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CV1 Behandelgroepen  
 
Specifieke beschrijving  

Kenmerken  Een behandelgroep 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 systeem. 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.   
 
De behandelgroep is een voorziening die jeugdigen een veilige gezinsvervangende plek 

biedt. Deze richt zich op het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van een jeugdige. 

Waarbij het uitgangspunt is dat de jeugdige weer terug naar huis gaat, naar een 

gezinsvervangend systeem of naar zelfstandigheid wordt begeleid. Om die reden blijven 

ouders en het sociale netwerk betrokken bij de opvoeding van de jeugdige en zijn zij 

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. 

 
Ervaringsdeskundigen    
Ervaringsdeskundigen maken onderdeel uit van de behandeling op momenten dat deze 
van meerwaarde kunnen zijn voor de jeugdige of het gezin. Voor de inzet van 
ervaringsdeskundigen geldt de norm verantwoorde werktoedeling, waarmee inzet op 
zowel HBO- als MBO-niveau mogelijk is.    
 
Verbinding met het onderwijs     
Het onderwijs wordt altijd betrokken indien het traject of de hulpvraag gevolgen voor of 
effect op de dagbesteding van de jeugdige heeft. Bij het bestendigen van de hulpvraag in 
de eigen omgeving van de jeugdige of het gezin, wordt samen met het onderwijs bepaald 
welke rol het onderwijs daarin kan spelen. 
 

Doel en te behalen 
resultaten  

Jeugdigen een veilige en stabiele omgeving bieden, wanneer dat thuis niet mogelijk is, in 
een situatie die ‘zo thuis mogelijk’ is. De jeugdige ontvangt tijdens het verblijf een 
behandeling gericht op de hulpvraag van de jeugdige of het gezin. De behandeling gericht 
op de jeugdige kan niet op een ambulante wijze in de thuissetting geleverd worden. 
Opname is daarom noodzakelijk.  
 
Resultaten: 
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 

 
Doelgebieden: 
De behandel- of 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 en ouders krijgen hulp, passend bij de problematiek van de jeugdige en 
het gezin; 

• Jeugdigen en ouders krijgen hulp zo kort als mogelijk en zo lang als nodig; 

• Jeugdigen en ouders krijgen (waar nodig) ambulante hulp, tenzij de 
ondersteuning binnen een verblijfssetting moet worden geleverd. → zo 
ambulant mogelijk 
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Doelgroep, jeugdige  Over de jeugdige zelf: 
Jeugdigen tot 18 jaar uit gezinnen waar de opvoedingsproblemen gecombineerd met de 
eigen problematiek van de jeugdige zo groot zijn, dat de jeugdige 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.  
 

Logische verwijzer  GI, Gemeente 
 

Voorliggende inzet • Ambulante jeugdhulp  

• Pleegzorg  

• Gezinshuis 

• Fasehuis 
 

 
 
Aanvullende leveringsvoorwaarden voor deze dienst 

Leveringsperiode NVT 

Intensiteit (richtlijn) Maximaal 7 etmalen per week 

Duur per beschikking 
(richtlijn) 

12 maanden 

Verlenging Ja 

Verlengde jeugdzorg Ja 

 
 
Aanvullende eisen aan jeugdhulpaanbieder voor deze dienst 

Functieprofiel MBO/HBO/WO/WO+ 

Regiebehandelaar Ja, op minimaal WO-niveau 

Regievoerder NVT 

Groepsgrootte Max 8 

Aantal Fte 0,85 fte per jeugdige (171 uur per week per groep) 

Ratio begeleider: jeugdige NVT 

Scheiding van ambulant en 
verblijf 

De te leveren behandeling is maatwerk en toegespitst op de situatie en de hulpvraag van 
de jeugdige en kan, net als training van het systeem ten behoeve van het 
terugkeerperspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het systeem, apart 
worden afgegeven. De jeugdhulp wordt inclusief de volledige zorg voor de jeugdige 
geregeld. De jeugdhulp binnen dit perceel 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 het systeem ten behoeve van het terugkeerperspectief naar huis en/of 
het verbeteren van contact met het systeem. Hiervoor kan een ambulante 
beschikking worden afgegeven.  

• 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. 
 

Specifieke kwaliteitseisen  • Er is 24 uurs-aanwezigheid van minimaal één HBO-/WO-, en SKJ- of BIG 

geregistreerde professional op de groep; 

• Er is een regiebehandelaar aanwezig en actief betrokken bij de jeugdhulp op 

minimaal WO-niveau; 

• 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 en wordt de norm verantwoorde werktoedeling gevolgd; 

• Er is een slapende of wakende dienst op de groep; 

• Indien sprake is van GGZ-behandeling kunnen ook verpleegkundigen (Specialist), 
sociaalpedagogisch medewerkers, kinderarts en/of kinder- en jeugdpsychiater 
betrokken zijn bij de behandeling; 
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Specifieke kwaliteitseisen 
(vervolg) 

 

• De jeugdhulpaanbieder dient aantoonbare (behandel)ervaring te hebben met de 
doelgroep én een regiebehandelaar intramuraal verbonden te hebben aan de 
locatie. Er mag van de intramurale regiebehandelaar worden verwacht dat deze een 
meer actieve rol speelt in het behandelen van de jeugdigen dan bij de fasehuizen of 
KTC 

 
Specifieke uitvoeringseisen  • 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 multi problematiek, zoekt de jeugdhulpaanbieder actief de 
samenwerking met andere (betrokken) hulpverleners en wordt er integraal 
hulpverleend.  

• Jeugdhulpaanbieder 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 jeugdhulpaanbieders.  

• Jeugdhulpaanbieder 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.  

• Jeugdhulpaanbieder spant zich aantoonbaar in om broertjes en zusjes zoveel als 
mogelijk bij elkaar te plaatsen. Indien het de jeugdhulpaanbieder niet lukt om 
broertjes en zusjes in één groep te plaatsen, dient de jeugdhulpaanbieder éérst 
andere jeugdhulpaanbieders te verzoeken of plaatsing via hen op één groep mogelijk 
is. Pas wanneer gezamenlijke plaatsing via een andere jeugdhulpaanbieder 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 en 
wordt Opdrachtgever hierover geïnformeerd. 
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CV2 Drie-milieuvoorziening  
 
Specifieke beschrijving  

Kenmerken  De jeugdige heeft een zeer intensieve begeleiding en ondersteuning nodig en moeten 
beschermd worden tegen zichzelf en/of de omgeving. De drie-milieuvoorziening bestaat 
uit een combinatie van onderwijs, behandeling en verblijf. Het gedrag van deze jeugdige 
maakt intensief toezicht noodzakelijk. In de toekomstvisie van de regio is dit een 
onwenselijke zorgvorm, waarbij wordt gestreefd om deze aan het eind van de 
contractperiode afgebouwd te hebben. 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 te leveren behandeling 
is maatwerk en toegespitst op de situatie en de hulpvraag van de jeugdige en kan, net als 
training van het systeem ten behoeve van het terugkeerperspectief naar huis en/of het 
verbeteren van contact met het systeem, apart worden afgegeven. 
 
