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BIJLAGE 3 PRODUCTEN VEILIGHEID 

 
3.1 Individuele voorzieningen: algemene uitgangspunten Producten 
 
 
Voor de in dit stuk aangehaalde algemene bepalingen, begrippen en kaders verwijzen we naar de 
artikelen en overige bijlagen van deze Deelovereenkomst. 
Naast de in deze Deelovereenkomst en bijlagen aangehaalde algemene bepalingen, gelden voor de 
producten Veiligheid de volgende aanvullende regels.  
 

1. Alleen daadwerkelijke geleverde (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering wordt 
na correcte facturatie vergoed. 

2. De kosten (verdisconteerd in bijbehorende tarieven) die worden vergoed, zijn vastgesteld 
tijdens de FAT en derhalve gepubliceerd op de website www.jeugdfv.nl of op te vragen. Niet 
inzien van deze kostenopbouw door de GI of geen bekendheid met deze kostenopbouw en 
als gevolg daarvan niet juist declareren is voor rekening van de GI.  

3. De indeling in de Producten en productcodes van de Jeugdhulpregio FoodValley is leidend. 
Deze indeling is vooraf vastgesteld en vervolgens vastgelegd in onderhavige bijlage 3 van de  
Deelovereenkomst Veiligheid. 

4. Als de Gecertificeerde Instelling een Bepaling Jeugdhulp schrijft, wordt er door de 
jeugdbeschermer altijd, conform artikel 3.5 lid 1 van de Jeugdwet, tijdig overlegd met een 
regisseur van het lokaal team om de inzet van jeugdhulp af te stemmen. 

5. De doelgroepbeschrijvingen in onderhavig document zijn indicatief.  
6. Als algemene begrippen en definities gelden de volgende uitgangspunten: 

▪ Maand: kalendermaand 
▪ Stuks: eenmaal binnen een traject 
▪ Stapeling van producten: het verstrekken van meerdere productcodes voor dezelfde client 

voor dezelfde tijdsperiode, is in principe niet toegestaan. Uitzonderingen hierop worden op 
casusniveau beoordeeld. Als de Jeugdhulpaanbieder binnen eenzelfde traject en 
eenzelfde tijdsperiode tijdelijk meerdere productcodes wil inzetten, kan dit alleen met 
uitdrukkelijke schriftelijke vastgelegde toestemming van de regisseur van het lokale team. 
Het product Jeugdzorgplus is een product met een prijs waarin alle zorg zit. Hierop is 
stapeling nooit mogelijk. 

▪ SKJ: Stichting Kwaliteitskader Jeugd  
▪ Wet BIG: Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
▪ (gekwalificeerde) Gedragswetenschapper: de in artikel 2 van de Regeling Jeugdwet 

opgenomen categorieën van beroepsbeoefenaren.  
▪ MDO: Multidisciplinair overleg  
▪ Netwerk: de contacten die de jeugdige heeft in zijn omgeving, denk aan sociale contacten, 

familie en vrienden. 
7. De opbouw van een kostprijs is leidend en daar moet naar gehandeld worden. De opbouw  is 

beschreven in de Memo Uitgewerkt voorstel wijziging deelovereenkomst Veiligheid (18 mei 
2020 en geagendeerd in de FAT op 11 juni 2020)  

8. Voor (betaling) vervoer is het uitgangspunt dat ouders verantwoordelijk blijven als een 
jeugdige (al die niet met een maatregel) in een instelling verblijft. In die situaties waarbij 
ouders niet kunnen of willen betalen en er is sprake van voogdij, dan is de Gecertificeerde 
Instelling verantwoordelijk voor de kosten van vervoer.  

 
 
 
  

https://jeugdfv.nl/wp/wp-content/uploads/2020/06/Bijlage-2-Uitgewerkt-voorstel-wijziging-deelovereenkomst-Veiligheid.pdf
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3.2 Individuele voorzieningen: Producten 
 
 

Product  Omschrijving Eenheid Tarief 2021* 

Product 1: Jeugdbescherming 

48B00 Ondertoezichtstelling jaar 1: 
outputgericht 

Maand € 873,36 

48B01 Ondertoezichtstelling jaar 2 en verder: 
outputgericht 

Maand € 757,78 

48B02 Voogdij / Vovo: outputgericht Maand € 553,90 

48A00 Jeugdbescherming: outputgericht (LET) Maand € 1.828,92 

Product 2: Jeugdreclassering 

47B00 Reguliere JR / Toezicht en begeleiding Maand € 656,38 

47B05 Samenloop: outputgericht Maand € 182,89 

47B03 / 47A04 Individuele trajectbegeleiding CRIEM: 
outputgericht 

Maand € 1.980,05 

47B04 / 47A05 Individuele trajectbegeleiding Harde 
Kern: outputgericht 

Maand € 1.531,93 

47B01 Voorbereiding gedrag beïnvloedende 
maatregel: outputgericht  

Stuks € 1.802,33 

47B02 Gedragsbeïnvloedende maatregel: 
outputgericht  

Maand € 645,50 

47B06 Scholings- en trainingsprogramma: 
outputgericht 

Stuks € 1.936,51 

Product 3: Preventieve jeugdbescherming 

49A01 Activiteiten in het preventief justitieel 
kader: inspanningsgericht 

Stuks € 2.057,47 

49B20 Drangtraject (<= 2 kinderen) Maand € 1.075,84 

49B21 Drangtraject vervolgmaanden (<=2 
kinderen) 

Maand € 1.075,84 

49B22 Drangtraject (>2 kinderen) Maand € 2.151,68 

49B23 Drangtraject vervolgmaanden (>2 
kinderen) 

