale werkgeheugenvaardigheden
Onderzoek aandoeningen die mogelijk contra-indicatief zijn voor dyslexie: semantische
taalvaardigheden, algemene geheugenproblemen, algemene intelligentiebepaling
Onderzoek co-morbiditeit (tegelijkertijd voorkomen van twee of meer stoornissen indien manifest
en relevant)
Afhankelijk van het geconstateerde klachtgedrag.
Vervolgens vindt er een analyse plaats van de uitkomsten en wordt een eindrapport opgemaakt
met eventueel een behandelplan dat besproken wordt met de ouders. Indien jeugdige niet zelf in
zijn vervoer kan voorzien zijn de vervoerskosten ook onderdeel van het arrangement. Dit is ter
bepaling tussen aanbieder en jeugdige onderling.

Jeugdhulp wordt levert gedurende kantoortijden.
Doel:
Er wordt onderzocht of een behandeling voor EED helpend is voor de hulpvraag van de jeugdige. Tevens is
na inzet van dit product vastgesteld of er inderdaad sprake is van EED.
Doelgroep
Voor wie?
Jeugdigen verblijvende op basisonderwijs
Jeugdigen waarbij de gegevens vanuit het onderwijs een vermoeden opleveren dat er sprake is van dyslexie.
Een traject voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie kan vaak niet samenlopen met een individuele/groepsbehandeling. Meestal wordt eerst de behandeling ingezet en daarna pas de dyslexiebehandeling. Indien
behandeling voor dyslexie noodzakelijk is, gebeurd dit door dezelfde zorgaanbieder, als die de diagnose
heeft gedaan.
Resultaten
Type resultaat
Diagnostiek
Komen tot een oordeel of een jeugdige ernstige, enkelvoudige dyslexie heeft.
Productspecifieke eisen
Functieprofiel
HBO/WO
Functiemix
Regiebehandelaar
Nee
Groepsgrootte
NVT
Aantal fte
NVT
Ratio begeleider: jeugdige
NVT
Kwaliteitseisen:
Er wordt methodisch en planmatig gewerkt. De gebruikte methodes zijn Evidence Based.
De uitvoering vindt plaats door een op Hbo of hoger geschoolde professional. De eindverantwoordelijkheid
voor de uitvoering ligt bij een professional geschoold op tenminste WO-niveau en BIG geregistreerd.
Aanvullend eisen:
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•

de hulpvormen die ingezet worden zijn altijd onderbouwd met een methodische onderlegger
(systemisch, gericht op Evidence Based programma's/ behandelprotocollen). Regievoering dient
duidelijk belegd te zijn in het plan van aanpak.

Productnaam
Productcode
Perceel
Normenkader
Tarief & eenheid
Gemiddelde trajectprijs
Duur per beschikking
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)

Hulp bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (Behandeling)
<code>
Herstelgericht
<bedrag> per <eenheid>
<bedrag>
Gemiddeld 18 maanden
Gemiddeld 45-60 behandelingen van 50-60 minuten, meestal 1 keer per
week
Nee
Nee

Verlenging
Verlengde jeugdzorg
Omschrijving
Type product
Hulp bij EED (Behandeling)
De behandeling bestaat uit:
• Trainen letter-klank koppeling
• Trainen fonologische vaardigheden (klankverwerking van taal)
• Een algoritme voor het aanleren van spellingsregels op grond van fonologische en morfologische
woordkenmerken en regels
• Specialistische leestraining: kortdurende visuele letter/woord presentaties, waarbij aandacht voor
systematisch opgebouwde herhaling en koppeling geschreven en gesproken woordvormen
• Integratie onderdelen: protocol waarin verantwoord wordt hoe deze inhouden zijn verwerkt in
modules en hoe modules zich verhouden ten opzichte van elkaar
• Vastleggen van de behandelresultaten en klanttevredenheid
Vorm:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Dyslexie Behandeling dient door dezelfde organisatie geleverd te worden als waar de diagnose is
gebeurd.
Een Dyslexie Behandeling mag alleen worden uitgevoerd, nadat uit de Diagnose Dyslexie is
gebleken dat een Dyslexie Behandeling noodzakelijk is. De Diagnose Dyslexie is de onderlegger van
de Behandeling Dyslexie
De behandeling heeft een expliciet begin- en eindpunt
Alle leerdoelen zijn per module voor behandelaar duidelijk omschreven
Een behandelsessie bestaat altijd uit een combinatie van schriftelijke en mondelinge interactie,
computerondersteund
Naast wekelijkse behandelsessies met een gespecialiseerde behandelaar, regelmatige oefeningen
onder begeleiding van een oefenpartner
Het programma voorziet in oefenmateriaal waarmee de jeugdige onder begeleiding van een
oefenpartner dagelijks kan oefenen (vereist voldoende grote bestanden van woorden)
Systematische evaluatie van de behandelresultaten
Doen van klanttevredenheidsonderzoek (middels de CQ-index) Indien jeugdige niet zelf in zijn
vervoer kan voorzien zijn de vervoerskosten ook onderdeel van het arrangement. Dit is ter bepaling
tussen aanbieder en jeugdige onderling.

Jeugdhulp wordt levert gedurende kantoortijden.
Doel:
De jeugdige kan omgaan met de dyslexie en heeft handvatten, waarmee hij/ zij de effecten van dyslexie kan
minimaliseren. Dit is geen belemmering meer voor de verdere ontwikkeling van de jeugdige.
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Doelgroep
Voor wie?
Jeugdigen verblijvende op basisonderwijs
Jeugdigen waarbij de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie is vastgesteld.
Een traject voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie kan niet samenlopen met een individuele/groepsbehandeling. In geval er behandeling voor andere aandoeningen noodzakelijk is, dienen die eerste op gepakt
te worden, alvorens aan deze behandeling te starten. Indien behandeling voor dyslexie noodzakelijk is,
gebeurd dit door dezelfde zorgaanbieder, als die de diagnose heeft gedaan.
Resultaten
Type resultaat
Voldoende niveau van technisch lezen en spellen
Het doel van een dyslexiebehandeling is een voldoende niveau van technisch lezen en spellen uitgedrukt in
gangbare eisen en criteria passend bij de leeftijd, schoolniveau en/of beroepsperspectief van jeugdige en
een voor jeugdige acceptabel niveau van zelfredzaamheid. De aandoening is geen belemmering voor de
verdere ontwikkeling van de jeugdige. Het doel van de behandeling kan mede beïnvloed worden door de
ernst van de geconstateerde stoornis(sen) en eventueel bijkomende co-morbide verschijnselen.
Productspecifieke eisen
Functieprofiel
HBO/HBO+/WO
Functiemix
Regiebehandelaar
Ja. Hoofdbehandelaar moet WO-niveau zijn
Groepsgrootte
NVT
Aantal fte
NVT
Ratio begeleider: jeugdige
NVT
Kwaliteitseisen:
Er wordt methodisch en planmatig gewerkt. De gebruikte methodes zijn Evidence Based.
De uitvoering vindt plaats door een op Hbo of hoger geschoolde professional. De eindverantwoordelijkheid
voor de uitvoering ligt bij een professional geschoold op tenminste WO-niveau en BIG geregistreerd.
Aanvullend eisen:
• de hulpvormen die ingezet worden zijn altijd onderbouwd met een methodische onderlegger
(systemisch, gericht op Evidence Based programma's/ behandelprotocollen). Regievoering dient
duidelijk belegd te zijn in het plan van aanpak.

Productnaam
Productcode
Perceel
Normenkader
Tarief & eenheid
Gemiddelde trajectprijs
Duur per beschikking
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)
Verlenging

Consultatie
<code>
Algemeen
<bedrag> per <eenheid>
<bedrag>
Maximaal 3 maanden
Maximaal 16 uur binnen de duur van de beschikking
Ja, in geval van langdurige consultatie vragen kan de toewijzing in overleg
met de toegang en/ of het RET worden verlengd.
Nvt.

Verlengde jeugdzorg
Omschrijving
Type product
Consultatie AMS, WO+, WO, HBO+, HBO en MBO
Doel:
Door consult en advies wordt aanvullende specifieke kennis en ervaring ingezet om tot een goede duiding
van problematiek te komen. Opdrachtnemer wordt gevraagd om gericht mee te denken over een
vraagstuk/casus, het beoordelen van de hulpvraag en inzet van passende jeugdhulp/ ondersteuning terwijl
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de jeugdige niet bij opdrachtnemer in zorg is. Jeugdige en/of ouders zijn geïnformeerd over het gevraagde
consult. Het betreft nadrukkelijk het wisselen en kennis en informatie ten gunste van de probleemanalyse
en/of het komen tot vervolgstappen voor passende hulpverlening.
Waakvlamfunctie:
Bij afsluiting van de jeugdhulp kan de gemeentelijke toegang in overleg met jeugdige, gezin en hulpverlener
bepalen dat consultatie voor een maximum van 10 uur ingezet kan worden in het kader van nazorg. Dit is
alleen het geval indien deze functie niet door partijen in het voorliggend veld kan worden geleverd.
Consultatie kan tevens worden ingezet voor deelname aan dialoogtafels/ontwikkeltafels en het RET.
Omschrijving:
Er is consultatie mogelijk op de volgende niveaus:
AMS
WO++
WO+
WO
HBO+
HBO
Per niveau is een apart tarief vastgesteld. Op welk niveau consultatie geleverd wordt, wordt bepaald in
overleg tussen de gemeente en de te consulteren partij of tussen het RET en de te consulteren partij.
Rechtmatige verwijzer:
Alleen de lokale toegang van de Gemeente kan dit product toewijzen
Doelgroep
Voor wie?

