
 

      

 

1 

BIJLAGE 3 PRODUCTEN VERBLIJF 
 

3.1 Individuele voorzieningen: algemene uitgangspunten Producten Verblijf 
 
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 Verblijf de volgende aanvullende regels.  
 

1. Alleen daadwerkelijke geleverde jeugdhulp 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 de kostenopbouw door een Jeugdhulpaanbieder of geen bekendheid met deze 
kostenopbouw en als gevolg daarvan niet juist declareren is voor rekening van de 
Jeugdhulpaanbieder.  

3. De indeling van jeugdhulp van Jeugdhulpaanbieder in de producten en productcodes van de 
Jeugdhulpregio FoodValley is leidend. Deze indeling is vooraf vastgesteld en vervolgens 
vastgelegd in de ondertekende kruislijst per Jeugdhulpaanbieder per Deelovereenkomst. 

4. De inzet van jeugdhulp door de Jeugdhulpaanbieder wordt door een regisseur van het lokaal 
team in overleg met de Jeugdhulpaanbieder bepaald op basis van de hulpbehoefte van de 
Jeugdige. Hiertoe wordt in generieke bewoordingen tussen deze partijen gedeeld hoe een 
Jeugdige ten opzichte van de gestelde doelen staat om zo de voortgang van het 
jeugdhulptraject en de te verwachten tijdsduur van de voortgang te bepalen. Zonder 
toestemming van Jeugdige en/of ouders mogen er geen medische gegevens van de Jeugdige 
gedeeld worden. Indien er sprake is van onveiligheid wordt conform de Meldcode alle 
benodigde informatie verschaft om een veilige situatie te creëren. 

5. 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. 

6. Als algemene begrippen en definities gelden de volgende uitgangspunten: 
▪ Etmaal: Een dag als tijdsinterval duurt 24 uur, begint om middernacht. 
▪ Maand: Kalendermaand 
▪ Dagdeel: Een dagdeel kent vier uur directe hulpverlening. 
▪ Stuks: eenmaal binnen een traject 
▪ Afwezigheidsdag: De periode van tijdelijke afwezigheid begint op de eerste dag na vertrek 

bij de Jeugdhulpaanbieder of bij het woonadres en eindigt op de dag vóór de terugkomst. 
▪ 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 schriftelijk 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. 

▪ Evalueren: Tussentijds en aan het eind van een traject evalueren met gemeente /lokaal 
team en Jeugdhulpaanbieder gezamenlijk is noodzakelijk voor een goede overdracht aan 
het einde van het traject en voor het eventueel bijstellen van de voorziening. Uitsluitend in 
overleg met de gemeente / lokaal team kan hiervan worden afgeweken. De 
Jeugdhulpaanbieder stemt met het lokale team af op welke wijze en in welke frequentie 
het lokale team betrokken wordt bij de evaluatie. Bij de evaluatie wordt in generieke 
bewoordingen tussen deze partijen gedeeld hoe een Jeugdige ten opzichte van de 
gestelde doelen staat om zo de voortgang van het jeugdhulptraject en de te verwachten 
tijdsduur van de voortgang te bepalen. Zonder toestemming van Jeugdige en/of ouders 
mogen er geen medische gegevens van de Jeugdige gedeeld worden. Indien er sprake is 
van onveiligheid wordt conform de Meldcode alle benodigde informatie verschaft om een 
veilige situatie te creëren. 

▪ 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  
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▪ Medische gegevens: informatie die, direct of indirect, betrekking heeft op de gezondheid 
of lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van een herleidbare persoon. 

▪ VOV-personeel: Verplegend-Opvoedend-Verzorgend personeel in een voorziening voor 
24 uurs verblijf. 

▪ 3-milieuvoorziening: Het kenmerk van de driemilieuvoorziening is dat er sprake is van 
integrale afstemming en behandeling op verblijf, scholing/werken en vrijetijdsbesteding, 
waarbij de jeugdigen vanwege hun problematiek een samenhangende behandeling 
krijgen in de drie behandelmilieus. Dit kan betekenen dat op het terrein van de aanbieder 
daarom de belangrijkste voorzieningen aanwezig zijn, zoals school, verblijf en 
vrijetijdsbesteding.  

▪ Netwerk: De contacten die de jeugdige heeft in zijn omgeving, denk aan sociale 
contacten, familie en vrienden. 