Maand € 2.151,68 

49B61 Advies/consult: outputgericht Stuks € 1.075,84 

49B25 Forza (preventieve jeugdreclassering) Maand € 1.291,01 

49B00 Overig: Zorgmelding/SAVE-onderzoek: 
outputgericht 

Stuks € 1.075,84 

49B07 Overig: Begeleiding toeleiding gesloten 
jeugdzorg: outputgericht 

Stuks € 1.075,84 

49B01 Advies/consult: outputgericht Stuks € 645,50 

    

Tabel 1: tarieven in € per product; gebaseerd op een uurtarief van € 107,58 
 
 
De volgende producten kunnen onderdeel uitmaken van jeugdreclassering, een 
(jeugdbeschermings)maatregel en/of een preventief jeugdbeschermingstraject. Indien een GI voor het 
desbetreffende Product gebruik maakt van een andere productcode dan in dit document opgenomen, 
wordt dit nader vastgelegd in een addendum.  

Product 1: Jeugdbescherming 

OTS < 1 jr 
Product  Omschrijving Eenheid Tarief 

2021 

48B00 Ondertoezichtstelling jaar 1: outputgericht Maand € 873,36 
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OTS > 1 jr 
Product  Omschrijving Eenheid Tarief 

2021 

48B01 Ondertoezichtstelling jaar 2 en verder: 
outputgericht 

Maand € 757,78 

  
Productbeschrijving 
Als een rechter een ondertoezichtstelling (OTS) uitspreekt, dan wordt aan een Jeugdige een 
gezinsvoogd toegewezen vanuit een GI. De ouder(s) moet(en) verplicht de hulp en ondersteuning van 
de gezinsvoogd bij de opvoeding accepteren, maar de ouder houdt het gezag over de Jeugdige en 
blijft daarmee verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding. Het doel is het creëren van 
(voldoende) ontwikkelingsmogelijkheden en een duurzaam veilige opvoedingssituatie voor de 
Jeugdige, maar ook ouders versterken in het hernemen van (opvoedings)verantwoordelijkheid (en 
daarbij behorend gedrag). 
 
Doelgroep 
Er is sprake van een ernstige bedreiging van de ontwikkeling van de Jeugdige en van risico’s in een 
veilige opvoeding van de Jeugdige. 
 
Voorwaarden 

▪ Een OTS duurt maximaal 1 jaar, maar kan op verzoek van de gezinsvoogd door de rechter 
telkens met 1 jaar worden verlengd.  

▪ Een OTS is mogelijk tot een kind 18 jaar is. 
▪ De rechter kan een voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) uitspreken. De VOTS duurt 

maximaal 3 maanden. 
▪ De gezinsvoogd dient zo nodig het verzoekschrift in ten behoeve van omzetting VOTS naar 

een OTS. 
▪ De GI werkt met de norm van de verantwoorde werktoedeling, zie toelichting in de Jeugdwet. 

De jeugdreclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd door of onder 
verantwoordelijkheid van een SKJ of BIG geregistreerde jeugdprofessional. Een GI voldoet 
aan de Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

▪ De gezinsvoogd betrekt en activeert ouders en het netwerk, overlegt en stemt af met andere 
professionals uit verschillende domeinen, schakelt hulp in en monitort de uitkomsten daarvan, 
grijpt in bij (bedreigende) signalen, schakelt het lokaal team in en schaalt af zodra dat kan.  

▪ De gezinsvoogd begeleidt Jeugdige, ouders en/of het netwerk aan de hand van een samen 
opgesteld plan (met (veiligheids)voorwaarden) gericht op het wegnemen van de acute 
bedreiging  van de veiligheid en/of ontwikkelingsbedreiging en onmiddellijke stabilisering van 
de (opvoedings)situatie en het bereiken van duurzame veiligheid voor de Jeugdige binnen het 
gezin. Voor het gezin en de betrokkenen is duidelijk wat verwacht wordt. De afspraken zijn 
redelijkerwijs uitvoerbaar voor het gezin. In het plan is onder andere opgenomen of 
aanvullende hulp nodig is en welke rol het netwerk van het gezin hierin kan spelen. 

▪ De rechter kan (gelijktijdig met de OTS maatregel) een machtiging uithuisplaatsing afgeven. 
Tijdens een uithuisplaatsing houdt de gezinsvoogd contact met de ouders en tracht samen 
met hen de thuissituatie te verbeteren, zodat het kind weer thuis kan wonen. 

▪ De gezinsvoogd houdt toezicht op de hulp die aan de Jeugdige wordt geboden. 
▪ De gezinsvoogd legt verantwoording af aan de rechter en geeft invulling aan het formele deel 

van het gedeeltelijk gezag over de Jeugdige.  
 
 
 

Voogdij / Vovo 
Product  Omschrijving Eenheid Tarief 

2021 

48B02 Voogdij / Vovo: outputgericht Maand € 553,90 

  
Productbeschrijving 
Voogdij is het gezag over een minderjarige dat door een ander dan een ouder wordt uitgeoefend (zie 
artikel 1: 245, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek hierna: BW) op basis van een voogdijmaatregel 
die door een rechter wordt uitgesproken. Dit Product betreft voogdij die wordt uitgeoefend door een 
GI. Er is dan sprake van een voogd-rechtspersoon. De uitvoering van de voogdij wordt in handen 
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gelegd van een jeugdbeschermer, die voogdijwerker wordt genoemd. Deze voogdijwerker voedt de 
Jeugdige niet zelf op, maar draagt de verantwoordelijkheid en zorgt er voor dat dit door anderen 
gebeurd. 
 