NVT

Resultaten
Type resultaat
De vraag van de jeugdige/ het gezin en van de professional is beantwoord.
Een integrale, eventueel tussentijdse (probleem)analyse en heldere vervolgstappen voor de jeugdige en het
gezin. De professional die om consultatie heeft gevraagd, heeft die informatie die nodig is voor het succesvol
vervolgen van het traject met jeugdige of het gezin.
Productspecifieke eisen
Functieprofiel
AMS, WO++, WO+, WO, HBO+, HBO
Functiemix
NVT
Regiebehandelaar
NVT
Groepsgrootte
NVT
Aantal fte
NVT
Ratio begeleider: jeugdige
NVT
Kwaliteitseisen:
De geconsulteerde professional heeft succesvol een studie afgerond, die relevant is voor het beantwoorden
van de gestelde vraag. De professional is SKJ of BIG geregistreerd
Aanvullende eisen:
De hulpverlener is aantoonbaar specialist op het gebied waarop zij wordt geconsulteerd. De organisatie
waarbij deze hulpverlener werkt, kan de hulpverlener op adequate wijze ondersteunen, indien de vraag de
expertise van een enkel specialisme overstijgt.
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Jeugdhulp met Verblijf
Ondersteuningsgerichte Jeugdhulp
Productnaam
Logeren
Productcode
<code>
Normenkader
Tarief & eenheid
<bedrag> per etmaal
Gemiddelde trajectprijs
Nvt
Duur per beschikking
Maximaal 18 maanden
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)
Maximaal 3 etmalen per week
Verlenging
Waar noodzakelijk
Verlengde jeugdzorg
Ja met goede onderbouwing
Omschrijving
Type product
Verblijf
Doel
Logeren is de tijdelijke overname van zorg met als doel de ouder/verzorger een adempauze te geven.
Logeren wordt ingezet ter noodzakelijke ontlasting van het gezin of gezinssysteem. Zo wordt gerealiseerd
dat de jeugdige zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Hierbij gaat het om ontlasting en versterking van
gezinnen door jeugdigen tijdelijk elders te laten logeren.
Kenmerken van de jeugdhulp:
Logeren moet ontwikkelingsgericht zijn. Er wordt voorzien in adviezen om het systeem (o.a. ouders en
verzorgers) buiten het logeren om in zijn kracht te zetten. Logeren is gericht op het vergroten van de
zelfredzaamheid van de jeugdige. Het heeft tevens als doel om inzet van zwaardere zorg te voorkomen. Bij
deze jeugdigen is continue directe nabijheid van een begeleider noodzakelijk. Tijdens het logeren wordt
begeleiding geboden die zich richt op het goed verlopen van het logeren zoals het eten, het slapen en
gezamenlijke activiteiten. Er wordt daarnaast volgens een begeleidingsplan zorg geleverd gericht op het
stimuleren van zelfredzaamheid, persoonlijke- en sociale ontwikkeling. In dit product is de dagelijkse
verzorging zoals eten, drinken, slapen maar ook vrijetijdsactiviteiten inbegrepen.
Gedurende de periode dat deze voorziening ingezet wordt, wordt samen met het lokale team de
alternatieven in het voorveld en het netwerk onderzocht.
Scheiding van ambulant en verblijf:
Begeleiding van de jeugdige en het gezinssysteem tijdens en gerelateerd aan de logeermomenten is bij dit
product en tarief inbegrepen. Indien er buiten de logeermomenten om aanvullende ambulante begeleiding
nodig is, kan dit via een aanvullende indicatie voor begeleiding worden georganiseerd.
Logische verwijzer: Gemeente, huisarts, GI
Voorliggende inzet:
Vrij toegankelijke Opvang en Verblijfvoorzieningen (buurtgezinnen, meeleefgezinnen)
Doelgroep
Voor wie?
Jeugdigen van 0 tot 18 jaar
Over de jeugdige zelf:
Jeugdigen van 0 tot 18 jaar waarbij sprake is van klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van
psychische problematiek of stoornis, en/of dreigende ontwikkelingsachterstand, en/of een beperking
en/of gedragsproblematiek. Hierdoor ontstaat de behoefte aan tijdelijke ontlasting van de ouders ten
gevolge van opgroei- en opvoedspanning. Het betreft jeugdigen die een grote ondersteuningsbehoefte
hebben en een grote noodzaak tot structuur en regelmaat.
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Over de doelgroep:
• Jeugdigen van 0-18 jaar met een langdurige ondersteuningsbehoefte die, vanwege moeilijk
verstaanbaar gedrag of een groot beroep op specifieke opvoedvaardigheden (bovenop de
alledaagse opvoedvaardigheden) een groot beroep doet op de overige gezinsleden;
• Jeugdigen uit gezinnen met problemen op meerdere levensgebieden, van wie de ouder(s) als een
gevolg van factoren in de thuissituatie in combinatie met kindfactoren ontlast dienen te worden.
Kenmerk van de logeeropvang:
Logeeropvang is een kort en tijdelijk verblijf. Hier kan gebruik van worden gemaakt als er sprake is van
noodzakelijke ontlasting van het gezin of het gezinssysteem, indien de ontlasting niet op een andere wijze
vorm kan worden gegeven. De jeugdige verblijft dan in een andere omgeving met andere mensen, maar wel
met de nodige begeleiding. Hierdoor hebben de mensen thuis, die normaal de zorg en aandacht geven, even
tijd voor zichzelf. Zo wordt op de lange termijn een uithuisplaatsing voorkomen. Logeren mag maximaal 104
etmalen per kalenderjaar worden ingezet en maximaal twee etmalen achter elkaar worden ingezet.
Doelgebieden:
Tijdens het logeren wordt:
• Begeleiding geboden die zich richt op het goed verlopen van het logeren zoals het eten, het slapen
en gezamenlijke activiteiten;
• Volgens een begeleidingsplan zorg geleverd gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid,
persoonlijke- en sociale ontwikkeling.
Resultaten
Type resultaat
Passende jeugdhulp, zo thuis mogelijk
• Ontlasten gezin of gezinssysteem met als doel dat Jeugdigen langer thuis kunnen blijven wonen.
• Vergroten zelfredzaamheid.
• Voorkomen zwaardere zorg.
Productspecifieke eisen
?
Functieprofiel
MBO/ HBO (SKJ geregistreerd)
Functiemix
MBO onder verantwoordelijkheid van HBO
Regiebehandelaar
Regievoerder
Ja, HBO
Groepsgrootte
6-8
Aantal fte
Ratio begeleider: jeugdige
2:8
Kwaliteitseisen:
Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader
Jeugd. Afhankelijk van de samenstelling van de groep en de daarbinnen levende hulpvragen kan het
noodzakelijk zijn dat er 24/7 een SKJ of BIG geregistreerde professional op de groep aanwezig is.
Aanvullende eisen:
• De WLZ is voorliggend op de Jeugdwet. Wanneer de jeugdige een WLZ-indicatie heeft, kan er geen
gebruik worden gemaakt van een logeervoorziening via de Jeugdwet. Als de jeugdige nog geen
WLZ-indicatie heeft, maar daar mogelijk wel voor in aanmerking komt, dan moet deze optie eerst
worden onderzocht. Jeugdigen met een ernstige lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
beperking komen vaak in aanmerking voor de WLZ.
• Een etmaal is een periode van 24 uur die kan starten op ieder moment van de dag. De duur van het
verblijf bepaalt het aantal in te zetten etmalen. Vanaf het 25e uur start het tweede etmaal. Het
tweede etmaal duurt 24 uur.
• 2 op 8, slapende nachtdienst, waarvan tenminste 1 geschoolde pedagogische medewerker

Productnaam
Productcode

Pleegzorg
<code>
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Normenkader
Tarief & eenheid
<bedrag> per etmaal
Gemiddelde trajectprijs
Nvt
Duur per beschikking
Nvt
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)
Maximaal 7 etmalen per week
Verlenging
Waar noodzakelijk
Verlengde jeugdzorg
Ja, met goede onderbouwing
Omschrijving
Type product
Verblijf
Doel
Pleegzorg biedt een veilige omgeving in een vervangende opvoedsituatie aan jeugdigen die (tijdelijk) niet
thuis kunnen wonen. Het is gericht op het herstellen en bevorderen van de ontwikkeling van de Jeugdige.
Verblijf in een pleeggezin kan kortdurend zijn (zoals weekendpleegzorg), tijdelijk (met het oog op terugkeer
naar de oorspronkelijke opvoedsituatie) of tot het 21e levensjaar van een jeugdige.
Pleegzorg kan ook aanvullend worden ingezet op residentiële hulpverlening om een eerdere overgang van
verblijf naar pleegzorg te faciliteren.
Scheiding van ambulant en verblijf:
Jeugdhulp die niet door de medewerkers of binnen het pleeggezin wordt geleverd in het kader van het
pedagogisch klimaat wordt, valt niet onder de zorg binnen deze verblijfsvorm en dient apart te worden
toegewezen.
Alle verdere begeleiding van het pleeggezin, gezin en de jeugdige en mogelijke behandeling of
training worden afzonderlijk bekostigd als ambulante jeugdhulp. Bijvoorbeeld indien een behandeling jeugd
ggz nodig is, wordt dit bekostigd vanuit ambulante jeugd GGZ. Daarnaast kunnen pleegouder(s) en
Opdrachtnemer een beroep doen op de Bijzondere Pleegzorgkosten
Logische verwijzer: GI, Gemeente, Rechtbank
Voorliggende inzet:
• Thuis met ambulant
• (intensieve) Ambulante hulp thuis ter voorkoming van een uithuisplaatsing
• Dagbehandeling groep
Doelgroep
Voor wie?
Jeugdigen van 0 tot 21 jaar
Over de jeugdige zelf:
Jeugdigen van 0 tot 21 jaar uit gezinnen waar de opvoedingsproblemen zo groot zijn dat de jeugdige tijdelijk
of voor langere tijd niet meer in het eigen gezin kan wonen. Dit kan zowel vrijwillig gebeuren als in een
situatie waarvoor een rechter een kinderbeschermingsmaatregel heeft uitgesproken. Het is dus van belang
om ruim voor het 21e jaar te starten met het maken van een toekomstplan op weg naar zelfstandigheid.
Kenmerk van de plek:
Pleegzorg is erop gericht een Jeugdige een plek te bieden om veilig op te groeien. Het uitgangspunt is dat de
ouder(s) uiteindelijk zelf de opvoeding weer op zich nemen. Wanneer dit niet mogelijk is, dan blijft de
jeugdige voor langere tijd bij de pleegouders en mogelijk tot jeugdige volwassen is. De relatie met ouders en
het sociale netwerk blijft belangrijk voor pleegkinderen. Ouders en netwerk blijven onderdeel van de
opvoeding van de jeugdige en worden hier actief bij betrokken (op een veilige en verantwoorde manier)
Doelgebieden:
Jeugdigen krijgen hulp, passend bij de problematiek bij de jeugdige en het gezin:
• Jeugdigen krijgen hulp zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.
• Jeugdigen krijgen (waar nodig) ambulante hulp, tenzij de ondersteuning binnen een verblijfssetting
moet worden geleverd. => zo ambulant mogelijk
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Resultaten
Type resultaat
Passende jeugdhulp, zo thuis mogelijk
Pleegzorg kent meerdere resultaatgebieden, waaronder:
• Het bieden van een veilig plek dat zoveel als mogelijk lijkt op een normale gezinssituatie;
• Ouder(s) worden weer in staat gesteld om de opvoeding op zich te nemen, waardoor de jeugdige
weer thuis kan wonen; ambulante inzet naar gezin van herkomst waar mogelijk.
• Jeugdige wordt vanuit het pleeggezin voorbereid op zelfstandigheid;
• Verblijf in een residentiële instelling wordt voorkomen.
Productspecifieke eisen
Functieprofiel
Functiemix

HBO(+) (pleegzorgbegeleider)