Ervaringsdeskundigen    
Ervaringsdeskundigen maken onderdeel uit van de behandeling op momenten dat deze 
van meerwaarde kunnen zijn voor de jeugdige of het gezin. Voor de inzet van 
ervaringsdeskundigen geldt de norm verantwoorde werktoedeling, waarmee inzet op 
zowel HBO- als MBO-niveau mogelijk is. 
 
Verbinding met het onderwijs     
Het onderwijs wordt altijd betrokken indien het traject of de hulpvraag gevolgen voor of 
effect op de dagbesteding van de jeugdige heeft. Bij het bestendigen van de hulpvraag in 
de eigen omgeving van de jeugdige of het gezin, wordt samen met het onderwijs bepaald 
welke rol het onderwijs daarin kan spelen.  
 

Doel en te behalen 
resultaten  

Doel: 
Dit perceel betreft een vervangende extra zware opvoedomgeving voor jeugdigen die 
tijdelijk niet thuis kunnen wonen vanwege gezinsproblematiek en kindeigen 
problematiek. Het volledige leven van de jeugdige vindt in de instelling plaats. Het heeft 
wonen met behandelen en beschermen als kern. Het betreft een Drie-milieuvoorziening: 
een voorziening waarbij wonen, onderwijs/dagbesteding en vrije tijd wordt geboden op 
het terrein van de jeugdhulpaanbieder. Bij dit perceel is er sprake van besloten wonen 
met 24-uurs toezicht/beveiliging en zeer intensieve behandeling en begeleiding in een 
overzichtelijke groep.  
 
Resultaten: 
Een drie-milieuvoorziening 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 één van de volgende perspectieven te 
realiseren: 
- Terugkeer naar huis 
- Traject richting zelfstandigheid 
- Vervolgbehandeling 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. 
 
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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Doelgroep, jeugdige  Over de jeugdige zelf: 
Dit perceel wordt ingezet voor jeugdigen die 24-uurs toezicht nodig hebben in een 
open/besloten Drie-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 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-milieusetting 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 specifieke eisen. De problematiek is die mate heftig, dat reguliere 
deelname aan het onderwijs geen optie is. 
 
Toewijzingscriteria 

• Het betreft jeugdigen (meestal ouder dan 12 jaar), bij wie 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 zware begeleidingsintensiteit nodig; 

• Een Drie-milieuvoorziening wordt ingezet bij jeugdigen in de leeftijd tot 18 jaar en 
meestal in de leeftijd ouder dan 12 jaar 
 

Logische verwijzer  GI, Gemeente 
 

Voorliggende inzet • Ambulante jeugdhulp  

• Pleegzorg  

• Gezinshuis 

• Fasehuis 

• Behandelgroep 

 
 
Aanvullende leveringsvoorwaarden voor deze dienst 

Leveringsperiode - 

Intensiteit (richtlijn) Maximaal 7 etmalen per week 

Duur per beschikking 
(richtlijn) 

9 maanden  

Verlenging   

Verlengde jeugdzorg Nee 

 
 
Aanvullende eisen aan jeugdhulpaanbieder voor deze dienst 

Functieprofiel MBO/HBO/WO/WO+ 

Regiebehandelaar Ja 

Regievoerder NVT 

Groepsgrootte Max 8 

Aantal Fte 1 fte per jeugdige (200 uur per week per groep) 

Ratio begeleider: jeugdige NVT 
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Scheiding van ambulant en 
verblijf 

De jeugdhulp wordt inclusief de volledige zorg voor de jeugdige geregeld. Nazorg en 
begeleiding van de thuissituatie tijdens verblijf zijn onderdeel van het traject.  
De zorg binnen dit perceel 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 het systeem ten behoeve van het terugkeerperspectief naar huis en/of 
het verbeteren van contact met het systeem. Hiervoor kan een ambulante 
beschikking worden afgegeven.  

• 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. 
 

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. 
 

Specifieke kwaliteitseisen  • Er is een regiebehandelaar aanwezig en actief betrokken bij de jeugdhulp op 
minimaal WO+-niveau; 

• Er is een slapende of wakende dienst op de groep; 

• Er dient op het terrein de mogelijkheid te zijn voor schoolgang en de besteding van 
vrije tijd 
 

Specifieke uitvoeringseisen  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. 
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CV3 Klinische jeugd-GGZ (besloten)  
 
Specifieke beschrijving  

Kenmerken  In zeer ernstige gevallen kan een besloten klinische opname nodig zijn. Opname is 
kortdurend. Gedurende de opname is er intensief VOV-personeel aanwezig. De VOV-staf 
kent de behandeldoelen van de jeugdige en werkt hieraan middels het bieden van 
ondersteuning, begeleiding, training en/of behandeling.  
 
Kleinschaligheid is het uitgangspunt binnen de klinische jeugd-GGZ. Het aantal jeugdigen, 
hun achtergrond en problematiek hangt samen met de kwaliteit van het leefklimaat 
binnen de groepen. Dit leidt tot een omvang van maximaal acht jeugdigen. 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 te leveren behandeling is maatwerk en toegespitst op de situatie en de 
hulpvraag van de jeugdige en kan, net als training van het systeem ten behoeve van het 
terugkeerperspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het systeem, apart 
worden afgegeven. 
 
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. 
 
Ervaringsdeskundigen    
Ervaringsdeskundigen maken onderdeel uit van de behandeling op momenten dat deze 
van meerwaarde kunnen zijn voor de jeugdige of het gezin. Voor de inzet van 
ervaringsdeskundigen geldt de norm verantwoorde werktoedeling, waarmee inzet op 
zowel HBO- als MBO-niveau mogelijk is.    
 
Verbinding met het onderwijs     
Het onderwijs wordt altijd betrokken indien het traject of de hulpvraag gevolgen voor of 
effect op de dagbesteding van de jeugdige heeft. Bij het bestendigen van de hulpvraag in 
de eigen omgeving van de jeugdige of het gezin, wordt samen met het onderwijs bepaald 
welke rol het onderwijs daarin kan spelen. 
 