Doelgroep 
Jeugdigen van 0 tot 18 jaar, waarover de biologische ouders het gezag niet meer dragen. 
 
Voorwaarden 

▪ De rechter kan een voorlopige voogdij (hierna: VoVo) uitspreken. De VoVo eindigt 3 maanden 
na de datum van de beschikking, tenzij voor die datum om een voorziening in het gezag over 
de minderjarige is verzocht. 

▪ De voogdij kan duren tot de Jeugdige 18 jaar is, tenzij de rechter anders beslist. 
▪ De GI werkt met de norm van de verantwoorde werktoedeling, zie toelichting in de Jeugdwet. 

De jeugdreclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd door of onder 
verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessional. Een GI voldoet 
aan de Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

▪ De voogdijwerker organiseert dat met betrekking tot alle leefgebieden (waar onder  
vermogensbeheer) zorg gedragen wordt voor de opvoeding en verzorging van de Jeugdige en 
onderhoudt contact met het netwerk (hoe klein ook) en (veel) instanties. Waar nodig zet de 
voogdijwerker hulpverlening in. 

▪ De voogdijwerker is blijvend aan het onderzoeken en peilen of de oorspronkelijke gezag 
situatie met de biologische ouders (deels) hersteld kan worden, dan wel dat het gezag (weer) 
bij een natuurlijk persoon (bij voorkeur binnen het sociale netwerk) belegd kan worden. 

 
 
 

LET 
Product  Omschrijving Eenheid Tarief 

2021 

48A00 Jeugdbescherming: outputgericht Maand € 1.828,92 

 
Productbeschrijving 
Het Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (hierna: LET-Jb) wordt op landelijk niveau ingezet 
om uitvoering te geven aan kinderbeschermingsmaatregelen over Jeugdigen in zeer extreem onveilige 
situaties, waarbij de kans groot is dat ook de veiligheid van de Jeugdbeschermers in gevaar komt. Er 
zijn twee situatie waarin de inzet van het LET-jb noodzakelijk kan zijn.  
1. Indien gedurende de uitvoering door de GI blijkt dat de reguliere inzet niet langer verantwoord 

is.  
2. Indien door feiten of omstandigheden vooraf de gerechtvaardigde verwachting bestaat dat 

starten met reguliere inzet van een jeugdbeschermer zal leiden tot een situatie waarbij sprake 
is van daadwerkelijk fysiek geweld of ernstige drieging met fysiek geweld tegen de 
jeugdbeschermer.  Bij een dergelijke verwachting kunnen de Raad voor de 
Kinderbescherming en/of rechter de betreffende GI adviseren de zaak meteen over te dragen 
aan het LET-Jb.  

 
Doelgroep 
Jeugdigen in extreem onveilige situaties, waarbij de kans groot is dat ook de veiligheid van de 
jeugdbeschermers in gevaar komt. 
 
Voorwaarden 

▪ De GI werkt met de norm van de verantwoorde werktoedeling, zie toelichting in de Jeugdwet. 
De jeugdreclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd door of onder 
verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessional. Een GI voldoet 
aan de Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het LET-Jb bestaat 
uit getrainde en ervaren SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdbeschermers, die werkzaam zijn bij 
de verschillende GI’s in Nederland. 

▪ Het LET-Jb voert de zaak uit onder (juridische) verantwoordelijkheid van de opdracht gevende 
GI. Het LET-Jb is daarmee het gezicht naar de Jeugdige. 
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▪ Bij interventie (overname) door het LET-Jb stelt dit team zich ten doel om de dreigende 
situatie in de zaak te beheersen en te doen stoppen, zodat de inhoudelijk hulpverlening aan 
de Jeugdige in kwestie op gang kan komen. 

▪ Naast interventie/overname van een zaak, kan het LET-jb ook worden gevraagd om 
consultatie, advies en voorlichting.  

▪ Zodra aantoonbaar geen sprake meer is van omstandigheden en feiten die geleid hebben tot 
de inzet van het LET-Jb wordt de zaak weer overgedragen voor reguliere uitvoering aan de 
opdracht gevende GI, dan wel in overleg met die GI overgedragen naar een andere GI. In alle 
gevallen vindt zowel aan het begin als aan het eind van het LET-Jb traject een warme 
overdracht plaats. 
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Product 2: Jeugdreclassering 

 

Jeugdreclassering regulier 
Product  Omschrijving Eenheid Tarief 

2021 

47B00 Reguliere JR / Toezicht en begeleiding Maand € 656,38 

 
Productbeschrijving 
Jeugdreclassering is het door een medewerker van een GI intensief begeleiden en controleren van 
een Jeugdige. Het doel van begeleiding door jeugdreclassering is het voorkomen van recidive en het 
realiseren van een gedragsverandering bij de Jeugdige. 
 
Doelgroep 
Jeugdigen tussen de 12 en 23 jaar die veroordeeld zijn of verdacht worden van het plegen van een 
strafbaar feit.  
 
Voorwaarden 

▪ De maatregel loopt zes maanden en kan doorgaans eenmaal worden verlengd tot een 
maximum van 2 jaar. 

▪ De GI werkt met de norm van de verantwoorde werktoedeling, zie toelichting in de Jeugdwet. 
De jeugdreclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd door of onder 
verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessional. Een GI voldoet 
aan de Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

▪ Het bekijken van delict- en/of verzuimgedrag als signaal en het leggen van verbanden met 
achterliggende hulpvragen en behoeften van Jeugdigen en hun gezinnen. Het op basis 
hiervan voeren van gesprekken met Jeugdigen en hun ouder(s)/opvoeder(s) over het delict, 
het delictscenario en het schoolverzuim van de Jeugdige en over hun gezinssituatie, de 
mogelijkheden van gezin en netwerk, eventuele ontwikkelingsbedreiging en de mate van 
(on)veiligheid. 