▪ Eigen kinderen: jeugdige die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en 
verblijven zonder toewijzing/beschikking voor verlening jeugdhulp van enige gemeenten 
op de locatie waar jeugdhulp wordt geleverd. 

7. Opschalen van jeugdhulp naast een verblijfsproduct kan alleen via individuele ambulante 
producten en kan alleen nadat rekening is gehouden met het volgende: 
▪ Tarieven van producten 43A07 en 43A09 zijn inclusief VOV-personeel, dit betreft 

Verplegend-Opvoedend-Verzorgend personeel in een voorziening voor 24 uurs verblijf. 
Afhankelijk van de zwaarte van de jeugdhulp kan het VOV-personeel een behandelende 
taak hebben. Het tarief is inclusief vrije tijdsactiviteiten. Tarieven zijn exclusief individuele 
ambulante jeugdhulp wanneer daarvoor extra personeel naast het VOV-personeel wordt 
ingezet. De inzet van ambulante jeugdhulp naast verblijf is een uitzonderlijke situatie.  

▪ Mocht naast de inzet van het VOV-personeel extra inzet van behandelend personeel 
nodig zijn, dan is deze inzet administratief te vertalen naar een individuele ambulante 
productcode. Let op, het is niet de bedoeling dat VOV-personeel gelijktijdig ook 
behandelend personeel is. 

▪ Daarnaast is het mogelijk dat een gedragswetenschapper 1-op-1 een cliënt behandeld. 
Als de gedragswetenschapper onderdeel is van het VOV-personeel dan is geen toewijzing 
van een ambulante productcode nodig. Is de gedragswetenschapper geen onderdeel van 
het VOV- personeel dan is een toewijzing van ambulante productcode mogelijk. 

▪ Bij GGZ verblijf wordt er altijd individuele GGZ behandeling toegewezen. Dit is dus anders 
dan bij de reguliere producten verblijf. 

▪ Als vaktherapie onderdeel is van een breder GGZ-behandeltraject (maximaal 40% 
van de totale behandeling), is het mogelijk om dit als individueel ambulant Product in te zetten. 
Hierbij moet het gaan om ‘individuele ambulante hulp’ en niet om een vaktherapeutische 
behandeling aan de gehele groep van de betreffende locatie, dan valt het namelijk onder het 
tarief Verblijf. 

8. Opschalen van jeugdhulp naast een verblijfsproduct is niet mogelijk bij de producten 
JeugdzorgPlus,GGZ en logeren.  

9. Inzet van jeugdhulp naast een verblijfsproduct is na afstemming en goedkeuring met de 
regisseur van het lokale team altijd tijdelijk met een vooraf gestelde 
beschikkingsperiode/toegewezen periode en gekoppeld aan te behalen doelen. Tussen 
regisseur en Jeugdhulpaanbieder wordt in generieke bewoordingen gedeeld hoe een 
Jeugdige ten opzichte van de gestelde doelen staat om zo de voortgang van het 
jeugdhulptraject en de te verwachten tijdsduur van de voortgang te bepalen. Zonder 
toestemming van Jeugdige en/of ouders mogen er geen medische gegevens gedeeld worden. 
Indien er sprake is van onveiligheid wordt conform de Meldcode alle benodigde informatie 
verschaft om een veilige situatie te creëren. Als een daarvoor gecontracteerde organisatie 
spoedzorg heeft ingezet, dan dient de afstemming met de regisseur en de aanvraag voor die 
zorg achteraf binnen één werkdag plaats te vinden. 

10. De opbouw van een kostprijs is leidend en daar moet naar gehandeld worden. De opbouw, 
zoals beschreven in de Memo nieuwe tarieven regio FoodValley (17 oktober 2016 en 
geagendeerd in de FAT op 24 oktober 2016)is als volgt: 

I. Directe personeelskosten (Ambulant en Verblijf) 
II. Risico opslag (Ambulant en Verblijf) 

III. Verblijfskosten (alleen bij Verblijf) 
IV. Kapitaallasten (Verblijf, begeleiding groep en dagbehandeling) 

11.  Een ander voorbeeld van nadere duiding van de kostprijscomponenten is: 
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▪ De ontvangst van een toewijzing (beschikking) en facturatie veronderstelt dat de 
Jeugdhulpaanbieder kennis heeft van inzet van de kwaliteit (personeel) en intensiteit van 
de te verwachten zorg. Sommige producten vereisen inzet van een 
gedragswetenschapper, dit betekent daadwerkelijke betrokkenheid (en derhalve voldoet 
supervisie niet). 