Doel en te behalen 
resultaten  

Doel 
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 een ambulante behandeling is hier altijd onderdeel van. 
 
Resultaten: 
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. 
Na behandeling kan de jeugdige: 

• Een ambulante behandeling voortzetten in de eigen omgeving of een ambulante 
behandeling ontvangen in een gezinshuis, pleegzorg of een fasehuis of KTC 

 
Doelgebieden: 
Klinische jeugd-GGZ kent verschillende resultaatgebieden, waaronder: 

• Het bieden van intensieve begeleiding en behandeling om een crisis te stabiliseren; 

• Het verminderen van de psychische problemen; 

• Het stimuleren van een veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen; 

• Het vergroten van de zelfredzaamheid van jeugdigen en gezinnen; 

• Het opheffen van de acute lichamelijke problemen; 

• Het creëren van veiligheid voor jeugdigen en gezinnen 
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Doelgroep, jeugdige  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 staat zijn (redelijk) zelfstandig te functioneren; 

• Die een lichte tot zware begeleidingsintensiteit nodig hebben 
 
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 worden binnengebracht) op de Spoed Eisende 
Hulp van een ziekenhuis 
 

Logische verwijzer  Huisarts, Medisch Specialist, GI, Gemeente 
 

Voorliggende inzet • Ambulante jeugdhulp  

• Pleegzorg  

• Gezinshuis 

• Fasehuis 

• Behandelgroep 
 

 
 
Aanvullende leveringsvoorwaarden voor deze dienst 

Leveringsperiode - 

Intensiteit (richtlijn) Maximaal 7 etmalen per week 

Duur per beschikking 
(richtlijn) 

12 maanden 

Verlenging Ja 

Verlengde jeugdzorg Ja 

 
 
Aanvullende eisen aan jeugdhulpaanbieder voor deze dienst 

Functieprofiel MBO/HBO/WO 

Regiebehandelaar Ja, minimaal WO+ (BIG geregistreerd) 

Regievoerder NVT 

Groepsgrootte 6-8 

Aantal Fte gem. 0,9 fte per jeugdige (181 uur per week per groep) 

Ratio begeleider: jeugdige NVT 

Scheiding van ambulant en 
verblijf 

De te leveren behandeling is maatwerk en toegespitst op de situatie en de hulpvraag van 
de jeugdige en kan, net als training van het systeem ten behoeve van het 
terugkeerperspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het systeem, apart 
worden afgegeven. De jeugdhulp wordt inclusief de volledige zorg voor de jeugdige 
geregeld. De zorg binnen dit perceel 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 het systeem ten behoeve van het terugkeerperspectief naar huis en/of 
het verbeteren van contact met het systeem. Hiervoor kan een ambulante 
beschikking worden afgegeven.  

• 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. 
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Specifieke kwaliteitseisen  • Er zijn 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 
 

Specifieke uitvoeringseisen  • Indien er sprake is van multi problematiek, zoekt de jeugdhulpaanbieder actief de 
samenwerking met andere (betrokken) hulpverleners en wordt er integraal 
hulpverleend. 

• De jeugdhulpaanbieder 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 
jeugdhulpaanbieders. 
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CV4 Klinische Jeugd-GGZ (gesloten)  
 
Specifieke beschrijving  

Kenmerken  Kenmerk van de Jeugdhulp: 
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 te leveren behandeling is maatwerk en toegespitst op de situatie en de hulpvraag van 
de jeugdige en kan, net als training van het systeem ten behoeve van het 
terugkeerperspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het systeem, apart 
worden afgegeven. 
Kleinschaligheid is het uitgangspunt binnen de klinische jeugd-GGZ. Het aantal jeugdigen, 
hun achtergrond en problematiek hangt samen met de kwaliteit van het leefklimaat 
binnen de groepen. Dit leidt tot een omvang van maximaal acht jeugdigen. 
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. 
 
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. 
 
Ervaringsdeskundigen    
Ervaringsdeskundigen maken onderdeel uit van de behandeling op momenten dat deze 
van meerwaarde kunnen zijn voor de jeugdige of het gezin. Voor de inzet van 
ervaringsdeskundigen geldt de norm verantwoorde werktoedeling, waarmee inzet op 
zowel HBO- als MBO-niveau mogelijk is.    
 
Verbinding met het onderwijs     
Het onderwijs wordt altijd betrokken indien het traject of de hulpvraag gevolgen voor of 
effect op de dagbesteding van de jeugdige heeft. Bij het bestendigen van de hulpvraag in 
de eigen omgeving van de jeugdige of het gezin, wordt samen met het onderwijs bepaald 
welke rol het onderwijs daarin kan spelen.    
 

Doel en te behalen 
resultaten  

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 een zeer hoge intensiteit 
betreft een gesloten setting. Jeugdigen mogen zich niet aan het toezicht van de VOV-staf 
onttrekken.  
 
Resultaten 
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. 
Na behandeling kan de jeugdige een ambulante behandeling voortzetten in de eigen 
omgeving of een ambulante behandeling ontvangen in een gezinshuis, pleegzorg of een 
fasehuis of KTC 
 

Doelgroep, jeugdige  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 hebben; 

• Die gevaar voor zichzelf en/of omgeving zijn 
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Doelgroep, jeugdige 
(vervolg) 

Doelgebieden: 
Klinische jeugd-GGZ kent verschillende resultaatgebieden, waaronder: 

• Het 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 jeugdigen en gezinnen; 

• Het afschalen naar lichtere verblijfsvoorzieningen 
 

Logische verwijzer  Huisarts, Medisch Specialist 
 

Voorliggende inzet • Ambulante jeugd-GGZ  

• Pleegzorg 

• Gezinshuis 

• Fasehuis 

• Behandelgroep 

• Besloten opname GGZ 
 

 
 
Aanvullende leveringsvoorwaarden voor deze dienst 

Leveringsperiode  

Intensiteit (richtlijn) Maximaal 7 etmalen per week 

Duur per beschikking 
(richtlijn) 

16 maanden 

Verlenging Waar noodzakelijk 

Verlengde jeugdzorg Ja met goede onderbouwing 

 
 
Aanvullende eisen aan jeugdhulpaanbieder voor deze dienst 

Functieprofiel MBO/HBO/HBO+/WO 

Regiebehandelaar Ja, minimaal WO+ (gericht op de behandeling) 

Regievoerder NVT 

Groepsgrootte 6-8 

Aantal Fte 1,6 fte per jeugdige (319 uur per groep) 

Ratio begeleider: jeugdige NVT 

Scheiding van ambulant en 
verblijf 

De te leveren behandeling is maatwerk en toegespitst op de situatie en de hulpvraag van 
de jeugdige en kan, net als training van het systeem ten behoeve van het 
terugkeerperspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het systeem, apart 
worden afgegeven.  
De jeugdhulp wordt inclusief de volledige zorg voor de jeugdige geregeld. 
De zorg binnen dit perceel 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 het systeem ten behoeve van het terugkeerperspectief naar huis en/of 
het verbeteren van contact met het systeem. Hiervoor kan een ambulante 
beschikking worden afgegeven.  
 