▪ De jeugdreclasseerder legt vast op welke manier toezicht wordt gehouden en hoe intensief 
toezicht moet zijn.                                                             

▪ Het betrekken van belangrijke professionals bij de aanpak en daarop de voortgang monitoren 
en regie voeren. Het gaat daarbij om school, politie, advocatuur, Openbaar Ministerie, 
leerplicht, huisarts, buurtzorg, andere hulpverleners en (forensische) behandelaars.  

▪ De jeugdreclasseerder voert regie en houdt toezicht op de aanpak, de Jeugdige, het gezin 
en/of de betrokken professionals en instanties. De jeugdreclasseerder legt de 
werkzaamheden en afspraken vast in een rapport. 

▪ Wanneer de Jeugdige de voorwaarden heeft overtreden rapporteert de jeugdreclasseerder dit 
bij het OM. 

▪ Het samen met de Jeugdige en diens ouder(s)/ opvoeder(s) en/of netwerk maken van een 
plan dat alle levensgebieden omvat, gericht op het opheffen, dan wel verminderen van de 
kans op recidive en het bewerkstelligen van optimale participatie in de maatschappij. 

 
 
 

Samenloop 
Product  Omschrijving Eenheid Tarief 

2021 

47B05 Samenloop: outputgericht Maand € 182,89 

 
Productbeschrijving 
Samenloop heeft betrekking op het samengaan van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor één 
Jeugdige. Omdat een deel van de activiteiten voor beide maatregelen sterk overlappen, wordt een 
aangepast (lager) tarief gehanteerd voor de uitvoering van de jeugdreclassering: ‘de samenloop’. 
 
Doelgroep 
Jeugdigen tussen de 12 en 23 jaar die veroordeeld zijn of verdacht worden van het plegen van een 
strafbaar feit. 
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Voorwaarden 

▪ Het samenlooptarief wordt naast het tarief voor jeugdbescherming gedeclareerd. 
▪ De GI werkt met de norm van de verantwoorde werktoedeling, zie toelichting in de Jeugdwet. 

De jeugdreclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd door of onder 
verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessional. Een GI voldoet 
aan de Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

 
 

 

ITB-Criem 
Product  Omschrijving Eenheid Tarief 

2021 

47B03 Individuele trajectbegeleiding CRIEM: 
outputgericht 

Maand € 1.980,05 

 
Productbeschrijving 
Individuele Traject Begeleiding Criminaliteit in Relatie tot de Integratie van Etnische Minderheden 
(hierna: ITB-CRIEM) is een jeugdreclasseringsmaatregel die voor maximaal drie maanden opgelegd 
kan worden bij Jeugdigen van etnische minderheidsgroeperingen wanneer de indruk bestaat dat zij 
zonder verder ingrijpen zullen afglijden naar de criminaliteit. 
 
Doelgroep 
Jeugdigen van 12 tot 23 jaar uit etnische minderheidsgroeperingen die voor de eerste keer, of na 
meerdere lichte delicten met justitie in aanraking komen. 
 
Voorwaarden 

▪ De looptijd van dit Product duurt drie maanden en kan eventueel verlengd worden met drie 
maanden. 

▪ De GI werkt met de norm van de verantwoorde werktoedeling, zie toelichting in de Jeugdwet. 
De jeugdreclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd door of onder 
verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessional. Een GI voldoet 
aan de Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

 
 
 

ITB-Harde kern 
Product  Omschrijving Eenheid Tarief 

2021 

47B04 Individuele trajectbegeleiding Harde Kern: 
outputgericht 

Maand € 1.531,93 

 
Productbeschrijving 
ITB-Harde kern is een jeugdreclasseringsmaatregel gericht op een relatief kleine groep Jeugdigen die 
een meer intensieve vorm van jeugdreclassering nodig hebben. Deze wordt veelal opgelegd als een 
alternatief voor, een deel van, een jeugddetentie. Naast de contacten met de ouders en de betrokken 
professionals is er een groot aanbod aan ondersteunende programma’s die binnen de maatregel 
opgelegd kunnen worden, te denken valt aan sociale vaardigheidstrainingen, trainingen om de 
weerbaarheid te vergroten, agressieregulatie trainingen, arbeidsscholing, leer- en werktrajecten en 
delict preventie trainingen. 
 
Doelgroep 
Jeugdigen die herhaaldelijk (ernstige) strafbare feiten plegen. Het laatste strafbare feit dat zij hebben 
gepleegd is ‘detentiewaardig’.  
 
Voorwaarden 

▪ De looptijd van dit Product is in de regel maximaal 6 maanden. 
▪ De GI werkt met de norm van de verantwoorde werktoedeling, zie toelichting in de Jeugdwet. 

De jeugdreclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd door of onder 
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verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG- geregistreerde jeugdprofessional. Een GI voldoet 
aan de Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

▪ De jeugdreclassering controleert intensief in samenwerking met politie, het gezin, de school, 
het netwerk en/of de werkplek van een Jeugdige of de Jeugdige zich aan de gemaakte 
afspraken en het dagschema houdt. 
 