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

13. De gemeenten gaan er van uit dat de aanbieders zelf doeltreffende maatregelen treffen om 
no-show door Jeugdigen te voorkomen en tevens hun werkproces zo inrichten dat bij 
afmeldingen de werkplanning adequaat wordt aangepast. 
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3.2 Individuele voorzieningen: bijzondere dagen verblijf 
 
1. Verblijf wordt op basis van aanwezigheid van de Jeugdige gedeclareerd.  
2. Voor Jeugdige met een verblijfsindicatie (uitgezonderd Logeeropvang, Product 43A08), komen  
    enkel de volgende dagen in aanmerking voor bekostiging ter hoogte van het afgesproken tarief met      
    ingang van de eerste dag van afwezigheid van de Jeugdige: 
 

a) De dagen dat een Jeugdige tijdelijk afwezig is door vakantie (met een maximum van 14 
aaneengesloten dagen per keer). Het aantal weekenddagen in de aaneengesloten 
vakantieperiode tellen hierin mee. 
 
b) De dagen dat een Jeugdige afwezig is op zaterdag en zondag in verband met 
weekendverlof. 
 
c) De dagen dat een Jeugdige tijdelijk afwezig is door weglopen (met een maximum van 14 
aaneengesloten dagen per keer). 
 
d) De dagen dat een Jeugdige tijdelijk is opgenomen bij een andere Jeugdhulpaanbieder of op 
een andere locatie van de Jeugdhulpaanbieder binnen dezelfde rechtspersoon, en daar 
verblijft voor: 
- gespecialiseerde zorg met behandeling, waarbij de Jeugdige eerder alleen gespecialiseerde 
verblijfszorg zonder behandeling ontving; 
- gespecialiseerde ggz; 
- medisch specialistische zorg. 

 
3. Indien de Jeugdige, waarop een situatie van toepassing is zoals bedoeld onder 2 sub d, naar  
    verwachting langer dan 91 dagen afwezig is, moet een daartoe bevoegd medewerker van het lokaal  
    team van de juridisch verantwoordelijke gemeente binnen de periode van 91 dagen toestemming  
    hebben verleend voor een verlenging van de periode waarin afwezigheid wordt bekostigd. 
4.Per kalenderjaar kunnen per Jeugdige niet meer dan 42 afwezigheidsdagen als gevolg van    
    vakantie worden bekostigd. Bij Individuele opdrachtverstrekkingen met een geldigheid korter dan  
    één jaar, telt het aantal dagen naar rato. 
5. De afwezigheidsdagen van de Jeugdige in verband met een vakantie worden alleen bekostigd  
    indien de Jeugdige voor de vakantie reeds 14 dagen verbleef bij de instelling.  
6. Afwezigheid kan niet worden gedeclareerd in combinatie met toeslagen en/of andere los van het  
    verblijf toegekende producten. 
7. Op een afwezigheidsdag kan, met uitzondering van het Product Deeltijdpleegzorg (Product 43A62),   
    niet een ander verblijfsproduct worden gedeclareerd. 
8. Bij geplande verblijfsdagen wordt niets gedeclareerd als de Jeugdige niet komt opdagen. Verblijf   
    wordt op basis van aanwezigheid van de Jeugdige gedeclareerd. 
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3.3 Individuele voorzieningen: Producten 
 
Product(en): Onderdeel van een individuele voorziening 

Product 1: Logeeropvang 

Product  Omschrijving Interventie 
niveau 

Eenheid Tarief 
2021 

43A08 Deeltijdverblijf: inspanningsgericht 7 Etmaal € 156,33 

 
Productbeschrijving 
Het blijven slapen als logé in een beschermende woonomgeving met een begeleidingsvorm voor 
Jeugdigen om één of meerdere ouder(s)/verzorger(s) te ontlasten. Deeltijdverblijf wordt doorgaans 
enkel ingezet als respijtzorg, maar er kunnen daarnaast ook aparte leerdoelen worden opgesteld. 
 