Regiebehandelaar
Inhoudelijk Regievoerder
Ja, vanuit de Pleegzorgorganisatie
Groepsgrootte
Nvt
Aantal fte
Ratio begeleider: jeugdige
1. De jeugdhulpaanbieder is als erkend pleegzorgaanbieder aangesloten bij ‘Pleegzorg Nederland’;
2. Voor de uitvoering van matching, het werven en het opbouwen van een voorraad bestand
pleeggezinnen en voor het aanbod van deskundigheidsbevordering voor pleegouders, werkt de
pleegzorgaanbieder aantoonbaar en nauw samen met andere pleegzorgaanbieders in de regio;
3. De jeugdhulpaanbieder voldoet aan de volgende kwaliteitskaders en richtlijnen:
Kwaliteitskader Voorbereiding en Screening Aspirant Pleegouders en de landelijke richtlijn pleegzorg;
4. De aanbieder van pleegzorg overlegt met de verwijzer over gesignaleerde benodigde extra inzet van
jeugdhulp voor jeugdige, pleeg- of biologische ouders met de verwijzer. De aanbieder heeft daarbij
specifiek voor oog wat pleegouders nodig hebben om een breakdown te voorkomen;
5. De aanbieder is aangesloten bij en maakt gebruik van de monitor Pleegzorg;
6. Wanneer dit product in deeltijd < 5 etmalen per week ingezet wordt, kan niet tegelijkertijd logeren
ingezet worden;
Aanvullende eisen:
• Inzet van pleegzorgbegeleiding door Opdrachtnemer vanuit de ambulante jeugdhulp is onderdeel
van de dienstverlening. Pleegzorgbegeleiding richt zich op de jeugdige, de ouder(s) en het (sociale)
netwerk, pleegouder(s) en de (pleeg)broertjes en (pleeg)zusjes;
• Pleegzorg wordt toegewezen aan jeugdigen die (tijdelijk) niet in hun oorspronkelijke
Opvoedsituatie kunnen blijven, doordat de ontwikkeling en/of veiligheid van de jeugdige in het geding is.
• Bij gelijke geschiktheid prevaleert pleegzorg boven elke vorm van verblijf.
• Bij gelijke geschiktheid prevaleert pleegzorg bij een gezin uit het netwerk boven verblijf in een
bestandspleeggezin.
• Broertjes/zusjes worden zoveel als mogelijk bij elkaar geplaatst in een pleeggezin.
• Opdrachtgever gaat uit van het “ja, tenzij” principe.
Additioneel
• Afhankelijk van de zorgzwaarte kan er maximaal 10 etmalen per 12 maanden aanvullend
deeltijdpleegzorg worden toegewezen als respijtzorg voor de reguliere pleegouders
• Bij forensische pleegzorg plaatsingen is het mogelijk om aanvullende begeleiding (HAJ
individueel) toe te wijzen

Productnaam
Productcode

Gezinshuizen
<code>
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Normenkader
Tarief & eenheid
<bedrag> per etmaal
Gemiddelde trajectprijs
Nvt
Duur per beschikking
24 maanden
(richtlijn)
Intensiteit (richtlijn)
Maximaal 7 etmalen per week
Verlenging
Tot uiterlijk 21 jaar , op verzoek van de jeugdige
Verlengde jeugdzorg
Ja/nee
Omschrijving
Type product
Verblijf
Doel:
Jeugdigen in gezinshuizen worden opgevangen in een situatie die ‘zo thuis mogelijk’ is.
Kenmerk van de plek:
Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp - georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem
waar gezinshuisouders volgens het 24x7-principe opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan bij hen in
huis geplaatste jeugdigen die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op intensieve en professionele
hulpverlening als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek. Waar mogelijk en
nodig wordt ook de terugkeer naar huis, onderwijs en de doorstroom naar werk of arbeidsmatige
dagbesteding gerealiseerd.
In alle gevallen benaderen we een gezinshuis, alsof het een regulier gezin is, met die uitzondering dat
minimaal één van de ouders een professionele hulpverlener is, die de jeugdigen kunnen ondersteunen met
hun hulpvragen of ondersteuning kunnen bieden bij het inslijten van vaardigheden aangeleerd gedurende
behandelingen.
Gezinshuisouders worden ondersteund door een organisatie die objectief toetst of het gezinshuis aan het
keurmerk gezinshuizen voldoet. Voor ondersteuning bij de begeleiding van de jeugdige en de eventuele
hulpvragen die de jeugdige heeft of kan ontwikkelen, is ondersteuning beschikbaar op Hbo-niveau, in de
vorm van een pedagogisch medewerker en een gedragswetenschapper op WO-niveau.
Scheiding van ambulant en verblijf:
Jeugdhulp die niet door de medewerkers op de groep wordt geleverd in het kader van het pedagogisch
klimaat, valt niet onder de zorg binnen deze verblijfsvorm en dient apart te worden toegewezen.
Logische verwijzer: GI, Gemeente
Voorliggende inzet:
• Thuis met ambulant/netwerk
• Pleegzorg
• Logeren, buurtgezinnen, meeleefgezinnen, daghulp.
Doelgroep
Voor wie?
Jeugdigen van 0 tot 21 jaar
Over de jeugdige zelf:
Jeugdigen die tijdelijk of blijvend niet thuis kunnen wonen en voor wie pleegzorg niet mogelijk is vanwege
de ondersteuningsbehoefte van de jeugdige. Kenmerkend voor de doelgroep is dat zij naast verzorging en
alledaagse opvoeding, structureel een beroep doen op specifieke opvoedingsvaardigheden. Dat kan het
geval zijn als er sprake is van beperkingen, trauma’s, verwaarlozing, misbruik en/of mishandeling. Wanneer
jeugdigen (hierdoor) moeilijk verstaanbaar gedrag ontwikkelen (acting-out en/of acting-in), vraagt dat om
specifieke, het alledaagse overstijgende opvoedvaardigheden, veel extra aandacht en dus professionele
vaardigheden om hiermee om te gaan. Gezinshuisouders onderscheiden zich hierin van pleegouders.
Kenmerk van de plek:
Jeugdigen krijgen hierbij een stabiele plek, waar zij zo nodig voor langere tijd tot hun 21 ste jaar kunnen
verblijven, tot het moment waarop zij of weer terug naar huis (natuurlijke ouders) kunnen, of tot wanneer
zij zelfstandig gaan wonen.
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Doelgebieden:
Jeugdigen krijgen hulp, passend bij de problematiek bij de jeugdige en het gezin:
• Jeugdigen krijgen hulp zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.
• Jeugdigen krijgen (waar nodig) ambulante hulp, tenzij de ondersteuning binnen een verblijfssetting
moet worden geleverd. => zo ambulant mogelijk
Resultaten
Type resultaat
Passende jeugdhulp, zo thuis mogelijk
Het gezinshuis ondersteunt jeugdigen in hun ontwikkeling om een zelfstandige volwassenen te worden. De
jeugdhulp richt zich op een ontwikkeling bij de jeugdige waardoor terugkeer naar huis, plaatsing in een
pleeggezin (indien wenselijk) of zelfstandig wonen kan worden gerealiseerd, waarbij de hulpvragen van de
jeugdige geen belemmering meer vormen.
Productspecifieke eisen
Functieprofiel
MBO/ HBO geschoolde, SKJ geregistreerde gezinshuisouder
Functiemix
MBO/ HBO ondersteund door WO (gedragswetenschapper)
Regiebehandelaar
Nee
Regievoerder
Ja, op WO-niveau
Groepsgrootte
4-6
Aantal fte
Ratio begeleider: jeugdige
Kwaliteitseisen:
‘Kwaliteitskeurmerk Gezinshuizen’ is van toepassing op deze verblijfsvorm.
Aanvullende eisen:
1. Minimaal één van de gezinshuisouders heeft een pedagogische opleiding afgerond op minimaal
MBO-niveau en wordt ondersteund door een SKJ of BIG geregistreerd WO-er. Eén gezinshuisouder
is als vaste opvoeder 24 uur per dag, 7 dagen per week betrokken bij/in het gezin. De andere ouder
is betrokken naast zijn/haar eventuele werk of studie;
2. Eventuele noodzakelijke aanvullende behandeling van de jeugdige maakt geen onderdeel uit van
het gezinshuisaanbod en moet apart worden geïndiceerd. De gezinshuisouder(s) en eventueel
betrokken begeleiders bieden verzorging, alledaagse en specifieke opvoeding en mogen dit niet
combineren met het bieden van behandeling;
3. Het is aan de gezinshuisouders of en wanneer zij binnen het product ‘gezinshuis’ naast hun eigen
aanwezigheid een pedagogisch medewerker of ambulant begeleider inzetten. Uitgangspunten
hierbij zijn wel: zo veel mogelijk vaste gezichten, behoud van huiselijkheid, gezinsgerichtheid en
betrokkenheid;
4. Het gezinshuis voldoet aan het ‘kwaliteitskeurmerk gezinshuizen’;
5. In tegenstelling tot pleegzorg is een combinatie met gelijktijdige inzet ‘gezinshuis' (een ander
gezinshuis), pleegzorg, logeeropvang, dagbesteding of ambulante begeleiding ter ontlasting van de
gezinshuisouders niet mogelijk. Deze worden ingezet ‘in plaats van’;
6. Verlengen is mogelijk na (tussen) evaluatie met gemeente/ GI.
7. Het gezinshuis heeft contact met organisaties die aanvullend op het verblijf zo nodig extra
behandeling en begeleiding kunnen leveren, zodat jeugdigen met een grotere hulp ook in het
gezinshuis kunnen worden opgevangen. In die gevallen is het gezinshuis een verbreding van het
gehele zorgtraject.
8. Indien de gezinshuishouder een passende opleiding op Hbo-niveau heeft gevolgd, is deze SKJ of BIG
geregistreerd. Zo niet, dan volgt het gezinshuis, de norm verantwoorde werktoedeling.
Additioneel
• Afhankelijk van de zorgzwaarte kan er maximaal 10 etmalen per 12 maanden aanvullend logeren
worden toegewezen als respijtzorg voor de reguliere gezinshuisouders
• Bij forensische gezinshuis plaatsingen is het mogelijk om aanvullende begeleiding (HAJ
individueel) toe te wijzen
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Productnaam
Fasehuizen (Lichte behandelgroepen)
Productcode
<code> (eventueel: individueel <code> groep <code>
Normenkader
Tarief & eenheid
<bedrag> per etmaal
Gemiddelde trajectprijs
Nvt
Duur per beschikking (richtlijn)
18 maanden
Intensiteit (richtlijn)
Maximaal 7 etmalen per week
Verlenging
Verlengde jeugdzorg
Ja/nee
Omschrijving
Type product
Verblijf
Doel:
Jeugdigen in een fasehuis, worden opgevangen in een groep. Dit is geen leefgroep, maar een groep gericht
op het ‘zelfstandig worden’ van jeugdigen en is in die zin een voorloper van een zelfstandigheidstraining.
De problematiek die de jeugdige ervaart maakt additioneel toezicht en extra begeleiding noodzakelijk. De
jeugdige is door de problematiek of de leeftijd (nog) onvoldoende zelfredzaam om zelfstandig te kunnen
wonen, waardoor begeleiding noodzakelijk is. De behandeling wordt vormgegeven door de pedagogisch
medewerkers op de groep, ondersteund door een gedragswetenschapper.
De zorg in het fasehuis is gericht op zelfstandigheid, waarbij het fasehuis een tussenstap is naar een
zelfstandigheidstraining of vervolgzorg in bijvoorbeeld Wmo Beschermd Wonen.
Scheiding van ambulant en verblijf:
Jeugdhulp die niet door de medewerkers op de groep wordt geleverd in het kader van het pedagogisch
klimaat wordt, valt niet onder de zorg binnen deze verblijfsvorm en dient apart te worden toegewezen.
Logische verwijzer: GI, Gemeente, Rechtbank
Voorliggende inzet:
• Thuis met ambulant
• Pleegzorg
• Gezinshuizen
• Zelfstandigheidstraining
Doelgroep
Voor wie?
Jeugdigen van 14 tot 18 jaar
Over de jeugdige zelf:
Jeugdigen uit gezinnen met systeemproblematiek/ multiproblem, maar zelf ook problematiek ervaren. Door
omstandigheden thuis kan de jeugdige niet thuis blijven wonen en is een alternatieve woonplek
noodzakelijk. De jeugdige heeft de leeftijd om zelfstandig te gaan wonen, maar nog niet de vaardigheden,
die dit mogelijk maken. De basisvaardigheden ontbreken nog waarom extra toezicht en begeleiding nodig is
bij het zelfstandig leven.
Kenmerk van de plek:
Jeugdigen krijgen hierbij een stabiele plek, waar zij zo nodig voor langere tijd tot hun 18de jaar kunnen
verblijven, tot het moment waarop zij of weer terug naar huis (natuurlijke ouders) kunnen, of tot wanneer
zij zelfstandig gaan wonen.
Doelgebieden:
Jeugdigen krijgen hulp, passend bij de problematiek bij de jeugdige en het gezin:
• Jeugdigen krijgen hulp zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.
• Jeugdigen krijgen (waar nodig) ambulante hulp, tenzij de ondersteuning binnen een verblijfssetting
moet worden geleverd. => zo ambulant mogelijk
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Tekst <voor wie is de hulp: nadruk op hulpvraag die voor kan komen uit kenmerken jeugdige en niet op
problematiek/diagnose>
Resultaten
Type resultaat
Passende jeugdhulp, zo thuis mogelijk
Het fasehuis ondersteunt jeugdigen in hun ontwikkeling om zelfstandige volwassenen te worden. De
jeugdhulp richt zich op een ontwikkeling bij de jeugdige waardoor terugkeer naar huis, plaatsing in een
pleeggezin (indien wenselijk), gezinshuis of zelfstandig wonen kan worden gerealiseerd, waarbij de
hulpvragen van de jeugdige geen belemmering meer vormen.
Op te leveren documenten: perspectiefplan en overdrachtsdocument
Productspecifieke eisen
Functieprofiel
Functiemix