  

 

GBM advies 
Product  Omschrijving Eenheid Tarief 

2021 

47B01 Voorbereiding gedrag beïnvloedende 
maatregel: outputgericht  

Stuks € 1.802,33 

 
Productbeschrijving 
Een Gedrag Beïnvloedende Maatregel (GBM) staat voor heropvoeding in een strafrechtelijk kader met 
als doel het bevorderen van de terugkeer van de Jeugdige in de samenleving. De Raad voor de 
Kinderbescherming of Officier van Justitie kan de jeugdreclassering vragen om een 
haalbaarheidsonderzoek uit te voeren met betrekking tot een gedrag beïnvloedende maatregel. 
De jeugdreclassering stelt in 6 weken voorafgaand aan de zitting, in nauw contact met een 
gedragswetenschapper, een plan op waarin alle zorgmodulen en gedragsinterventies beschreven 
staan, maar waarin deze ook getoetst zijn aan hun mogelijkheden voor de Jeugdige en het gezin 
(haalbaarheid) en formuleert een advies. 
 
Doelgroep 
Meerplegers en veelplegers van 12 tot 23 jaar met ernstige gedragsproblemen. Ook Jeugdigen met 
gedragsproblemen die voor het eerst een ernstig (voorlopig hechteniswaardig) delict plegen kunnen 
de maatregel opgelegd krijgen. 
 
Voorwaarden 

▪ Het Product wordt eenmalig ingezet. Er is geen verlengings-mogelijkheid. 
▪ De GI werkt met de norm van de verantwoorde werktoedeling, zie toelichting in de Jeugdwet. 

De jeugdreclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd door of onder 
verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessional. Een GI voldoet  
aan de Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

 
 
 

GBM begeleiding 
Product  Omschrijving Eenheid Tarief 

2021 

47B02 Gedrag beïnvloedende maatregel: 
outputgericht  

Maand € 645,50 

 
Productbeschrijving 
De rechter heeft de Jeugdige een intensief gedragsinterventieprogramma opgelegd voor 
heropvoeding in het strafrechtelijk kader. Hierdoor vindt de Jeugdige aangrijpingspunten waardoor 
hij/zij het gedrag blijvend kan reguleren en er geen strafbare feiten meer worden gepleegd. De 
jeugdreclasseerder focust in tweede instantie op de begeleiding van de Jeugdige die ‘dwingend’ en 
intensief werkt aan het veranderen van zijn/haar gedrag. Dan overlegt de jeugdreclasseerder met 
diverse instanties en het gezinssysteem en treedt bij terugmelden in overleg met het Openbaar 
Ministerie. 
 
Doelgroep 
Meerplegers en veelplegers van 12 tot 23 jaar met ernstige gedragsproblemen. Ook Jeugdigen met 
gedragsproblemen die voor het eerst een ernstig (voorlopig hechteniswaardig) delict plegen kunnen 
de maatregel opgelegd krijgen. 
 
Voorwaarden 

▪ De maatregel kan voor minimaal 5 maanden en maximaal 1 jaar worden opgelegd.  
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▪ De GI werkt met de norm van de verantwoorde werktoedeling, zie toelichting in de Jeugdwet. 
De jeugdreclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd door of onder 
verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessional. Een GI voldoet 
aan de Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

▪ Het bekijken van delict- en/of verzuimgedrag als signaal en het leggen van verbanden met 
achterliggende hulpvragen en behoeften van Jeugdigen en hun gezinnen. Het op basis 
hiervan voeren van gesprekken met Jeugdigen en hun ouder(s)/opvoeder(s) over het delict, 
het delictscenario en het schoolverzuim van de Jeugdige en over hun gezinssituatie, de 
mogelijkheden van gezin en netwerk, eventuele ontwikkelingsbedreiging en de mate van 
(on)veiligheid.                                                                               

▪ Het betrekken van belangrijke professionals bij de aanpak. Het gaat daarbij om school, politie, 
advocatuur, Openbaar Ministerie, leerplicht, huisarts, buurtzorg, andere hulpverleners en 
(forensische) behandelaars. Het voeren van regie aan de Jeugdige en waar nodig aan het 
gezin, in die situaties waarin meerdere professionals bij de aanpak betrokken zijn. 

▪ Het samen met de Jeugdige en diens ouder(s)/ opvoeder(s) en/of netwerk maken van een 
plan dat alle levensgebieden omvat, gericht op het opheffen, dan wel verminderen van de 
kans op recidive en het bewerkstelligen van optimale participatie in de maatschappij. 

▪ De jeugdreclasseerder voert regie en houdt toezicht op de aanpak, de Jeugdige, het gezin 
en/of de betrokken professionals en instanties. De jeugdreclasseerder legt de 
werkzaamheden en afspraken vast in een rapport. 

 
 
 

Scholings- en trainingsprogramma 
Product  Omschrijving Eenheid Tarief 

2021 

47B06 Scholings- en trainingsprogramma: 
outputgericht 

Stuks € 1.936,51 

 
Productbeschrijving 
Het Scholings- en Trainingsprogramma is een instrument dat een geleidelijke overgang van de 
Justitiële Jeugd Instelling (JJI) naar de vrije maatschappij bespoedigt. Elke Jeugdige met een 
perspectiefplan kan in de laatste fase van de straf of maatregel in aanmerking komen voor een 
scholings- of trainingsprogramma (STP) buiten de inrichting. Minimaal 26 uur per week is de Jeugdige 
bezig met opleiding, training of een werkervaringsplaats. In deze periode staat de Jeugdige onder 
begeleiding en toezicht van de GI. 
 
Doelgroep 
Jeugdigen van 12 tot 18 jaar die tenminste twee derde van de opgelegde onherroepelijke vrijheidsstraf 
hebben ondergaan en van wie het strafrestant tenminste drie maanden bedraagt. 
 