Voorwaarden 

▪ Logeren kan maximaal 58 etmalen per jaar. 
▪ Het aantal etmalen wordt berekend op basis van 24 uur aanwezigheid. 
▪ Voor dit Product geldt de maximale groepsomvang van 8 Jeugdigen. Bij de maximale 

groepsomvang tellen alle Jeugdigen onder de 18 jaar (ook eigen kinderen) mee. 
▪ Er is minimaal 3,5 fte aan jeugdhulpprofessionals, zoals hieronder nader uiteengezet, op een 

groepsomvang van 8 Jeugdigen. 
▪ Minimaal 8 uur per etmaal is er minimaal één hbo geschoolde SKJ- dan wel BIG-

geregistreerde professional aanwezig. 
▪ De directe begeleider is een op minimaal mbo-4 geschoolde relevant opgeleide professional 

(zie norm van de verantwoorde werktoedeling). De betrokkenheid van een SKJ- dan wel BIG 
geregistreerde hbo-geschoolde professional is in ieder geval ondersteunend. 

▪ In de basis wordt een logeeradres zo dicht mogelijk bij het adres van ouders/verzorgers 
geleverd. 

▪ Onder het Product logeeropvang wordt geleverd: het logeerverblijf, het verstrekken van eten 
en drinken, het schoonhouden van de logeerruimte, andere ruimten en roerende 
voorzieningen waarvan de Jeugdige gebruikmaakt.  

▪ Middelen die een aanbieder gebruikt om een dag inhoud te geven (zoals spellen (vermaak), 
sporten, uitjes o.i.d.) worden niet apart vergoed.  

▪ Er kan alleen aanvullende individuele zorg nodig zijn, als er thuis ook individuele begeleiding 
is, die aantoonbaar, met een doel en tijdelijk van aard is.                                            

▪ Het verblijf omvat ook de hulp/ondersteuning wat direct verbonden is aan het verblijf en bij de 
persoonlijke leerdoelen van de Jeugdige, zoals begeleiding op het gebied van adl-activiteiten, 
zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Logeren is gericht op het vergroten van de 
zelfredzaamheid van de Jeugdige. Het heeft tevens als doel om inzet van zwaardere zorg te 
voorkomen.  

▪ Tevens valt hulp/ondersteuning tijdens het logeren bij het ondernemen van vrijetijdsactiviteiten 
hieronder.                                             

▪ Er is extra aandacht voor sfeer, geborgenheid, veiligheid, structuur en regelmaat. De 
professionals hebben een actueel beeld van de veiligheid van de Jeugdigen. Er wordt 
voorzien in adviezen om het systeem (o.a. ouders en verzorgers) buiten het logeren om in zijn 
kracht te zetten.  

▪ Als het Product logeeropvang wordt ingezet als respijtzorg (ontlasten van de thuissituatie) is 
dit tijdelijk van aard en er wordt door de Jeugdhulpaanbieder en ouders een plan opgesteld 
hoe er door de tijd heen wordt afgebouwd.                              
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Product 2: Pleegzorg 

Pleegzorg 
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2021 

43A09 Pleegzorg: inspanningsgericht 7 Etmaal € 44,04 

 
Productbeschrijving 
Het realiseren van een veilig opvoedingsklimaat in een normale gezinssituatie (pleeggezin) 
waarbinnen de Jeugdige optimale ontwikkelingsmogelijkheden heeft.  
 
Voorwaarden 

▪ Een Jeugdige kan van het Product Pleegzorg gebruikmaken tot 21 jaar. 
▪ De directe begeleider vanuit de pleegzorgorganisatie is een hbo-geschoolde professional, 

SKJ- dan wel BIG-geregistreerd (zie norm van de verantwoorde werktoedeling). De 
betrokkenheid van een SKJ- dan wel BIG-geregistreerde gedragswetenschapper (wo) is 
ondersteunend en vaak consultatief. 

▪ Vergoeding bijzondere pleegkosten: Naast de etmaaltarieven voor het Product kan er sprake 
zijn van bijzondere kosten die buiten deze tarieven vallen. Een opsomming van deze kosten is 
te lezen in de Handreiking Pleegzorgvergoeding (januari 2015, p.10). Jeugdigen die hiervoor 
in aanmerking komen zijn pleegkinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel (gedwongen 
kader) en pleegkinderen onder pleegoudervoogdij. Per geval van toekenning zal overleg 
moeten plaatsvinden met de betreffende accounthouder bij de Gemeente. 