HBO geschoolde, SKJ geregistreerde hulpverleners, ondersteund
door WO
HBO ondersteund door WO (gedragswetenschapper) en Mbo gericht
op huishoudelijke taken
Nee, wel inhoudelijk regievoerder
Ja, WO
8
0,55 fte per jeugdige
1:8

Regiebehandelaar
Regievoerder
Groepsgrootte
Aantal fte
Ratio begeleider: jeugdige
Kwaliteitseisen:
1. Er is een slapende nachtdienst;
2. Er is 24 uur bereikbaarheid en snelle inzetbaarheid van gekwalificeerde medewerkers, waarbij
gegarandeerd kan worden dat gekwalificeerde medewerker binnen 15-20 minuten aanwezig kan
zijn;
3. Begeleiding of ondersteuning via pedagogisch medewerker(s) ten behoeve van het pedagogische
klimaat in de groep. Bij groep van 8 (gemiddelde groepsgrootte) is dat 115 uur per week;
4. Huisvestingskosten en kosten voor levensonderhoud zijn onderdeel van deze dienst;
5. Consult en input van een gedragswetenschapper voor de groep, gericht op regie, kwaliteit en
advies/sparring voor de pedagogisch medewerkers;
6. In de tariefstelling is rekening gehouden met: kapitaallasten, overhead, leegstand en risico-opslag;
7. Jeugdhulpaanbieder heeft bij voorkeur ook een contract voor het leveren van WMO-diensten bij
betreffende gemeenten;
8. Professional die voor de jeugdige de rol van mentor vervult heeft een vast dienstverband.
9. De jeugdige verblijft in een zelfstandig woonruimte, eventueel met geclusterde voorzieningen,
zoals keuken en sanitair.

Aanvullende eisen:
Natuurlijke ouders en het sociale netwerk blijven betrokken bij de opvoeding van de jeugdige en zijn
onderdeel van het traject dat met de jeugdige wordt doorlopen. Ouders spelen (waar mogelijk) een actieve
rol in het leven van de jeugdige en dragen bij aan de ondersteuning aan de jeugdige.

Productnaam
Productcode
Normenkader
Tarief & eenheid
Gemiddelde trajectprijs
Duur per beschikking
Intensiteit (richtlijn)
Verlenging (richtlijn)
Verlengde jeugdzorg
Omschrijving

Zelfstandigheidstraining/ Kamertrainingcentrum (KTC)
<code> (eventueel: individueel <code> groep <code>
<bedrag> per etmaal
Nvt
24 maanden
Maximaal 7 etmalen per week
4 antwoord opties
Ja/nee
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Type product
Verblijf
Doel:
Jeugdigen in een KTC, worden opgevangen in een groep. Dit is geen leefgroep, maar een groep gericht op
het ‘zelfstandig worden’ van jeugdigen. Het gaat hierbij om een verzameling van zelfstandige units,
eventueel met een gezamenlijke ruimte. In deze setting wordt een jeugdige voorbereid op zelfstandig
wonen.
De jeugdhulp wordt vormgegeven door de pedagogisch medewerkers op de groep, ondersteund door een
gedragswetenschapper. De zorg in het KTC is gericht op zelfstandigheid, waarna een jeugdige met eventuele
ambulante begeleiding op zichzelf kan gaan wonen en voor zichzelf kan zorgen. Zodra dit is bereikt is het
doel dat de jeugdige of weer thuis of op zichzelf gaat wonen. De basisvaardigheden zijn aanwezig, maar er is
in het zelfstandig wonen wel nog begeleiding gewenst.
Scheiding van ambulant en verblijf:
Additionele hulp en ondersteuning, die niet door het pedagogisch personeel op de groep wordt geleverd,
wordt buiten het KTC om gefinancierd. Het gaat hierbij om inzet ten behoeve van een behandeling, die
nodig is voor het normaal functioneren van de jeugdige.
Logische verwijzer: GI, Gemeente, Rechtbank
Voorliggende inzet:
• Thuis met ambulant
• Pleegzorg
• Gezinshuizen
Doelgroep
Voor wie?
Jeugdigen van 16 tot 18 jaar
Over de jeugdige zelf:
Jeugdigen uit gezinnen met systeemproblematiek/ multiproblem en nog niet volledig zelfstandig kunnen
wonen. Door omstandigheden thuis kan de jeugdige niet thuis blijven wonen, maar is opvang noodzakelijk.
Eventuele additionele behandeling is aanvullend op de begeleiding die aan de jeugdige wordt geleverd.
Deze behandeling wordt niet vanuit de formatie van het KTC geleverd.
Kenmerk van de plek:
Jeugdigen krijgen hierbij een stabiele plek, waar zij zo nodig voor langere tijd tot hun 18de jaar kunnen
verblijven, tot het moment waarop zij of weer terug naar huis (natuurlijke ouders) kunnen, of tot wanneer
zij zelfstandig gaan wonen. De reguliere begeleiding bij het wonen wordt binnen dit product geleverd.
Doelgebieden:
Jeugdigen krijgen hulp, passend bij de problematiek bij de jeugdige en het gezin:
• Jeugdigen krijgen hulp zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.
• Jeugdigen krijgen (waar nodig) ambulante hulp, tenzij de ondersteuning binnen een verblijfssetting
moet worden geleverd. => zo ambulant mogelijk
Resultaten
Type resultaat
Passende jeugdhulp, zo thuis mogelijk
Het KTC ondersteunt jeugdigen in hun ontwikkeling om een zelfstandige volwassenen te worden. De
jeugdhulp richt zich op een ontwikkeling bij de jeugdige waardoor terugkeer naar huis of zelfstandig wonen
kan worden gerealiseerd, waarbij de hulpvragen van de jeugdige geen belemmering meer vormen.
Voor de hand ligt een doorstroom naar zelfstandig wonen, eventueel inclusief ambulante ondersteuning

Productspecifieke eisen
Functieprofiel
Functiemix

HBO geschoolde, SKJ geregistreerde gezinshuisouder
HBO ondersteund door WO (gedragswetenschapper)
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Regiebehandelaar
Nee, wel inhoudelijk regisseur
Regievoerder
Ja, gedragswetenschapper
Groepsgrootte
Gemiddeld 8
Aantal fte
Gemiddeld 0,25 FTE op de groep per jeugdige
Ratio begeleider: jeugdige
NB er kan sprake zijn van studio's of andere varianten
Opsomming
Kwaliteitseisen:
1. Er is een slapende nachtdienst in hetzelfde of een naburig pand;
2. Buiten de uren dat een begeleider aanwezig is, is er bereikbaarheid en snelle inzetbaarheid van
gekwalificeerde medewerkers, waarbij gegarandeerd kan worden dat gekwalificeerde medewerker
binnen 15-20 minuten aanwezig kan zijn;
3. Huisvestingskosten en kosten voor levensonderhoud zijn onderdeel van deze dienst;
4. Consult en input van een gedragswetenschapper voor de groep, gericht op regie, kwaliteit en
advies/sparring voor de pedagogisch medewerkers;
5. Jeugdhulpaanbieder heeft bij voorkeur ook een contract voor het leveren van WMO-diensten bij
betreffende gemeenten;
6. De jeugdige verblijft in een zelfstandig woonruimte, eventueel met geclusterde voorzieningen,
zoals keuken en sanitair.
Aanvullende eisen:
Biologische ouders en het sociale netwerk blijven betrokken bij de opvoeding van de jeugdige en zijn
onderdeel van het traject dat met de jeugdige wordt doorlopen. Ouders spelen (waar mogelijk) een actieve
rol in het leven van de jeugdige en dragen bij aan de ondersteuning aan de jeugdige.
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Herstelgerichte Jeugdhulp
Productnaam
Behandelgroepen
Productcode
<code>
Normenkader
Tarief & eenheid
<bedrag> per etmaal
Gemiddelde trajectprijs
Nvt
Duur per beschikking
12 maanden
Intensiteit
Maximaal 7 etmalen per week
Verlenging
Waar noodzakelijk
Verlengde jeugdzorg
Ja met goede onderbouwing
Omschrijving
Type product
Verblijf
Doel
Jeugdigen een veilige en stabiele omgeving bieden, wanneer dat thuis niet mogelijk is, in een situatie die ‘zo
thuis mogelijk’ is.
Kenmerken van de jeugdhulp:
Een behandel- en leefgroep is een kleinschalige voorziening en biedt de jeugdige een veilige en stabiele
omgeving, wanneer daar in de thuissituatie geen invulling aan kan worden gegeven. De voorziening richt
zich op het bieden van professionele ondersteuning en hulpverlening aan deze jeugdigen en hun
ouders/verzorgers. Hierbij wordt gekeken naar hun behoefte, hun achtergrond en de mate van beschadiging
die zij hebben opgelopen in hun thuissituatie. De behandelgroep richt zich op het zelfstandig wonen of
terugkeer naar een gezinssysteem.
Afhankelijk van de zwaarte van de problematiek en behandeling van specifieke problematiek van de
jeugdige zal de keus worden gemaakt tussen leefgroep of behandelgroep.
Scheiding van ambulant en verblijf:
Additionele hulp en ondersteuning (lijst toevoegen met ‘reguliere hulp’ binnen de behandel- en leefgroep)
wordt buiten de behandel- en leefgroep om gefinancierd. Zorg als onderdeel van het pedagogisch klimaat
en medewerkers die hiervoor verantwoordelijk zijn, valt onder de verblijfszorg, inclusief medewerkers die
ondersteunend zijn aan deze pedagogisch medewerkers.
Zak- en kleedgeld voor de jeugdige dient bekostigd te worden door de ouder(s)/verzorger(s) (wettelijke
vertegenwoordiger(s)) van de jeugdige. Indien het een plaatsing in het gedwongen kader betreft, dan kan dit
– indien nodig – bekostigd worden door de betrokken Gecertificeerde Instelling.
Logische verwijzer: GI, Gemeente, Rechtbank (?)
Voorliggende inzet:
• Ambulante jeugd-ggz
• Ambulante jeugdhulp
• Dagbehandeling
• Pleegzorg
• Gezinshuis
Doelgroep
Voor wie?
Jeugdigen van 0 tot 18 jaar (waar nodig verlengde jeugdwet van toepassing)
Over de jeugdige zelf:
Jeugdigen van 0 tot 18 jaar uit gezinnen waar de opvoedingsproblemen gecombineerd met de eigen
problematiek van de jeugdige zo groot zijn dat de jeugdigen tijdelijk of voor langere tijd niet meer in het
eigen gezin kan wonen.
De jeugdigen gaan in principe naar school. De instelling is de (tijdelijke) woon- en verblijfsplaats.
Kenmerk van de plek:
De behandelgroep is een (kleinschalige) voorziening, die jeugdigen een veilige gezinsvervangende plek biedt.
Zij richten zich op het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van een jeugdige. Waarbij het uitgangspunt