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. 
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Specifieke kwaliteitseisen  • Er zijn 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 

 

Specifieke uitvoeringseisen  • Indien er sprake is van multi problematiek, zoekt de jeugdhulpaanbieder actief de 
samenwerking met andere (betrokken) hulpverleners en wordt er integraal 
hulpverleend. 

• De jeugdhulpaanbieder 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 
jeugdhulpaanbieders. 
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CV5 Logeren 
 
Specifieke beschrijving  

Kenmerken  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 continu 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. Daarnaast wordt volgens een begeleidingsplan zorg geleverd 
gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid, persoonlijke- en sociale ontwikkeling. In 
dit perceel zijn naast de dagelijkse verzorging (zoals eten, drinken, slapen) ook activiteiten 
inbegrepen.  
Gedurende de periode dat deze voorziening ingezet wordt, worden samen met het lokale 
team de alternatieven in het voorveld en het netwerk onderzocht en wordt onderzocht 
welke handvatten ouders nodig hebben om overbelasting te voorkomen. 
 
Logeeropvang is een kort en tijdelijk verblijf. Hiervan kan gebruik worden gemaakt als er 

sprake is van noodzakelijke ontlasting van het gezin of het gezinssysteem, indien de 

ontlasting niet op een andere wijze kan worden vormgegeven. 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 wordt 

maximaal 104 etmalen per kalenderjaar ingezet. 

 
Verbinding met het onderwijs     
Het onderwijs wordt altijd betrokken indien het traject of de hulpvraag gevolgen voor of 
effect op de dagbesteding van de jeugdige heeft. Bij het bestendigen van de hulpvraag in 
de eigen omgeving van de jeugdige of het gezin, wordt samen met het onderwijs bepaald 
welke rol het onderwijs daarin kan spelen. 
 

Doel en te behalen 
resultaten  

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. Gedurende dit traject worden ouders ondersteund met 
handvatten, zodat zij in de toekomst minder snel een beroep op respijtvoorzieningen 
hoeven te doen. Hiervoor kan in overleg met de gemeentelijke toegang extra hulp 
worden ingezet. 
 
Resultaten:  
Jeugdhulpaanbieder levert een bijdrage aan het verkrijgen en behouden van structuur 
binnen het (sociaal) maatschappelijk leven en het ontwikkelen van vaardigheden bij de 
jeugdige en het gezin. 

• Ontlasten gezin of gezinssysteem met als doel dat jeugdigen langer thuis kunnen 
blijven wonen; 

• Bij de tijdelijke inzet voor respijtzorg is het netwerk en het gezin zodanig versterkt 
dat zij zonder professionele jeugdhulp verder kunnen; 

• Versterken zelfredzaamheid binnen het eigen systeem of met behulp van vrij 
toegankelijke hulp;  

• Door het systeem te ontlasten wordt voorkomen dat zwaardere zorg in moet 
worden gezet 
 

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 
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Doelgroep, jeugdige  
 

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.  
 
Over de doelgroep: 

• Jeugdigen van 0-18 jaar met een langdurige ondersteuningsbehoefte die, vanwege 
moeilijk verstaanbaar gedrag of een groot beroep op specifieke opvoedvaardigheden 
(boven op 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  
 

Logische verwijzer  Gemeente, huisarts, GI 
 

Voorliggende inzet Vrij toegankelijke Opvang en Verblijfvoorzieningen (buurtgezinnen, meeleefgezinnen)  
 

 
 
Aanvullende leveringsvoorwaarden voor deze dienst 

Leveringsperiode NVT 

Intensiteit (richtlijn) Maximaal 3 etmalen per week 

Duur per beschikking 
(richtlijn) 

Maximaal 18 maanden per beschikking  

Verlenging Waar noodzakelijk 

Verlengde jeugdzorg Ja met goede onderbouwing 

 
 
Aanvullende eisen aan jeugdhulpaanbieder voor deze dienst 

Functieprofiel MBO/HBO (SKJ geregistreerd) 

Functiemix MBO onder verantwoordelijkheid van HBO 

Regiebehandelaar NVT 

Regievoerder Ja, HBO (SKJ geregistreerd) 

Groepsgrootte 6 – 8  

Aantal Fte NVT 

Ratio begeleider: jeugdige 2:8 

Scheiding van ambulant en 
verblijf 

Begeleiding van de jeugdige en het gezinssysteem tijdens en gerelateerd aan de 
logeermomenten is bij dit perceel en tarief inbegrepen. Indien er buiten de 
logeermomenten om aanvullende ambulante begeleiding nodig is, kan dit via een 
aanvullende indicatie voor begeleiding worden georganiseerd. De logeeractiviteiten 
maken op deze manier onderdeel uit van het volledige begeleidingsplan en dragen bij aan 
de hierin gestelde doelen. 
 

Specifieke 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 
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Specifieke uitvoeringseisen  • 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 één geschoolde pedagogische 
medewerker. 
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CV6 Pleegzorg  
 
Specifieke beschrijving  

Kenmerken  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). 
 
Verbinding met het onderwijs     
Het onderwijs wordt altijd betrokken indien het traject of de hulpvraag gevolgen voor of 
effect op de dagbesteding van de jeugdige heeft. Bij het bestendigen van de hulpvraag in 
de eigen omgeving van de jeugdige of het gezin, wordt samen met het onderwijs bepaald 
welke rol het onderwijs daarin kan spelen. 
 

Doel en te behalen 
resultaten  

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 23e levensjaar van een jeugdige.  
 
Pleegzorg kan ook aanvullend worden ingezet op residentiële hulpverlening om een 
eerdere overgang van verblijf naar pleegzorg te faciliteren. 
 
Resultaten: 
Pleegzorg geeft een jeugdige een thuis, als deze niet meer thuis bij de natuurlijke ouders 
kan wonen. Het pleeggezin wordt door de Regio Alkmaar, ondanks de pleegzorgregeling, 
gezien als een regulier gezin. 
 