Voorwaarden.                                                                               

▪ De GI werkt met de norm van de verantwoorde werktoedeling, zie toelichting in de Jeugdwet. 
De jeugdreclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd door of onder 
verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessional. Een GI voldoet 
aan de Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

▪ Het samen met de Justitiële Jeugd Instelling (hierna: JJI), Jeugdige en diens ouder(s)/ 
opvoeder(s) en/of netwerk maken van een plan dat alle levensgebieden omvat, gericht op het 
opheffen, dan wel verminderen van de kans op recidive en het bewerkstelligen van optimale 
terugkeer in de maatschappij. 

▪ De jeugdreclasseerder controleert tijdens de duur van dit Product of de Jeugdige zich aan alle 
voorwaarden houdt. 
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Product 3: Preventieve jeugdbescherming 

 

Preventieve jeugdbescherming/drangtraject 
Product  Omschrijving Eenheid Tarief 

2021 

49A01 Activiteiten in het preventief justitieel kader: 
inspanningsgericht 

Stuks € 2.057,47 

 

Drangtraject (<= 2 kinderen) 
Product  Omschrijving Eenheid Tarief 

2021 

49B20 Drangtraject (<= 2 kinderen) Maand € 1.075,84 

 

Drangtraject vervolgmaanden (<= 2 kinderen) 
Product  Omschrijving Eenheid Tarief 

2021 

49B21 Drangtraject vervolgmaanden (<=2 kinderen) Maand € 1.075,84 

 

Drangtraject (>2 kinderen) 
Product  Omschrijving Eenheid Tarief 

2021 

49B22 Drangtraject (>2 kinderen) Maand € 2.151,68 

 

Drangtraject vervolgmaanden (>2 kinderen) 
Product  Omschrijving Eenheid Tarief 

2021 

49B23 Drangtraject vervolgmaanden (>2 kinderen) Maand € 2.151,68 

 
 
Productbeschrijving 
Preventieve jeugdbescherming is een kortdurend en intensief begeleidingstraject in het vrijwillig kader 
zonder uitspraak van de rechter. Het doel van preventieve jeugdbescherming is het herstellen van de 
veilige ontwikkeling van de Jeugdige alsook het herstellen en borgen van veiligheid in een (gezins-
/opvoed)situatie en/of een jeugdbeschermingsmaatregel te voorkomen.  
 
Doelgroep 
Jeugdigen en hun ouders bij wie een lokale professional constateert dat er sprake is 
van een ernstige bedreiging van de ontwikkeling van de Jeugdige, van risico’s in een veilige 
opvoeding van de Jeugdige of de Jeugdige vertoont strafbaar gedrag. Vrijwillige hulpverlening door de 
lokale teams van de gemeenten en/of Jeugdhulpaanbieders bereiken te weinig resultaat en er dreigt 
een beschermingsmaatregel. 
 
Voorwaarden 

▪ Preventieve jeugdbescherming kan alleen worden ingezet na overleg met en instemming door 
lokale teams. Dit is een situatie waarin de lokaal team professional in samenspraak met 
ouders/Jeugdige een jeugdbeschermer vraagt aan te sluiten bij de begeleiding. 

▪ Als na evaluatie na 6 maanden nog onvoldoende behaalde veiligheid is geconstateerd, kan de 
jeugdbeschermer - met toestemming van het gezin en in overleg met het lokale team- de 
begeleiding verlengen en/of een Beschermingstafel organiseren. 

▪ Als er naar aanleiding van de Beschermingstafel een onderzoek van de Raad voor de 
Kinderbescherming komt, dan kan dit Product tijdens het onderzoek ingezet worden.                                                                                

▪ Er zijn aparte productcodes voor preventieve jeugdbescherming voor 1 of 2 kinderen of 3 of 
meer kinderen in een gezin. Het uitgangspunt is dat het wijzen van de ouders op 
opvoedverantwoordelijkheden niet evenredig meer inzet zal vragen naarmate het gezin meer 
kinderen heeft.      

▪ De GI werkt met de norm van de verantwoorde werktoedeling, zie toelichting in de Jeugdwet. 
De jeugdreclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd door of onder 
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verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessional. Een GI voldoet 
aan de Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering.                                          

▪ Expertise GI wordt gevraagd voor risicotaxatie en beoordeling van de veiligheid van de 
Jeugdige(n), de ontwikkeling van de Jeugdige(n), de pedagogische veiligheid, 
kindermishandeling, verwaarlozing, misbruik en/ of delictgedrag (recidive). De 
jeugdbeschermer biedt dit inzicht aan het gezin en monitort de veiligheid van de Jeugdige(n) 
gedurende de inzet van dit Product. 

▪ Expertise GI wordt gevraagd voor ondersteuning van de beoordeling of vrijwillige jeugdhulp 
voldoende resultaat heeft of dat gedwongen hulpverlening noodzakelijk is.                                                                                   

▪ De jeugdbeschermer bespreekt een aantal keren samen met de lokaal team professional het 
gezin/de Jeugdige(n), maakt een risico-inschatting, maakt op basis van alle beschikbare 
informatie een integrale afweging over de noodzaak, aard en omvang van de in te zetten hulp 
of het vervolg, stelt veiligheidsvoorwaarden, ondersteunt indien nodig bij het maken van een 
(gezins)plan (eventueel d.m.v. een Beschermingstafel) en afspraken over resultaten en 
termijnen, motiveren van de Jeugdige(n) en/of het gezin tot het aanvaarden van hulp, monitort 
of de voorwaarden behaald worden en evalueert na 6 maanden met het gezin/de Jeugdige(n) 
en de lokaal team professional. 
 