65

Diensten en Producten Jeugdhulp Regio Alkmaar 2023
is dat de jeugdige weer terug naar huis gaat, naar een gezinsvervangend systeem of naar zelfstandigheid
wordt begeleid.
Doelgebieden:
De behandel- en leefgroep richt zich op het voorbereiden op zelfstandig wonen of terugkeer naar een
gezinssysteem. Daarnaast richt een behandel- of leefgroep zich op:
• Het verminderen van de gedragsproblematiek van jeugdige;
• Het verbeteren en/of herstellen van de relatie tussen jeugdige, ouders en eventuele andere
belangrijke personen.
• Jeugdigen krijgen hulp, passend bij de problematiek bij de jeugdige en het gezin:
• Jeugdigen krijgen hulp zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.
• Jeugdigen krijgen (waar nodig) ambulante hulp, tenzij de ondersteuning binnen een verblijfssetting
moet worden geleverd. => zo ambulant mogelijk

Resultaten
Type resultaat
Passende jeugdhulp, zo thuis mogelijk
De behandelgroep richt zich op het voorbereiden op zelfstandig wonen of terugkeer naar een
gezinssysteem. Daarnaast richt een behandelgroep zich op:
• Het verminderen van de gedragsproblematiek van Jeugdige;
• Het herstellen en/of verbeteren van de relatie tussen Jeugdige, ouders en eventuele andere
belangrijke personen.
Productspecifieke eisen
?
Functieprofiel
HBO/WO/WO+
Functiemix
Regiebehandelaar
Ja, op minimaal WO-niveau
Regievoerder
Ja, WO
Groepsgrootte
Max 8
Aantal fte
Ratio begeleider : jeugdige
1:4
aanvullende eisen
Kwaliteitseisen:
• Er is 24 uurs-aanwezigheid van minimaal één Hbo-/wo-, en SKJ- of BIG geregistreerde professional
op de groep;
• Waar sprake is van GGZ-problematiek is een multidisciplinair team aanwezig.
• Binnen het multidisciplinair team beschikken meerdere hulpverleners over een BIG-/SKJ
kwalificatie en een relevante Hbo-opleiding/wo-opleiding. Indien Mbo geschoolde professionals
werkzaam zijn, staan zij onder supervisie van de Hbo’ers/ Wo’ers;
• Er is een slapende of wakende dienst op de groep;
• Indien sprake is van klinische GGZ-behandeling: verpleegkundigen, sociaalpedagogisch
medewerkers, kinderarts en/of kinder- en jeugdpsychiater.
Aanvullende eisen:
• Waar nodig worden ouders gestimuleerd om met eigen problematiek aan de slag te gaan.
Ondersteuning hiervoor wordt in samenhang met de jeugdhulp geleverd, vanuit de bij de
problematiek passende wetgeving.
• Indien er sprake is van multiproblematiek, zoekt Opdrachtnemer actief de samenwerking met
andere (betrokken) hulpverleners en wordt er integraal hulpverleend.
• Opdrachtnemer spant zich aantoonbaar in om een ongewenste doorverhuizing van de jeugdige te
voorkomen en organiseert – indien nodig – aanvullende hulp en ondersteuning om dit te
voorkomen en/of consulteert andere Opdrachtnemers.
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•

•

•

Opdrachtnemer spant zich aantoonbaar in om jeugdigen zoveel als mogelijk te plaatsen in de
regiogemeenten, indien dit passend en veilig is. Indien er buiten de regio wordt geplaatst, wordt
Opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld.
Opdrachtnemer spant zich aantoonbaar in om broertjes en zusjes zoveel als mogelijk bij elkaar te
plaatsen. Indien het Opdrachtnemer niet lukt om broertjes en zusjes in één groep te plaatsen, dient
Opdrachtnemer éérst andere Opdrachtnemers te verzoeken of plaatsing via hen op één groep
mogelijk is. Pas wanneer gezamenlijke plaatsing via een andere Opdrachtnemer niet mogelijk is,
kunnen broertjes en zusjes gescheiden geplaatst worden. Indien dit het geval is, wordt het
behouden van contact tussen broertjes en zusjes geborgd.
Biologische ouders en het sociale netwerk blijven betrokken bij de opvoeding van de jeugdige en
zijn onderdeel van het traject dat met de jeugdige wordt doorlopen. Ouders spelen (waar mogelijk)
een actieve rol in het leven van de jeugdige en dragen bij aan de ondersteuning aan de jeugdige.

Productnaam
Drie-milieuvoorziening
Productcode
<code> (eventueel: individueel <code> groep <code>
Normenkader
Tarief & eenheid
<bedrag> per etmaal
Gemiddelde trajectprijs
Nvt
leeftijd
9 maanden
Intensiteit
Maximaal 7 etmalen per week
Verlenging
optie
Verlengde jeugdzorg
Ja/nee
Omschrijving
Type product
Verblijf
Doel:
Dit product betreft een vervangende opvoedomgeving extra zwaar voor jeugdige die tijdelijk niet thuis
kunnen wonen vanwege gezinsproblematiek en kindeigen problematiek. Het volledige leven van de jeugdige
vindt in d einstelling plaats. Het heeft wonen met behandelen en beschermen als kern. Het betreft een driemilieuvoorziening: een voorziening waarbij wonen, onderwijs/dagbesteding en vrije tijd wordt geboden op
het terrein van de jeugdhulpaanbieder. Bij dit product is er sprake van besloten wonen met 24 uurs
toezicht/beveiliging en zeer intensieve behandeling en begeleiding in een kleine overzichtelijke groep.
Scheiding van ambulant en verblijf:
De jeugdhulp wordt inclusief de volledige zorg geregeld. Nazorg en begeleiding van de thuissituatie tijdens
verblijf zijn onderdeel van het traject. Om de aansluiting met de thuissituatie te maken, betrekt de
hulpverlener de gemeentelijke toegang, bij het vormgeven van deze zorgvorm.
Logische verwijzer: GI, Gemeente,
Voorliggende inzet:
• Thuis met ambulant
• Dagbehandeling
• Gezinshuis
• Pleegzorg
• Verblijf met behandeling
Doelgroep
Voor wie?
Jeugdigen van 10 tot 18 jaar
Over de jeugdige zelf:
Dit specifieke product wordt ingezet voor jeugdigen die 24-uurs toezicht nodig hebben in een open/
besloten 3 milieuvoorziening. Het betreft jeugdigen met (zeer) ernstige meervoudige gedrags- of
psychiatrische problematiek. Veelal is er sprake van een groot veiligheidsrisico; jeugdigen die een gevaar
voor zichzelf zijn en/of gevaar voor zichzelf onvoldoende herkennen, dan wel worden bedreigd door derden.
De jeugdige heeft continu sturing en toezicht nodig. Er wordt gedragsregulering en behandeling ingezet.
Naast de problematiek van de jeugdige zelf kan er sprake zijn van een onveilige of instabiele opvoed- en
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opgroeiomgeving en/of een ernstige verstoorde balans in de draagkracht en de draaglast. Bij (één van) de
ouders/opvoeders kan sprake kan zijn van verstandelijke, psychiatrische /verslavingsproblemen, ernstige
relatieproblemen. Hierdoor is een drie-milieu setting waarin alle onderdelen van het leefklimaat worden
beheerd noodzakelijk. Er is veelal sprake van verstoorde gezagsverhouding, pedagogische onmacht en/of
verwaarlozing/ mishandeling. De jeugdige kan op grond van zijn/haar problemen tijdelijk niet meer
functioneren in een gezinssituatie /jeugdige kan (nog) niet zelfstandig wonen ofwel de problematiek kan
niet verholpen worden met (intensieve) ambulante behandeling Product specifieke eisen.
De problematiek is die mate heftig, dat reguliere deelname aan het onderwijs geen optie is.
Toewijzingscriteria( eventuele aanvulling)
• Het betreft jeugdigen (meestal ouder dan twaalf (12) jaar), waar sprake is van een dusdanige
bedreiging in de ontwikkeling dat het gedragsrepertoire en schoolgang ernstig verstoord zijn.
• Hierdoor is de verwachting dat dit toekomstige maatschappelijke participatie in de weg staat;
• Het betreft jeugdigen met gedragsproblemen, al dan niet met een verstandelijke beperking en/of
psychiatrische problematiek;
• Een ambulant traject, pleegzorg, gezinshuis of behandel- en leefgroepen is gezien de zwaarte en/of
urgentie van de problematiek (nog) niet haalbaar
• De Jeugdige is niet in staat om in een gezinsstructuur te functioneren;
• De Jeugdige is niet goed in staat zelfstandig te functioneren;
• De Jeugdige heeft een middelzware begeleidingsintensiteit nodig.
• Een driemilieuvoorziening wordt ingezet bij jeugdigen in de leeftijd tot achttien (18) jaar en meestal
in de leeftijd ouder dan twaalf (12) jaar.
Kenmerk van de plek: Zij hebben zeer intensieve begeleiding en ondersteuning nodig en moeten beschermd
worden tegen zichzelf en/ of hun omgeving. De Drie-milieuvoorziening bestaat uit een combinatie van
onderwijs, behandeling en verblijf. Het gedrag van deze jeugdige maakt intensief toezicht noodzakelijk.
De voorziening is inclusief:
• De basisvoorwaarden voor een ‘gewoon’ leven, zoals verzorging, een slaapplaats, voeding, zorg en
veiligheid;
• Begeleiding of ondersteuning via pedagogisch medewerker(s) (VOV-staf) ten behoeve van het
pedagogische klimaat in de groep.
• In de nacht is er een slaapwacht beschikbaar.
De voorziening omvat niet:
• Behandeling of ondersteuning van de Jeugdige die niet door de ingeroosterde pedagogische
medewerkers (VOV) staf uitgevoerd wordt. Hiervoor kan een ambulante beschikking worden
afgegeven.
• Training van de ouders/verzorgers ten behoeve van het terugkeerperspectief naar huis en/of het
verbeteren van contact met het systeem. Hiervoor kan een ambulante beschikking worden
afgegeven. De norm hiervoor is 0-2 uur per week voor een beperkte periode.
• De inzet van de leerkracht is geen onderdeel van de ingeroosterde VOV-staf, zoals hierboven
omschreven en is geen onderdeel van zorg vanuit de Jeugdwet.
• Zak- en kleedgeld voor de jeugdige . Dit dient bekostigd te worden door de ouder(s)/verzorger(s)
(wettelijke vertegenwoordiger(s)) van de jeugdige . Indien het een plaatsing in het gedwongen
kader betreft, dan kan dit – indien nodig – bekostigd worden door de betrokken Gecertificeerde
Instelling, alleen maar als de voogdij bij de GI ligt, anders blijven ouders verantwoordelijk.
Doelgebieden:
Jeugdigen krijgen hulp, passend bij de problematiek bij de jeugdige en het gezin:
• Jeugdigen krijgen hulp zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.
• Jeugdigen krijgen (waar nodig) ambulante hulp, tenzij de ondersteuning binnen een verblijfssetting
moet worden geleverd. => zo ambulant mogelijk
Resultaten
Type resultaat
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Een driemilieuvoorziening biedt een veilige vervangende opvoedsituatie en richt zich op het bevorderen van
een gezonde ontwikkeling van een jeugdige. Daarnaast kent de voorziening de volgende resultaat gebieden.
• Het verminderen van gedragsproblematiek van de jeugdige.
• De relatie tussen jeugdige, opvoeders en eventueel andere belangrijke personen is hersteld.
• Belemmeringen worden wegnomen om een van de volgende perspectieven te realiseren:
-Terugkeer naar huis
-Traject richting zelfstandigheid
-Vervolg behandeling in de daarvoor aangewezen voorziening
-Jeugdhulp in een gezinsvorm (pleegzorg, gezinshuis)
Na behandeling in deze setting, kan de jeugdige (met ambulante ondersteuning) terugkeren naar huis, of
kan deze de behandeling verder afmaken in de lichtere vorm van verblijf, zodat ‘geoefend’ kan worden met
deelname aan het reguliere leven.