Pleegzorg kent meerdere resultaatgebieden, waaronder: 

• Het bieden van een veilig plek dat zoveel als mogelijk lijkt op een normale 
gezinssituatie; 

• Jeugdige wordt vanuit het pleeggezin voorbereid op zelfstandigheid; 

• Verblijf in een residentiële instelling wordt voorkomen 
 
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 
 

Doelgroep, jeugdige  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 23e jaar te starten met het maken van een toekomstplan op weg naar zelfstandigheid. 
Jeugdigen die tot hun 21e of 23e levensjaar pleegzorg ontvangen, hebben een eerste 
toewijzing hiervoor al voor het 18e levensjaar ontvangen. Indien blijkt dat een jeugdige 
tot het 23e levensjaar in het pleeggezin moet verblijven kan in overleg met de 
gemeentelijke toegang het verblijf tot het 23e levensjaar worden verlengd. 
 

Logische verwijzer  GI, Gemeente, Rechtbank 
 

Voorliggende inzet • Thuis met ambulant 

• (intensieve) Ambulante hulp thuis ter voorkoming van een uithuisplaatsing 

• Dagbehandeling groep 
 

Aanvullende leveringsvoorwaarden voor deze dienst 
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Leveringsperiode NVT 

Intensiteit (richtlijn) Maximaal 7 etmalen per week 

Duur per beschikking 
(richtlijn) 

NVT 

Verlenging Ja 

Verlengde jeugdzorg Ja 

 
 

Aanvullende eisen aan jeugdhulpaanbieder voor deze dienst 

Functieprofiel HBO/HBO+ (pleegzorgbegeleider) 

Regiebehandelaar NVT 

Regievoerder Ja, op minimaal HBO-niveau 

Groepsgrootte NVT 

Aantal Fte NVT 

Ratio begeleider: jeugdige NVT 

Scheiding van ambulant en 
verblijf 

De pleegzorgbegeleiding omvat begeleiding aan pleegouders en pleegkind bij de 
dagelijkse zorg voor het kind en de omgang die plaatsvindt met de natuurlijke ouders.  
Bij extra begeleiding of behandeling moet worden gekeken waar dat voor nodig is. Als het 
gaat om extra begeleidingsdoelen voor de jeugdige, moet de zorg vanuit een 
begeleidings- of behandelplan worden geleverd. Bijvoorbeeld indien een behandeling 
jeugd-GGZ nodig is, wordt dit bekostigd vanuit ambulante jeugd-GGZ. Daarnaast kunnen 
pleegouder(s) en jeugdhulpaanbieder een beroep doen op de Bijzondere Pleegzorgkosten 
bij de jeugdhulpaanbieder. 
 

Specifieke kwaliteitseisen  • De jeugdhulpaanbieder is als erkend pleegjeugdhulpaanbieder aangesloten bij 
‘Pleegzorg Nederland’;  

• 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 pleegjeugdhulpaanbieder aantoonbaar en nauw samen met 
andere pleegjeugdhulpaanbieders in de regio; 

• De jeugdhulpaanbieder voldoet aan de volgende kwaliteitskaders en richtlijnen: 
Kwaliteitskader Voorbereiding en Screening Aspirant Pleegouders en de landelijke 
richtlijn pleegzorg; 

• 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 ogen wat pleegouders nodig 
hebben om een breakdown te voorkomen. Deze ondersteuning is onderdeel van dit 
perceel; 

• De aanbieder is aangesloten bij en maakt gebruik van de Monitor Pleegzorg; 

• Wanneer dit perceel in deeltijd < 5 etmalen per week ingezet wordt, kan niet 
tegelijkertijd logeren ingezet worden 
 

Specifieke uitvoeringseisen  • Inzet van pleegzorgbegeleiding door jeugdhulpaanbieder vanuit de ambulante 
jeugdhulp is onderdeel van de dienstverlening. Pleegzorgbegeleiding richt zich op de 
jeugdige, de natuurlijke 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 
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CV7 Gezinshuizen  
 
Specifieke beschrijving  

Kenmerken  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 wordt het gezinshuis benaderd alsof het een regulier gezin is, met die 
uitzondering dat minimaal één van de ouders een professionele hulpverlener is, die de 
jeugdige kan ondersteunen bij de hulpvragen of ondersteuning kan 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. 
 
Jeugdigen krijgen hierbij een stabiele plek, waar zij zo nodig voor langere tijd tot hun 23e 
jaar kunnen verblijven, tot het moment waarop zij of weer terug naar huis (natuurlijke 
ouders) kunnen of tot wanneer zij zelfstandig gaan wonen. 
 
Verbinding met het onderwijs     
Het onderwijs wordt altijd betrokken indien het traject of de hulpvraag gevolgen voor of 
effect op de dagbesteding van de jeugdige heeft. Bij het bestendigen van de hulpvraag in 
de eigen omgeving van de jeugdige of het gezin, wordt samen met het onderwijs bepaald 
welke rol het onderwijs daarin kan spelen 
 

Doel en te behalen 
resultaten  

Doel:  
Jeugdigen in gezinshuizen worden opgevangen in een situatie die ‘zo thuis mogelijk’ is. 
Een gezinshuis 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 gezinshuis kan 
kortdurend zijn (met het oog op terugkeer naar de oorspronkelijke opvoedsituatie) of tot 
het 23e levensjaar van een jeugdige.  
 
Pleegzorg kan ook aanvullend worden ingezet op residentiële hulpverlening om een 
eerdere overgang van verblijf naar pleegzorg te faciliteren. 
 
Resultaten: 
Het gezinshuis ondersteunt jeugdigen in hun ontwikkeling om een zelfstandige 
volwassene 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. 
 
Een gezinshuis kent meerdere resultaatgebieden, waaronder:  

• Het bieden van een veilig plek dat zoveel als mogelijk lijkt op een normale 
gezinssituatie;  

• Jeugdige wordt vanuit het gezinshuis voorbereid op zelfstandigheid;  

• Verblijf in een residentiële instelling wordt voorkomen  
 
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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Doelgroep, jeugdige  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, de alledaagse overstijgende opvoedvaardigheden, veel extra aandacht 
en dus professionele vaardigheden om hiermee om te gaan. Gezinshuisouders 
onderscheiden zich hierin van pleegouders. Jeugdigen die tot hun 21ste of 23e levensjaar 
pleegzorg ontvangen, hebben een eerste toewijzing hiervoor al voor het 18de levensjaar 
ontvangen. Indien blijkt dat een jeugdige tot het 23e levensjaar in het pleeggezin moet 
verblijven kan in overleg met de gemeentelijke toegang het verblijf tot 23 jaar worden 
verlengd.  
 