 
 

Advies/consult: outputgericht 
Product  Omschrijving Eenheid Tarief 

2021 

49B61 Advies/consult: outputgericht Stuks € 1.075,84 

 
Productbeschrijving 
Een (lokale) professional neemt contact op met een jeugdbeschermer van de GI om antwoord te 
krijgen hoe te handelen of te reageren in een complexe en mogelijk dreigende onveilige 
(gezins/opvoed)situatie. De jeugdbeschermer geeft in de consultatie (mondeling/telefonisch/digitaal) 
informatie en/of advies, ‘toetst’ het handelen van de consultvrager in relatie tot de gestelde vraag, 
helpt overwegingen te formuleren en ondersteunt bij (voorgenomen) besluitvorming (eventueel 
geanonimiseerd) over in te zetten hulp en/of zorg. De jeugdbeschermer kan ook  op verzoek van het 
lokale team mee naar gesprekken gaan. 
 
Doelgroep 
Gezinnen/Jeugdigen waarbij zorgen zijn over de ontwikkeling, veilige opvoeding en veiligheid. Zij 
staan open voor ondersteuning vanuit het lokale team. 
                                                                                 
Voorwaarden 

▪ Het Product wordt eenmalig ingezet. Er is geen mogelijkheid tot verlenging. 
▪ De GI werkt met de norm van de verantwoorde werktoedeling, zie toelichting in de Jeugdwet. 

De jeugdreclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd door of onder 
verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessional. Een GI voldoet 
aan de Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

▪ Expertise GI wordt gevraagd voor risicotaxatie en beoordeling van de veiligheid van de 
Jeugdige, de ontwikkeling van de Jeugdige, de pedagogische veiligheid, kindermishandeling, 
verwaarlozing, misbruik en/of delictgedrag. 

▪ Expertise GI wordt gevraagd voor ondersteuning van de beoordeling of vrijwillige jeugdhulp 
voldoende resultaat heeft of dat gedwongen hulpverlening noodzakelijk is. 

 
 
 

Forza (preventieve jeugdreclassering) 
Product  Omschrijving Eenheid Tarief 

2021 

49B25 Forza (preventieve jeugdreclassering) Maand € 1.291,01 

 
Productbeschrijving 
Aanpak Schoolverzuim Forza is een door een jeugdbeschermer uit te voeren begeleidingsvorm waarin 
vroegtijdige interventies bij schoolverzuim worden gepleegd. De jeugdbeschermer brengt oorzaken 
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van het verzuim in kaart en pakt deze aan. Het hoofddoel is dat de Jeugdige zo snel als mogelijk weer 
naar school gaat. Hiermee kan langdurige hulp in een gedwongen kader voorkomen worden. 
 
Doelgroep 
Jeugdigen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die de status van signaalverzuimer hebben bereikt en dus 
ongeveer 16 uur per maand verzuimen. Het aanspreken van de Jeugdige zelf en zijn/haar ouders op 
het verzuim heeft onvoldoende effect en ouders zijn onvoldoende betrokken bij school. Daarnaast 
bestaat de indruk dat er op verschillende leefgebieden problemen zijn en is er sprake van weinig 
zichtbare motivatie. 
 
Voorwaarden 

▪ De GI werkt met de norm van de verantwoorde werktoedeling, zie toelichting in de Jeugdwet. 
De jeugdreclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd door of onder 
verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessional. Een GI voldoet 
aan de Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

▪ De aanpak is systeemgericht en er wordt gehandeld vanuit de VERVE- gedachte. De 
jeugdbeschermer organiseert in een vroeg stadium van de zorg een schoolberaad. De 
jeugdbeschermer heeft een intensieve samenwerking met iedereen die een bijdrage kan 
leveren aan het stoppen van het schoolverzuim. De jeugdbeschermer oefent de (sociale) 
vaardigheden met de Jeugdige. 

▪ De jeugdbeschermer stelt samen met de Jeugdige en ouders een terugvalpreventieplan op, 
waarbij uitgangspunt is dat de Jeugdige en ouders na de inzet van dit Product verder kunnen 
met regulier begeleiding vanuit school.  

▪ Indien het verzuim niet is gestopt of vermeerderd of ouders en/of Jeugdige niet meewerken, 
kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken en wordt de aanpak verder in een 
strafrechtelijk kader voortgezet via het Openbaar Ministerie. 

 
 
 

SAVE onderzoek 
Product  Omschrijving Eenheid Tarief 

2021 

49B00 Overig: Zorgmelding/SAVE-onderzoek: 
outputgericht 

Stuks € 1.075,84 

 
Productbeschrijving 
Dit onderzoek heeft als doel om vast te stellen of te weerleggen dat er sprake is van (huiselijk) geweld 
en/of kindermishandeling en/of een ontwikkelingsbedreiging/verwaarlozing van een Jeugdige. De 
jeugdbeschermer neemt besluiten over een mogelijk vervolg en zorgt eventueel voor een noodzakelijk 
vervolg, dan wel afsluiting. De jeugdbeschermer gaat in het onderzoek feiten verzamelen en deze 
analyseren, wegen en professioneel beoordelen (al dan niet i.c.m. een bepaald specialisme, 
waaronder inzet van vertrouwensarts). Het onderzoek is er op gericht de betekenis van de feiten te 
expliciteren, het geweld te stoppen (veiligheidsvoorwaarden), de schade te herstellen en “een goed 
genoeg” veiligheidssituatie te bewerkstelligen. Tegelijkertijd worden er stappen gezet om hulp op gang 
te brengen. 
 