Productspecifieke eisen
Functieprofiel
HBO geschoolde werker
Functiemix
Hoofdbehandeling WO
Regiebehandelaar
Ja
Groepsgrootte
Max 8
Aantal fte
Ratio begeleider: jeugdige
Kwaliteitseisen:
• Er dient op het terrein de mogelijkheid te zijn voor schoolgang en de besteding van vrije tijd;
• Na behandeling zijn jeugdige en het systeem voldoende toegerust op thuisplaatsing of een lichtere
vorm van hulpverlening;
• Binnen het team beschikken meerdere hulpverleners over een BIG-/SKJ kwalificatie en een
relevante Hbo-opleiding/wo-opleiding. Indien Mbo geschoolde professionals werkzaam zijn, staan
zij onder supervisie van de Hbo’ers/Wo’ers;
• Er is 24 uurs-aanwezigheid van minimaal één Hbo-/Wo-, en SKJ- of BIG geregistreerde professional
op de groep;
Aanvullende eisen:
• Dit verblijf is een intermezzo binnen een ambulant traject en wordt ingezet met het perspectief om
zo snel als mogelijk weer ambulant voort te zetten. Indien er geen ambulant traject voorafgegaan is
aan de verwijzing, dan moeten de mogelijkheden daartoe alsnog worden onderzocht in
samenwerking met de jeugdige, de ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en de wettelijk
verwijzer’. Systeembenadering en netwerkanalyse analyse zijn hier onderdeel van.
• Biologische ouders en het sociale netwerk blijven betrokken bij de opvoeding van de jeugdige en
zijn onderdeel van het traject dat met de jeugdige wordt doorlopen. Ouders spelen (waar mogelijk)
een actieve rol in het leven van de jeugdige en dragen bij aan de ondersteuning aan de jeugdige.

Productnaam
Productcode
Normenkader
Tarief & eenheid
Gemiddelde trajectprijs
Duur per beschikking
Intensiteit
Verlenging
Verlengde jeugdzorg
Omschrijving
Type product
Doel

Klinische jeugd GGZ (besloten)
<code> (eventueel: individueel <code> groep <code>
<bedrag> per etmaal
Nvt
16 maanden
Maximaal 7 etmalen per week
Waar noodzakelijk
Ja met goede onderbouwing
Verblijf
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Klinische jeugd-ggz is gericht op het bieden van een klinische behandelsetting aan jeugdigen met
psychische/psychiatrische problematiek. Het verblijf is in principe kortdurend en altijd onderdeel van
ambulante behandeling. Klinische jeugd-ggz met intensiteit extra zwaar biedt een zeer beschermde en
beveiligde behandelsetting.
Korte omschrijving (hoe ziet de zorg eruit):
In zeer ernstige gevallen kan een besloten klinische opname nodig zijn. Opname is kortdurend. Gedurende
de opname is er zeer intensief VOV-personeel aanwezig. Het VOV-staf kent de behandeldoelen van de
Jeugdige en werkt hieraan middels het bieden van ondersteuning, begeleiding, training en/of behandeling.
De Jeugdige verblijft continu in de kliniek en gaat niet met verlof.
Scheiding van ambulant en verblijf:
Voor de volgende onderdelen kan aanvullend een ambulante beschikking worden afgegeven:
• Voor behandeling of ondersteuning van de Jeugdige die niet door de ingeroosterde VOV-staf ten
behoeve van het pedagogische klimaat uitgevoerd wordt.
• Training van de ouders/verzorgers ten behoeve van het terugkeerperspectief naar huis en/of het
verbeteren van contact met het systeem. Hiervoor kan een ambulante beschikking worden
afgegeven. De norm hiervoor gemiddeld is 0-2 uur per week.
• Zak- en kleedgeld voor de Jeugdige. Dit dient bekostigd te worden door de ouder(s)/verzorger(s)
(wettelijke vertegenwoordiger(s)) van de Jeugdige. Indien het een plaatsing in het gedwongen
kader betreft, dan kan dit – indien nodig – bekostigd worden door de betrokken Gecertificeerde
Instelling.
Logische verwijzer: GI, Gemeente, Huisarts, Medisch Specialist
Voorliggende inzet:
• Ambulante jeugd-ggz
• Dagbehandeling groep
• Bij opname in een ziekenhuis is een Opdrachtnemer met een ggz-crisisfunctie voorliggend.
Doelgroep
Voor wie?
Jeugdigen van 0 tot 18 jaar (waar nodig verlengde jeugdwet van toepassing)
Over de jeugdige zelf:
Klinische jeugd GGZ wordt ingezet voor jeugdigen:
• met ernstige psychische/psychiatrische problematiek;
• die vanwege hun specifieke problematiek en behandelvraag niet (langer) kunnen verblijven in hun
oorspronkelijke opvoedsituatie;
• die in is staat is (redelijk) zelfstandig te functioneren;
• die een lichte tot zware begeleidingsintensiteit nodig.
In het geval van opname in het ziekenhuis betreft het:
• Jeugdigen die zijn opgenomen op een klinische verpleegafdeling van een ziekenhuis
(kinderafdeling) en een acute psychiatrische hulpvraag (vaak in combinatie met somatische
problematiek) hebben;
• Jeugdigen die een beroep doen (of wordt binnengebracht) op de Spoed Eisende Hulp van een
ziekenhuis.
Kenmerk van de plek:
Kleinschaligheid is het uitgangspunt binnen de klinische jeugd-ggz. Het aantal jeugdigen, hun
achtergrond en problematiek hangen samen met de kwaliteit van het leefklimaat binnen de
groepen. Opdrachtgever hanteert een grootte van maximaal acht (8) jeugdigen.
Doelgebieden:
Klinische jeugd-ggz kent verschillende resultaatgebieden, waaronder:
• Bieden van intensieve begeleiding en behandeling om een crisis te stabiliseren;
• Het verminderen van de psychische problemen;
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•
•
•
•

Het stimuleren van een veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen;
Vergroten van de zelfredzaamheid van jeugdigen en gezinnen;
Het opheffen van de acute lichamelijke problemen;
Het creëren van veiligheid voor Jeugdige en gezinnen.

Resultaten
Type resultaat
Passende jeugdhulp, zo thuis mogelijk
De klinische opname is een intermezzo in een ambulant traject. Behandeling is erop gericht om zo snel
mogelijk de jeugdhulp thuis, of in een gezinsvervangend systeem voort te zetten.
Productspecifieke eisen
?
Functieprofiel
HBO, WO, WO+ en AMS
Functiemix
Regiebehandelaar
Ja
Regievoerder
Ja, WO+ of AMS
Groepsgrootte
6-8
Aantal fte
gem. 0,9 fte begeleiding op de groep per jeugdige
Ratio begeleider : jeugdige
24/7
Kwaliteitseisen:
• Er dient op het terrein de mogelijkheid te zijn voor schoolgang en de besteding van vrije tijd;
• Na behandeling zijn jeugdige en het systeem voldoende toegerust op thuisplaatsing of een lichtere
vorm van hulpverlening;
• Binnen het team beschikken meerdere hulpverleners over een BIG-/SKJ kwalificatie en een
relevante Hbo-opleiding/wo-opleiding. Indien Mbo geschoolde professionals werkzaam zijn, staan
zij onder supervisie van de Hbo’ers/wo’ers;
• Er is 24 uurs-aanwezigheid van minimaal één Hbo-/wo-, en SKJ- of BIG geregistreerde professional
op de groep;
Er is gedragswetenschappelijke expertise beschikbaar voor de groep. Deze
gedragswetenschapper/gedragsdeskundige/regiebehandelaar is minimaal wo-opgeleid.
Aanvullende eisen:
• Waar nodig worden ouders gestimuleerd om met eigen problematiek aan de slag te gaan.
Ondersteuning hiervoor wordt in samenhang met de jeugdhulp geleverd, vanuit de bij de
problematiek passende wetgeving.
• Indien er sprake is van multiproblematiek, zoekt Opdrachtnemer actief de samenwerking met
andere (betrokken) hulpverleners en wordt er integraal hulpverleend.
• Opdrachtnemer spant zich aantoonbaar in om een ongewenste doorverhuizing van een Jeugdige te
voorkomen en organiseert – indien nodig – aanvullende hulp en ondersteuning om dit te
voorkomen en/of consulteert andere Opdrachtnemers.
• Biologische ouders en het sociale netwerk blijven betrokken bij de opvoeding van de jeugdige en
zijn onderdeel van het traject dat met de jeugdige wordt doorlopen. Ouders spelen (waar mogelijk)
een actieve rol in het leven van de jeugdige en dragen bij aan de ondersteuning aan de jeugdige.
De voorziening is inclusief:
• De basisvoorwaarden voor een ‘gewoon’ leven, zoals verzorging, een slaapplaats, voeding, zorg en
veiligheid;
• Begeleiding of ondersteuning is beschikbaar via de VOV-staf. Naschoolse vormen van
Dagbehandeling groep mogen niet ingezet worden, want dit valt onder de taken van de
pedagogische medewerkers. Dit geldt voor alle taken en activiteiten die worden uitgevoerd door de
pedagogische medewerkers ten behoeve van het pedagogisch klimaat. Hiervoor mag geen andere
bekostiging – zoals via Ambulante jeugdhulp – worden ingezet;
• In de nacht is een wakende wacht aanwezig. Deze waakt over twee (2) groepen;