Logische verwijzer  GI, Gemeente 
 

Voorliggende inzet • Thuis/in het sociale netwerk met ambulante jeugdhulp 

• Logeren, buurtgezinnen, meeleefgezinnen, daghulp. 

• Pleegzorg 
 

 
 
Aanvullende leveringsvoorwaarden voor deze dienst 

Leveringsperiode NVT 

Intensiteit (richtlijn) Maximaal 7 etmalen per week 

Duur per beschikking 
(richtlijn) 

24 maanden 

Verlenging Tot uiterlijk 23 jaar 

Verlengde jeugdzorg Ja 

 
 
Aanvullende eisen aan jeugdhulpaanbieder voor deze dienst 

Functieprofiel MBO/HBO geschoolde, SKJ geregistreerde gezinshuisouder 

Functiemix MBO/HBO ondersteund door WO (gedragswetenschapper) 

Regiebehandelaar NVT 

Regievoerder Ja, op WO-niveau 

Groepsgrootte 4-6 

Aantal Fte NVT 

Ratio begeleider: jeugdige 1:4-6 

Scheiding van ambulant en 
verblijf 

Jeugdhulp die niet door de medewerkers in het gezinshuis wordt geleverd in het kader 
van het pedagogisch klimaat, valt niet onder de zorg binnen deze verblijfsvorm en dient 
apart te worden toegewezen. 

Specifieke kwaliteitseisen  ‘Kwaliteitskeurmerk Gezinshuizen’ is van toepassing op deze verblijfsvorm. 
 

Specifieke uitvoeringseisen  • 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; 

• 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;  

• Het is aan de gezinshuisouders of en wanneer zij binnen het perceel ‘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. Deze inzet valt binnen de 
kaders van deze beschrijving; 
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Specifieke uitvoeringseisen 
(vervolg) 

• Het gezinshuis voldoet aan het ‘kwaliteitskeurmerk gezinshuizen’; 

• 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’; 

• Verlengen is mogelijk na (tussen)evaluatie met gemeente/GI. 

• Het gezinshuis heeft contact met organisaties die aanvullend op het verblijf zo nodig 
extra behandeling en begeleiding kunnen leveren, zodat jeugdigen met een grotere 
hulpvraag ook in het gezinshuis kunnen worden opgevangen. In die gevallen is het 
gezinshuis een verbreding van het gehele zorgtraject. 

• Indien de gezinshuisouder een passende opleiding op HBO-niveau heeft gevolgd, is 
deze SKJ of BIG geregistreerd. Zo niet, dan volgt het gezinshuis, de norm 
verantwoorde werktoedeling. 
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CV8 Fasehuizen (lichte behandelgroepen) 
 
Specifieke beschrijving  

Kenmerken  Jeugdigen krijgen een stabiele plek, waar zij zo nodig voor langere tijd tot hun 18e jaar 
kunnen verblijven, tot het moment waarop zij of weer terug naar huis (natuurlijke 
ouders) kunnen of tot wanneer zij zelfstandig gaan wonen. 
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. 
 
Ervaringsdeskundigen    
Ervaringsdeskundigen maken onderdeel uit van de behandeling op momenten dat deze 
van meerwaarde kunnen zijn voor de jeugdige of het gezin. Voor de inzet van 
ervaringsdeskundigen geldt de norm verantwoorde werktoedeling, waarmee inzet op 
zowel HBO- als MBO-niveau mogelijk is.    
 
Verbinding met het onderwijs     
Het onderwijs wordt altijd betrokken indien het traject of de hulpvraag gevolgen voor of 
effect op de dagbesteding van de jeugdige heeft. Bij het bestendigen van de hulpvraag in 
de eigen omgeving van de jeugdige of het gezin, wordt samen met het onderwijs bepaald 
welke rol het onderwijs daarin kan spelen.  
 

Doel en te behalen 
resultaten  

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, alsmede de leeftijd van de jeugdigen 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. Het fasehuis kan, als dat nodig blijkt, 
een tussenstap zijn naar een zelfstandigheidstraining of vervolgzorg in bijvoorbeeld Wmo 
Beschermd Wonen. 
 
Resultaten: 
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. 
 
De jeugdige kan na verblijf in het fasehuis: 
- Weer thuis wonen 
- Doorstromen naar zelfstandigheidstraining 
- Op zichzelf wonen met of zonder ondersteuning uit bijvoorbeeld de Wmo of de WLZ. 
 
Het perspectiefplan speelt hier een centrale rol in. 
 
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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Doelgroep, jeugdige  Over de jeugdige zelf: 
Jeugdigen uit gezinnen met systeemproblematiek/multiproblem, die 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 waardoor extra toezicht en begeleiding nodig is bij het 
zelfstandig leven. 
 

Logische verwijzer  GI, Gemeente, Rechtbank 
 

Voorliggende inzet • Thuis met ambulant 

• Pleegzorg 

• Gezinshuizen 

• Zelfstandigheidstraining (KTC) 
 

 
 
Aanvullende leveringsvoorwaarden voor deze dienst 

Leveringsperiode NVT 

Intensiteit (richtlijn) Maximaal 7 etmalen per week 

Duur per beschikking 
(richtlijn) 

18 maanden 

Verlenging Ja 

Verlengde jeugdzorg Nee 

 
 
Aanvullende eisen aan jeugdhulpaanbieder voor deze dienst 

Functieprofiel MBO/HBO/WO 

Regiebehandelaar NVT 

Regievoerder Ja, op minimaal WO-niveau 

Groepsgrootte 8 

Aantal Fte 0,55 fte per jeugdige (115 uur per week) 

Ratio begeleider: jeugdige NVT 

Scheiding van ambulant en 
verblijf 

Aanleren van (basis)vaardigheden die betrekking hebben op het zelfstandig leven vallen 
onder deze zorgvorm en kunnen niet separaat worden toegewezen. 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. 

Specifieke kwaliteitseisen  • Er is een slapende nachtdienst; 

• 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; 

• Begeleiding of ondersteuning via pedagogisch medewerker(s) ten behoeve van het 
pedagogische klimaat in de groep; 

• Professional die voor de jeugdige de rol van mentor vervuld, heeft bij voorkeur een 
vast dienstverband; 

• De jeugdige verblijft in een zelfstandig woonruimte, eventueel met geclusterde 
voorzieningen, zoals keuken en sanitair 

Specifieke 
uitvoeringseisen  
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CV9 Zelfstandigheidstraining/ Kamertrainingscentrum (KTC) 
 
Specifieke beschrijving  

Kenmerken  Jeugdigen krijgen hierbij een stabiele plek, waar zij zo nodig voor langere tijd tot hun 18e 
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 perceel geleverd. 
De basisvaardigheden om zelfstandig te wonen zijn aanwezig, maar er is in het zelfstandig 
wonen wel nog begeleiding gewenst. 
 