Doelgroep 
Als Veilig thuis in de triage heeft besloten dat een jeugdbeschermer onderzoek doet naar 
aanwijzingen van onveiligheid in een opvoedingssituatie start de jeugdbeschermer een SAVE 
onderzoek. 
 
Voorwaarden 

▪ Het Product wordt eenmalig ingezet. Er is geen mogelijkheid tot verlenging. 
▪ De GI werkt met de norm van de verantwoorde werktoedeling, zie toelichting in de Jeugdwet. 

De jeugdreclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd door of onder 
verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG- geregistreerde jeugdprofessional. Een GI voldoet 
aan de Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering. 
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Afgeven machtiging JeugdzorgPlus 
Product  Omschrijving Eenheid Tarief 

2021 

49B07 Overig: Begeleiding toeleiding gesloten 
jeugdzorg: outputgericht 

Stuks € 1.075,84 

 
Productbeschrijving 
Jeugdigen voor wie een vrijwillige plaatsing in gesloten jeugdhulp noodzakelijk is en/of waarbij een 
verklaring van een GZ psycholoog nodig is. De medewerker organiseert de machtiging JeugdzorgPlus 
procedure: spreken met ouders/Jeugdige, organiseren gedragswetenschappelijke diagnostiek, 
onderbouwen van het verzoekschrift aan de kinderrechter, in gang zetten dat er een plaats 
beschikbaar komt/is, bijwonen van de rechtszitting, toezenden instemmingsverklaring naar 
betrokkenen en JeugdzorgPlus voorziening en anticiperen na verlening van de machtiging op 
vervolghulp (traject uitzetten). 
 
Doelgroep 
Jeugdigen (>12 jaar) waarbij het noodzakelijk is om hen tegen zichzelf of tegen hun omgeving te 
beschermen vanwege een zeer onveilige situatie.  
 
Voorwaarden 

▪ Het Product wordt eenmalig ingezet. Er is geen mogelijkheid tot verlenging. 
▪ De GI werkt met de norm van de verantwoorde werktoedeling, zie toelichting in de Jeugdwet. 

De jeugdreclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd door of onder 
verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG- geregistreerde jeugdprofessional. Een GI voldoet 
aan de Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

 
 

Participerend consult 
Product  Omschrijving Eenheid Tarief 

2021 

49B01 Advies/consult: outputgericht Stuks € 645,50 

 
Productbeschrijving 
Een (lokale) professional neemt contact op met een jeugdbeschermer van de GI om antwoord te 
krijgen hoe te handelen of te reageren in een complexe en mogelijk dreigende onveilige 
(gezins/opvoed)situatie. De jeugdbeschermer geeft in de consultatie (mondeling/telefonisch/digitaal) 
informatie en/of advies, ‘toetst’ het handelen van de consultvrager in relatie tot de gestelde vraag, 
helpt overwegingen te formuleren en ondersteunt bij (voorgenomen) besluitvorming (eventueel 
geanonimiseerd) over in te zetten hulp en/of zorg. De jeugdbeschermer kan ook mee naar gesprekken 
gaan. 
 
Doelgroep 
Gezinnen/Jeugdigen waarbij zorgen zijn over de voortgang, resultaten en veiligheid. Zij staan open 
voor ondersteuning vanuit het lokale team. 
                                                                                 
Voorwaarden 

▪ Het Product wordt eenmalig ingezet. Er is geen mogelijkheid tot verlenging. 
▪ De GI werkt met de norm van de verantwoorde werktoedeling, zie toelichting in de Jeugdwet. 

De jeugdreclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd door of onder 
verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessional. Een GI voldoet 
aan de Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

▪ Expertise GI wordt gevraagd voor risicotaxatie en beoordeling van de veiligheid van de 
Jeugdige, de ontwikkeling van de Jeugdige, de pedagogische veiligheid, kindermishandeling, 
verwaarlozing, misbruik en/of delictgedrag. 

▪ Expertise GI wordt gevraagd voor ondersteuning van de beoordeling of vrijwillige jeugdhulp 
voldoende resultaat heeft of dat gedwongen hulpverlening noodzakelijk is. 

 
 
 
Consultatie en advies 
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Product  Omschrijving Eenheid Tarief 
2021 

Consultatie 
en advies 

Consultatie en advies langer dan 30 minuten 
ten behoeve van op- en afschalen. 

Uren € 107,58 

 
 

Productbeschrijving 
Consultatie en advies langer dan 30 minuten ten behoeve van mogelijk op- en afschalen van 
Jeugdhulp producten. Het betreft hier alleen een consultatie- of adviesvraag van het lokale team aan 
een gecontracteerde Jeugdhulpaanbieder. 

 
Voorwaarden 

▪ Afhankelijk van de problematiek minimaal een hbo-, post-hbo-, wo- of post-wo-niveau 
geschoolde professional, SKJ- dan wel BIG-geregistreerd (zie norm van de verantwoorde 
werktoedeling). 

▪ Het betreft hier uitsluitend consultatie en advies dat gerelateerd is aan een specifieke 
Jeugdige uit een gemeente in het Samenwerkingsverband FoodValley; niet-casusgebonden 
werkoverleg valt niet hieronder. 

▪ Het betreft hier alleen een consultatie- of adviesvraag van het lokale team aan een 
gecontracteerde Jeugdhulpaanbieder. 

▪ Het gaat alleen over een Jeugdige die geen voorziening heeft bij de instelling waaraan advies/ 
consultatie gevraagd wordt. 

▪ Ook het opvragen of er plek is / of een bepaalde behandeling (bij de betreffende 
Jeugdhulpaanbieder waaraan consultatie / advies gevraagd) moet worden gedaan, wordt 
uitgesloten 

 