Productnaam
Productcode

Klinische jeugd GGZ (gesloten)
<code> (eventueel: individueel <code> groep <code>
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Normenkader
Tarief & eenheid
<bedrag> per etmaal
Gemiddelde trajectprijs
Nvt
Duur per beschikking
16 maanden
Intensiteit
Maximaal 7 etmalen per week
Verlenging
Waar noodzakelijk
Verlengde jeugdzorg
Ja met goede onderbouwing
Omschrijving
Type product
Verblijf
Doel
Klinische jeugd-ggz is gericht op het bieden van een klinische behandelsetting aan jeugdigen met
psychische/psychiatrische problematiek. Het verblijf is kortdurend en altijd onderdeel van ambulante
behandeling. Klinische jeugd-ggz met intensiteit zeer intensief betreft een gesloten setting. Jeugdigen
mogen zich niet aan het toezicht van de VOV-staf onttrekken.
Korte omschrijving (hoe ziet de zorg eruit):
In zeer ernstige gevallen kan een gesloten klinische opname nodig zijn. Opname is kortdurend. Gedurende
de opname is er zeer intensief VOV-staf aanwezig. De VOV-staf kent de behandeldoelen van de Jeugdige en
werkt hieraan middels het bieden van ondersteuning, begeleiding, training en/of behandeling. De Jeugdige
verblijft continu in de kliniek en gaat niet met verlof.
De voorziening is inclusief:
• De basisvoorwaarden voor een ‘gewoon’ leven, zoals verzorging, een slaapplaats, voeding, zorg en
veiligheid;
• De fysieke omgeving, waaronder een eigen slaapkamer;
• Begeleiding of ondersteuning is beschikbaar via de VOV-staf. Bij een groep van acht (8) is de inzet in
totaal 339 uur per week. Naschoolse vormen van Dagbehandeling groep mogen niet ingezet
worden, want dit valt onder de taken van de pedagogische medewerkers. Dit geldt voor alle taken
en activiteiten die worden uitgevoerd door de pedagogische medewerkers ten behoeve van het
pedagogisch klimaat. Hiervoor mag geen andere bekostiging – zoals via Ambulante jeugdhulp –
worden ingezet;
• In de nacht is een wakende wacht aanwezig. Deze waakt over twee (2) groepen;
Scheiding van ambulant en verblijf:
Voor de volgende onderdelen kan aanvullend een ambulante beschikking worden afgegeven:
• Voor behandeling of ondersteuning van de Jeugdige die niet door de ingeroosterde VOV-staf
uitgevoerd wordt ten behoeve van het pedagogische klimaat.
• Training van de ouders/verzorgers ten behoeve van het terugkeerperspectief naar huis en/of het
verbeteren van contact met het systeem. Hiervoor kan een ambulante beschikking worden
afgegeven. De norm hiervoor is 0-2 uur per week.
• Zak- en kleedgeld voor de Jeugdige. Dit dient bekostigd te worden door de ouder(s)/verzorger(s)
(wettelijke vertegenwoordiger(s)) van de Jeugdige. Indien het een plaatsing in het gedwongen
kader betreft, dan kan dit – indien nodig – bekostigd worden door de betrokken Gecertificeerde
Instelling.
Logische verwijzer: GI, Gemeente, Huisarts, Medisch Specialist
Voorliggende inzet:
• Ambulante jeugd-ggz
• Dagbehandeling groep
• Gezinshuis
• Lichte behandelgroep
• Behandelgroep
• Besloten opname GGZ
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Doelgroep
Voor wie?
Jeugdigen van 0 tot 18 jaar( waar nodig verlengde jeugdwet van toepassing)
Over de jeugdige zelf:
Klinische jeugd GGZ wordt ingezet voor jeugdigen:
• met ernstige psychische/psychiatrische problematiek;
• die vanwege hun specifieke problematiek en behandelvraag niet (langer) kunnen verblijven in hun
oorspronkelijke opvoedsituatie;
• die een zware begeleidingsintensiteit nodig.
• die gevaar voor zichzelf en of omgeving zijn
Kenmerk van de plek:
Kleinschaligheid is het uitgangspunt binnen de klinische jeugd-ggz. Het aantal jeugdigen, hun
achtergrond en problematiek hangen samen met de kwaliteit van het leefklimaat binnen de
groepen. Opdrachtgever hanteert een grootte van maximaal acht (8) jeugdigen.
Doelgebieden:
Klinische jeugd-ggz kent verschillende resultaatgebieden, waaronder:
• Bieden van intensieve begeleiding en behandeling om een crisis te stabiliseren;
• Het verminderen van de psychische/ psychiatrische problemen;
• Het stimuleren van een veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen;
• Vergroten van de zelfredzaamheid van jeugdigen en gezinnen;
• Het opheffen van de acute lichamelijke problemen;
• Het creëren van veiligheid voor Jeugdige en gezinnen.
• Afschalen naar lichtere verblijfsvoorzieningen.
Resultaten
Type resultaat
Passende jeugdhulp, zo thuis mogelijk
De klinische opname is een intermezzo in een ambulant traject. Behandeling is erop gericht om zo snel
mogelijk de jeugdhulp thuis, of in een gezinsvervangend systeem voort te zetten.

Productspecifieke eisen
?
Functieprofiel
?
Functiemix
Regiebehandelaar
Groepsgrootte
6-8
Aantal fte
Ratio begeleider : jeugdige
24/7
Kwaliteitseisen:
• Er is 24 uur per dag een psychiater en een arts bereikbaar;
• Medewerkers zijn toegerust om vrijheid beperkende maatregelen toe te passen; ze beheersen de
procedures en gedragscodes;
• Zowel groepsgrootte als de inzet van medewerkers zijn afgestemd op de zorgvraag van de jeugdigen en
op een inschatting van veiligheidsrisico’s;
• Er is 24 uurs-aanwezigheid van minimaal één Hbo-, SKJ- of BIG geregistreerde professional op de groep
Aanvullende eisen:
• Iedere Opdrachtnemer heeft voor iedere groep een beschrijving, waarin (onder meer) vermeld
staat welke leeftijdscategorieën van de voorziening gebruik kan maken, met welke doelen en
eventuele contra-indicaties.
• Indien er sprake is van multiproblematiek, zoekt Opdrachtnemer actief de samenwerking met
andere (betrokken) hulpverleners en wordt er integraal hulpverleend.
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•

•

Opdrachtnemer spant zich aantoonbaar in om een ongewenste doorverhuizing van een Jeugdige te
voorkomen en organiseert – indien nodig – aanvullende hulp en ondersteuning om dit te
voorkomen en/of consulteert andere Opdrachtnemers.
Biologische ouders en het sociale netwerk blijven betrokken bij de opvoeding van de jeugdige en
zijn onderdeel van het traject dat met de jeugdige wordt doorlopen. Ouders spelen (waar mogelijk)
een actieve rol in het leven van de jeugdige en dragen bij aan de ondersteuning aan de jeugdige.
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Crisishulpverlening
Productnaam
Verblijf: Crisisopvang Wonen (Ondersteuningsgericht)
Productcode
<code> (eventueel: individueel <code> groep <code>
Normenkader
Tarief & eenheid
<bedrag> per etmaal
Gemiddelde trajectprijs
Nvt
Duur per beschikking
Maximaal 28 dagen
Intensiteit
Maximaal 7 etmalen per week
Verlenging
Nee
Verlengde jeugdzorg
Nee
Omschrijving
Type product
Verblijf
Doel:
Crisisopvang wonen kan alleen worden ingezet indien er een directe acute noodzaak is voor de
uithuisplaatsing van een jeugdige omdat deze vanwege de omstandigheden in het gezin acuut gevaar loopt
op het gebied van veiligheid of de ontwikkeling. Uitstellen van de crisisinterventie voor 24 uur heeft directe
onacceptabele gevolgen voor de veiligheid van een jeugdige. Deze veiligheid kan niet worden geborgd door
middel van ambulante inzet in het gezin.
Doel van opname in de crisisopvang wonen is om te komen tot een plan van aanpak die de situatie in het
gezin opnieuw stabiliseert, waarbij de jeugdige (zo mogelijk) weer terug kan keren in het gezin. Als het plan
aanpak is opgesteld en bepaald is welke inzet passend is voor de jeugdige en het gezin, wordt de jeugdhulp
voortgezet in een reguliere jeugdhulpsetting en eindigt dit product. Dit gebeurt binnen maximaal 6 weken.
Scheiding van ambulant en verblijf:
Geen scheiding binnen dit product; zowel de opvang, begeleiding, plannen van de vervolgstappen en
aanmelding bij de organisatie die de vervolgzorg op zich neemt, vallen onder de verantwoordelijkheid van
dit product.
Logische verwijzer: GI, Gemeente
Voorliggende inzet:
Alle ambulante hulpverlening
Reguliere ondersteuningsgericht verblijfsvormen.
Ambulant: Crisishulpverlening
Doelgroep
Voor wie?
Jeugdigen van 12 tot 18 jaar
Over de jeugdige zelf:
Jeugdigen onder de 12 jaar worden opgevangen in een pleeggezin. Dit valt onder het reguliere
ondersteuningsgericht verblijf. De Jeugdige die gebruikt maakt van deze voorziening kan in een gezonde
gezinssituatie of woonomgeving redelijk leeftijdsadequaat functioneren. De jeugdige heeft zelf wel
hulpvragen gericht op de eigen ontwikkeling, waar mogelijk jeugdhulp voor nodig is. Jeugdhulpverleners die
al bij het gezin betrokken zijn lopen hierom zoveel mogelijk door.
De situatie waar de jeugdige vandaan komt en nu in terecht komt vragen extra aandacht en begeleiding om
ervoor te zorgen dat het leven van de jeugdige weer op de rit komt.
Kenmerk van de plek:
Opvang in de crisisopvang wonen kan op elk moment van de dag op elke dag van het jaar (24/7). De
organisatie biedt een woonplek in een professionele gezinssetting (niet pleegzorg) (jeugdigen onder de 16
jaar) of op een plek waar de jeugdige (16 jaar of ouder) onder begeleiding tijdelijk zelfstandig kan verblijven.
De betrokken hulpverleners stellen met het gezin en de jeugdige een plan van aanpak op waarmee de
situatie die leidde tot de uithuisplaatsing in de toekomst wordt voorkomen. In de gevallen waarin voorzien
wordt dat een jeugdige niet terugkomt, wordt een plan gemaakt waarmee ouders en jeugdige binnen de
omstandigheden zo goed als mogelijk contact houden. Met behulp van dit plan wordt, zo nodig met andere
hulpverleners, een traject uitgezet

75

Diensten en Producten Jeugdhulp Regio Alkmaar 2023
Doelgebieden:
Resultaten
Type resultaat
Passende jeugdhulp, zo thuis mogelijk
• De jeugdige kan, zo mogelijk, weer thuis wonen.
• De jeugdige en het gezin ontvangen passende hulp, die duurzaam toewerkt naar een oplossing voor
het gezin om herhaling van de crisis te voorkomen.
• Indien de jeugdige niet terug naar huis kan, heeft de jeugdige bij afronding een woonplek in een
gezinssetting (pleegzorg, gezinshuizen of zelfstandigheidstraining (Kamertraining of fasehuis))
• In het opgestelde plan is aandacht voor het toekomstperspectief van de jeugdige vanaf het 18de
levensjaar.