De wijze waarop deze hulpvorm wordt vormgegeven kan verschillen, door het gebruik 
van kamers, studio’s, etc. 
 
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. 
 
Verbinding met het onderwijs     
Het onderwijs wordt altijd betrokken indien het traject of de hulpvraag gevolgen voor of 
effect op de dagbesteding van de jeugdige heeft. Bij het bestendigen van de hulpvraag in 
de eigen omgeving van de jeugdige of het gezin, wordt samen met het onderwijs bepaald 
welke rol het onderwijs daarin kan spelen.  
 

Doel en te behalen 
resultaten  

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.  
 
Resultaten: 
Het KTC ondersteunt jeugdigen in hun ontwikkeling om een zelfstandige volwassene 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. 

• Doorstroom naar zelfstandig wonen, eventueel inclusief ambulante ondersteuning; 

• De jeugdige kan na verblijf in het KTC op zichzelf wonen met of zonder 
ondersteuning uit bijvoorbeeld de Wmo of de WLZ 

 
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 
 

Doelgroep, jeugdige  Jeugdigen uit gezinnen met systeemproblematiek/multiproblem die nog niet volledig 
zelfstandig kunnen wonen. Door omstandigheden thuis kan de jeugdige niet thuis blijven 
wonen, maar is opvang noodzakelijk.  
 

Logische verwijzer  GI, Gemeente, Rechtbank 
 

Voorliggende inzet • Thuis met ambulant 

• Pleegzorg 

• Gezinshuizen 
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Aanvullende leveringsvoorwaarden voor deze dienst 

Leveringsperiode NVT 

Intensiteit (richtlijn) Maximaal 7 etmalen per week 

Duur per beschikking 
(richtlijn) 

24 maanden 

Verlenging Ja 

Verlengde jeugdzorg Nee 

 
 
Aanvullende eisen aan jeugdhulpaanbieder voor deze dienst 

Functieprofiel MBO/HBO/WO 

Regiebehandelaar NVT 

Regievoerder Ja, op minimaal HBO-niveau 

Groepsgrootte Gemiddeld 8 

Aantal Fte Gemiddeld 0,25 FTE op de groep per jeugdige 

Ratio begeleider: jeugdige NVT 

Scheiding van ambulant en 
verblijf 

Aanleren van (basis)vaardigheden die betrekking hebben op het zelfstandig leven vallen 
onder deze zorgvorm en kunnen niet separaat worden toegewezen. 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. 
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. 
 

Specifieke kwaliteitseisen  • Er is een slapende nachtdienst in hetzelfde of een naburig pand;  

• 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; 

• De jeugdige verblijft in een zelfstandig woonruimte, eventueel met geclusterde 
voorzieningen, zoals keuken en sanitair 
 

Specifieke uitvoeringseisen  
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CV10 Pleegzorg crisis (ondersteuningsgericht) 
 
Specifieke beschrijving  

Kenmerken  Pleegzorg Crisis wordt ingezet nadat de regionale crisisdienst heeft vastgesteld dat er 
sprake is van een crisissituatie in het gezin. Dit kan zijn vanwege een onveilige situatie in 
het gezin door de jeugdige zelf, ouders of andere inwonende gezinsleden. De dreiging is 
intern in het gezin zelf of extern naar de directe omgeving. 
Deze dienstverlening kan alleen worden ingezet indien er een directe acute noodzaak is 
voor opvang van jeugdigen in 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. Uitstellen van de crisisinterventie voor 
24 uur of meer heeft directe onacceptabele gevolgen voor de veiligheid van een jeugdige. 
Met deze inzet wordt de veiligheid van de jeugdige gewaarborgd. 
 
Pleegzorg Crisis is erop gericht een Jeugdige een plek te bieden om veilig te verblijven, 
maar ook om de (biologische) ouders van de jeugdige te betrekken in de oplossing voor 
de onveilige situatie. Waar mogelijk vindt plaatsing in het eigen netwerk van het gezin 
plaats. Het uitgangspunt is dat de ouder(s) uiteindelijk zelf de opvoeding weer op zich 
nemen, ondanks dat dit niet vanzelfsprekend is. 
De tijd waarin dit perceel in wordt gezet, wordt benut om te bepalen of de jeugdige weer 
thuis kan wonen en wat er nodig is om een veilige thuissituatie te creëren. 
 
Ouders en het sociale netwerk blijven onderdeel van de opvoeding van de jeugdige en 
worden hier actief bij betrokken (op een veilige en verantwoorde manier), ook in een 
situatie die leidde tot deze crisisinterventie. 
 

Doel en te behalen 
resultaten  

Doel van opname in de Pleegzorg Crisis is om te komen tot een plan van aanpak dat de 
situatie in het gezin opnieuw stabiliseert, waarbij de jeugdige (zo mogelijk) weer terug 
kan keren in het gezin. Als het plan van 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 perceel. Dit gebeurt binnen maximaal 28 dagen. 
 
Resultaten: 
Pleegzorg Crisis 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 voor gezin van herkomst waar 
mogelijk; 

• Dit is een tijdelijke interventie met als doel dat de jeugdige weer naar huis gaat, of 
indien dat niet mogelijk blijkt, die jeugdige kan worden opgevangen in een reguliere 
gezinsgerichte verblijfsvorm; 

• Verblijf in een residentiële instelling wordt voorkomen 
 
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. 
 

Doelgroep, jeugdige  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 situaties 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. 
Dat de jeugdige weer thuis gaat wonen is wenselijk maar niet vanzelfsprekend.  
De jeugdige komt uit een onveilige situatie en dit kan zijn sporen hebben achtergelaten. 
Het pleeggezin is hierop uitgerust en wordt adequaat ondersteund door de 
jeugdhulpaanbieder, zodat zowel de situatie in het gezin als de jeugdige toe kunnen 
groeien naar een zo normaal mogelijke setting. 
 

Logische verwijzer  GI, Gemeente 
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Voorliggende inzet • Alle ambulante hulpverlening 

• Ambulant: Crisishulpverlening 
 

 
 
Aanvullende leveringsvoorwaarden voor deze dienst 

Leveringsperiode NVT 

Intensiteit (richtlijn) Maximaal 7 etmalen per week 

Duur per beschikking 
(richtlijn) 

Maximaal 28 dagen 

Verlenging Nee 

Verlengde jeugdzorg Nee 

 
 
Aanvullende eisen aan jeugdhulpaanbieder voor deze dienst 

Functieprofiel HBO(+) (pleegzorgbegeleider) 

Regiebehandelaar NVT 

Regievoerder Ja, vanuit de Pleegzorgorganisatie op minimaal HBO-niveau 

Groepsgrootte NVT 

Aantal Fte NVT 

Ratio begeleider: jeugdige NVT 

Scheiding van ambulant en 
verblijf 

Geen scheiding binnen dit perceel; 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 perceel. 
 