Productspecifieke eisen
Functieprofiel
HBO/ HBO+/ WO
Functiemix
Regievoerder
Ja, WO
Regiebehandelaar
Nee
Groepsgrootte
6-8
Aantal fte
Ratio begeleider: jeugdige
1:4
Kwaliteitseisen:
• De geleverde crisisdienstverlening sluit aan op het reguliere aanbod van de jeugdhulpverlener. De
crisisdienstverlening kan in combinatie met de reguliere verblijfsfunctie worden geleverd.
Eventuele vervolgzorg kan door de hulpverlener vorm worden gegeven.
• De hulpverlener is in staat om extra formatie vrij te maken om de gedurende de crisisinterventie
gebruikelijke pieken en dalen adequaat op te kunnen pakken.
• De hulpverlener gebruikt erkende interventies om de crisis beheersbaar te krijgen.
Aanvullende eisen:

Productnaam
Verblijf: Crisisopvang Behandelen (Herstelgericht)
Productcode
<code> (eventueel: individueel <code> groep <code>
Normenkader
Tarief & eenheid
<bedrag> per etmaal
Gemiddelde trajectprijs
Nvt
Duur per beschikking
Maximaal 28 dagen
Intensiteit
Maximaal 7 etmalen per week
Verlenging
Nee
Verlengde jeugdzorg
Nee
Omschrijving
Type product
Verblijf
Doel:
Crisisopvang Behandelen kan alleen worden ingezet indien er een directe acute noodzaak is voor de
uithuisplaatsing van een jeugdige omdat de jeugdige, het gezin of de omgeving vanwege de
omstandigheden in het gezin in combinatie met de problematiek van de jeugdige acuut gevaar loopt.
Uitstellen van de crisisinterventie voor 24 uur heeft directe onacceptabele gevolgen voor de veiligheid van
een jeugdige of de omgeving. Deze veiligheid kan niet worden geborgd door middel van ambulante inzet in
het gezin.
Doel van opname in de crisisopvang behandelen is om te komen tot een plan van aanpak die de situatie in
het gezin opnieuw stabiliseert, waarbij de jeugdige (zo mogelijk) weer terug kan keren in het gezin. Als het
plan aanpak is opgesteld en bepaald is welke inzet passend is voor de jeugdige en het gezin, wordt de
jeugdhulp voortgezet in een reguliere jeugdhulpsetting en eindigt dit product. Dit gebeurt binnen maximaal
6 weken.
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Scheiding van ambulant en verblijf:
Geen scheiding binnen dit product; zowel de opvang, begeleiding, plannen van de vervolgstappen en
aanmelding bij de organisatie die de vervolgzorg op zich neemt, vallen onder de verantwoordelijkheid van
dit product.
Het is wel mogelijk om in overleg met de toegang reguliere jeugdhulp op te starten terwijl de jeugdige nog
in Crisisopvang Behandelen verblijft.
Logische verwijzer: GI, Gemeente
Voorliggende inzet:
Alle ambulante hulpverlening
Reguliere ondersteuningsgericht verblijfsvormen.
Ambulant: Crisishulpverlening
Verblijf: Crisisopvang Wonen (Ondersteuningsgericht)
Doelgroep
Voor wie?
Jeugdigen van 0 tot 18 jaar
Over de jeugdige zelf:
De jeugdige die gebruikt maakt van deze voorziening kan niet in een gezonde gezinssituatie of
woonomgeving leeftijdsadequaat functioneren. De jeugdige heeft kindeigen problematiek gericht op de
ontwikkeling, waar jeugdhulp voor nodig is. Jeugdhulpverleners die al bij het gezin betrokken zijn gaan
hierom zoveel mogelijk door.
De situatie waar de jeugdige vandaan komt en nu in terecht komt vragen extra aandacht en begeleiding om
ervoor te zorgen dat het leven van de jeugdige weer op de rit komt. Er is een plan voor nodig om herhaling
van de crisis te voorkomen.
Kenmerk van de plek:
Opvang in de crisisopvang behandelen kan op elk moment van de dag op elke dag van het jaar (24/7). De
organisatie biedt een woonplek in een behandel of klinische setting. Het veiligheidsniveau van de
voorziening is passend bij de hulpvraag en de achterliggende problematiek van de jeugdige en het gezin.
De betrokken hulpverleners stellen met het gezin en de jeugdige een plan van aanpak op waarmee de
situatie die leidde tot de uithuisplaatsing in de toekomst wordt voorkomen. In de gevallen waarin voorzien
wordt dat een jeugdige niet terugkomt, wordt een plan gemaakt waarmee ouders en jeugdige binnen de
omstandigheden zo goed als mogelijk contact houden. Met behulp van dit plan wordt, zo nodig met andere
hulpverleners, een traject uitgezet.
Doelgebieden:
Resultaten
Type resultaat
Passende jeugdhulp, zo thuis mogelijk
• De jeugdige kan, zo mogelijk, weer thuis wonen met ambulante ondersteuning.
• De jeugdige en het gezin ontvangen passende hulp, die duurzaam toewerkt naar een oplossing voor
het gezin om herhaling van de crisis te voorkomen.
• Indien de jeugdige niet terug naar huis kan, is een plan opgesteld met als doel de jeugdige een plek
te bieden op een verblijfsplek in een gezinssetting (pleegzorg, gezinshuizen of
zelfstandigheidstraining (Kamertraining of fasehuis)). De weg hier naartoe kan via een
behandelgroep op klinische opname lopen.
• In het opgestelde plan is aandacht voor het toekomstperspectief van de jeugdige vanaf het 18de
levensjaar.
Productspecifieke eisen
Functieprofiel
Functiemix
Regiebehandelaar
Groepsgrootte

HBO/ HBO+/ WO/ WO+/ AMS
Ja, op WO+ of AMS
6
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Aantal fte
Ratio begeleider: jeugdige
1:3
Kwaliteitseisen:
• De geleverde crisisdienstverlening sluit aan op het reguliere aanbod van de jeugdhulpverlener. De
crisisdienstverlening kan in combinatie met de reguliere verblijfsfunctie worden geleverd.
Eventuele vervolgzorg kan door de hulpverlener vorm worden gegeven.
• De hulpverlener is in staat om extra formatie vrij te maken om de gedurende de crisisinterventie
gebruikelijke pieken en dalen adequaat op te kunnen pakken.
• De hulpverlener gebruikt erkende (wetenschappelijke onderbouwde) interventies om de crisis
beheersbaar te krijgen.
Aanvullende eisen:

Productnaam
Ambulant: Crisishulpverlening
Productcode
<code> (eventueel: individueel <code> groep <code>
Normenkader
Tarief & eenheid
<bedrag> per etmaal
Gemiddelde trajectprijs
Nvt
Duur per beschikking
Maximaal 28 dagen
Intensiteit
Maximaal 7 etmalen per week
Verlenging
Nee
Verlengde jeugdzorg
Nee
Omschrijving
Type product
Verblijf
Doel:
Ambulant Crisishulpverlening kan alleen worden ingezet indien er een directe acute noodzaak is voor directe
hulpverlening in het gezin. Uitstellen van de crisisinterventie voor 24 uur of meer heeft directe
onacceptabele gevolgen voor de veiligheid van een jeugdige, het gezin of de omgeving.
Doel van crisisinterventie is om te komen tot een plan van aanpak die de situatie in het gezin opnieuw
stabiliseert. Als het plan aanpak is opgesteld en bepaald is welke inzet passend is voor de jeugdige en het
gezin, wordt de jeugdhulp voortgezet in een reguliere jeugdhulpsetting en eindigt dit product. Dit gebeurt
binnen maximaal 28 dagen.
Scheiding van ambulant en verblijf:
Geen scheiding binnen dit product; zowel de begeleiding als het plannen van de vervolgstappen en
aanmelding bij de organisatie die de vervolgzorg op zich neemt, vallen onder de verantwoordelijkheid van
dit product.
Logische verwijzer: GI, Gemeente
Voorliggende inzet:
Alle ambulante hulpverlening
Doelgroep
Voor wie?
Jeugdigen van 0 tot 18 jaar
Over de jeugdige zelf:
Beschermende factoren wegen op het moment van de inzet niet op tegen de dreiging die in het gezin naar
de jeugdige, de gezinsleden (door de jeugdige) of de omgeving uit gaat. Een directe interventie (binnen 24
uur) is noodzakelijk om in het gezin de verhoudingen te normaliseren.
De situatie vraagt extra aandacht en begeleiding om ervoor te zorgen dat het leven van de jeugdige en het
gezin weer op de rit komt. Er is een plan voor nodig om herhaling van de crisis te voorkomen.
Over de doelgroep:
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Jeugdigen en gezinnen waarbij een directe dreiging uitgaat naar de jeugdige of gezinsleden (of de sociale
omgeving). De dreiging is acuut, waarbij nog moet worden vastgesteld wat de onderliggende hulpvraag is en
op welke manier de situatie kan worden gestabiliseerd.
Doelgebieden:
Resultaten
Type resultaat
Passende jeugdhulp, zo thuis mogelijk
• Het in kaart brengen van het gezin, inclusief de kansen, hulpvragen en beperkingen per gezinslid.
• Het in kaart brengen van het netwerk, inclusief een kwalificatie van de onderlinge relaties
(beschermende of risicofactor)
• Er wordt voorkomen dat de jeugdige uit huis wordt geplaatst
• Opstellen van een plan van aanpak voor verdere jeugdhulpverlening met als doel de situatie die
heeft geleid tot de crisis in het gezin te voorkomen.
Productspecifieke eisen
?
Functieprofiel
HBO+/ WO/ WO+
Functiemix
Regiebehandelaar
Ja, alleen voor GGZ
Groepsgrootte
Nvt
Aantal fte
Ratio begeleider: jeugdige
Nvt
Kwaliteitseisen:
• De geleverde crisisdienstverlening sluit aan op het reguliere aanbod van de jeugdhulpverlener.
Eventuele vervolgzorg kan door de hulpverlener vorm worden gegeven.
• De hulpverlener is in staat om extra formatie vrij te maken om de gedurende de crisisinterventie
gebruikelijke pieken en dalen adequaat op te kunnen vangen.
• De hulpverlener gebruikt erkende (Practice of Evidence Based) interventies om de crisis
beheersbaar te krijgen.
Aanvullende eisen:
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