Specifieke kwaliteitseisen  • De jeugdhulpaanbieder is als erkend pleegjeugdhulpaanbieder aangesloten bij 

‘Pleegzorg Nederland’;  

• 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 pleegjeugdhulpaanbieder aantoonbaar en nauw samen met 

andere pleegjeugdhulpaanbieders in de regio; 

• De jeugdhulpaanbieder voldoet aan de volgende kwaliteitskaders en richtlijnen:  

• Kwaliteitskader Voorbereiding en Screening Aspirant Pleegouders en de landelijke 

richtlijn pleegzorg; 

• 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; 

• De aanbieder is aangesloten bij en maakt gebruik van de monitor Pleegzorg 

 

Specifieke uitvoeringseisen  • 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; 

• Bij gelijke geschiktheid prevaleert pleegzorg boven elke vorm van (crisis)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. 

• Dit perceel is inclusief de beschikbaarheidscomponent 
 
Additioneel 
Jeugdigen tot 12 jaar worden altijd in een pleeggezin opgevangen. 
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CV11 Crisisopvang Wonen (Ondersteuningsgericht) 
 
Specifieke beschrijving  

Kenmerken  De crisisopvang wordt ingezet nadat de regionale crisisdienst heeft vastgesteld dat er 
sprake is van een crisissituatie in het gezin. De crisisopvang is elk moment van de dag op 
elke dag van het jaar (24/7) beschikbaar. De organisatie biedt een woonplek in een 
professionele gezinssetting (niet pleegzorg) voor jeugdigen onder de 16 jaar, bijvoorbeeld 
een gezinshuis of een lichte behandelgroep, of op een woonlocatie 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. 
 
De jeugdige kampt zelf met problematiek, maar die is niet van dien aard dat naar 
verwachting opname in een behandelgroep of klinische setting noodzakelijk is. Wel heeft 
de jeugdige in de dagelijkse gang van zaken professionele ondersteuning nodig. 
 
Crisisopvang 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 en te behalen 
resultaten  

Doel van opname in de crisisopvang wonen is om te komen tot een plan van aanpak dat 
de situatie in het gezin opnieuw stabiliseert, waarbij de jeugdige (zo mogelijk) weer terug 
kan keren in het gezin. Als het plan van 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 perceel. Dit gebeurt binnen maximaal 28 dagen. 
 
Resultaten: 

• 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) 
 

Doelgroep, jeugdige  Deze dienst 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 situaties 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, 
waardoor professionele begeleiding/ouders nodig is/zijn. 
 

Logische verwijzer  GI, Gemeente 
 

Voorliggende inzet • Alle ambulante hulpverlening 

• Reguliere ondersteuningsgericht verblijfsvormen. 

• Ambulant: Crisishulpverlening 
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Aanvullende leveringsvoorwaarden voor deze dienst 

Leveringsperiode NVT 

Intensiteit (richtlijn) Maximaal 7 etmalen per week 

Duur per beschikking 
(richtlijn) 

Maximaal 28 dagen 

Verlenging Nee 

Verlengde jeugdzorg Nee 

 
 
Aanvullende eisen aan jeugdhulpaanbieder voor deze dienst 

Functieprofiel HBO/HBO+/WO 

Regiebehandelaar Ja, op minimaal WO-niveau 

Regievoerder NVT 

Groepsgrootte 6-8 

Aantal Fte NVT 

Ratio begeleider: jeugdige 1:4 

Scheiding van ambulant en 
verblijf 

Geen scheiding binnen dit perceel; 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 perceel. 
 

Specifieke 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 
worden vormgegeven. 

• 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. 
 

Specifieke uitvoeringseisen  Dit perceel is inclusief de beschikbaarheidscomponent 
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CV12 Crisisopvang Behandelen (Herstelgericht) 
 
Specifieke beschrijving  

Kenmerken  Kenmerk van de plek: 
Opvang in de intramurale crisisopvang kan op elk moment van de dag op elke dag van het 
jaar (24/7). De organisatie biedt een verblijfsplek in een setting met veel toezicht 
(bijvoorbeeld behandelgroep 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. 
 
De jeugdige kampt met zowel internaliserend, als externaliserend gedrag, waardoor op 
een grote mate van toezicht noodzakelijk is. 
 
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 en te behalen 
resultaten  

Doel van opname in de crisisopvang behandelen is om te komen tot een plan van aanpak 
dat de situatie in het gezin opnieuw stabiliseert, waarbij de jeugdige (zo mogelijk) weer 
terug kan keren in het gezin. Als het plan van 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 perceel. Dit gebeurt binnen maximaal 6 weken. 
 
Resultaten: 

• 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 18e levensjaar.  
 

Doelgroep, jeugdige  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 situaties 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. 
 

Logische verwijzer  GI, Gemeente 
 

Voorliggende inzet • Alle ambulante hulpverlening 

• Reguliere ondersteuningsgericht verblijfsvormen 

• Ambulant: Crisishulpverlening 

• Verblijf: Crisisopvang Wonen (Ondersteuningsgericht) 
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Aanvullende leveringsvoorwaarden voor deze dienst 

Leveringsperiode NVT 

Intensiteit (richtlijn) Maximaal 7 etmalen per week 

Duur per beschikking 
(richtlijn) 

Maximaal 28 dagen 

Verlenging Nee 

Verlengde jeugdzorg Nee 

 
 
Aanvullende eisen aan jeugdhulpaanbieder voor deze dienst 

Functieprofiel HBO/HBO+/WO/WO+/AMS 

Regiebehandelaar Ja, op minimaal WO+-niveau 

Regievoerder NVT 

Groepsgrootte 6 

Aantal Fte NVT 

Ratio begeleider: jeugdige 1:3 

Scheiding van ambulant en 
verblijf 

Geen scheiding binnen dit perceel; 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 perceel. 
Het is wel mogelijk om in overleg met de toegang reguliere jeugdhulp op te starten terwijl 
de jeugdige nog in crisisopvang behandelen verblijft. 
 

Specifieke 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 
worden vormgegeven. 

• 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. 

 

Specifieke uitvoeringseisen  
 

Dit perceel is inclusief de beschikbaarheidscomponent 

 