▪ Bij een ondertoezichtstelling zijn de ouders verantwoordelijk voor de (aanvullende) 
zorgverzekering c.q. medische kosten van hun kind(eren). Voor de zorgverzekering van 
voogdijpupillen heeft Jeugdzorg Nederland het contract met VGZ verlengd voor 2019 en 
verder. In de situatie dat onderhoudsplichtige ouders geen verzekering kunnen of willen 
afsluiten, maken de Gecertificeerde instelling (hierna: GI), de pleegzorgaanbieder en de 
Gemeente hierover nadere afspraken. 

 
 

Weekend- en deeltijdpleegzorg 
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2021 

43A62 Pleegzorg: inspanningsgericht 
(weekend) 

7 Etmaal € 44,04 

 
Productbeschrijving 
Een pleegkind brengt in geval van weekendpleegzorg één of meerdere weekenden per maand door in 
een veilig opvoedingsklimaat in een normale gezinssituatie (pleeggezin) waarbinnen het optimale 
ontwikkelingsmogelijkheden heeft.  
 
Voorwaarden 

▪ De directe begeleider vanuit de pleegzorgorganisatie is een hbo-geschoolde professional, 
SKJ- dan wel BIG-geregistreerd (zie norm van de verantwoorde werktoedeling). De 
betrokkenheid van een SKJ- dan wel BIG geregistreerde gedragswetenschapper (wo) is 
ondersteunend en vaak consultatief. 

▪ Dit Product mag ingezet worden als deeltijd pleegzorg indien andere dagen dan het weekend 
gewenst zijn.      

▪ Vergoeding bijzondere pleegkosten: Naast de etmaaltarieven voor het Product kan er sprake 
zijn van bijzondere kosten die buiten deze tarieven vallen. Een opsomming van deze kosten is 
te lezen in de Handreiking Pleegzorgvergoeding (januari 2015, p.10). Jeugdigen die hiervoor 
in aanmerking komen zijn pleegkinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel (gedwongen 
kader) en pleegkinderen onder pleegoudervoogdij. Per geval van toekenning zal overleg 
moeten plaatsvinden met de betreffende accounthouder bij de Gemeente. 

▪ Bij een ondertoezichtstelling zijn de ouders verantwoordelijk voor de (aanvullende) 
zorgverzekering c.q. medische kosten van hun kind(eren). Voor de zorgverzekering van 
voogdijpupillen heeft Jeugdzorg Nederland het contract met VGZ verlengd voor 2019 en 
verder. In de situatie dat onderhoudsplichtige ouders geen verzekering kunnen of willen 
afsluiten, maken de GI, de pleegzorgaanbieder en de Gemeente hierover nadere afspraken. 
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Crisis pleegzorg 
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2021 

46A05 Jeugdhulp crisis pleegzorg: 
inspanningsgericht 

7 Etmaal € 60,05 

 
Productbeschrijving 
Als een kind plotseling uit huis geplaatst moet worden, kan het in een crisispleeggezin worden 
opgevangen. Er is bij crisispleegzorg altijd sprake van een dringende situatie waarbij de Jeugdige niet 
thuis kan blijven en zijn veiligheid en ontwikkeling in het geding zijn. De pleegzorg biedt de Jeugdige 
een vervangend opvoedklimaat. Het doel is het stabiliseren van de crisis zodat de Jeugdige begeleid 
kan worden naar passende vervolghulp. 
 
Voorwaarden 

▪ De directe begeleider vanuit de pleegzorgorganisatie is een hbo-geschoolde professional, 
SKJ- dan wel BIG-geregistreerd (zie norm van de verantwoorde werktoedeling). De 
betrokkenheid van een SKJ- dan wel BIG geregistreerde gedragswetenschapper (wo) is 
ondersteunend en vaak consultatief. 

▪ Dit Product wordt zo kort als mogelijk, maar zo lang als noodzakelijk ingezet met een 
maximum van 28 etmalen per jaar.         

▪ In een periode tot maximaal vier weken wordt gekeken wat de beste vervolgoplossing is.  
▪ Vergoeding bijzondere pleegkosten: Naast de etmaaltarieven voor het Product kan er sprake 

zijn van bijzondere kosten die buiten deze tarieven vallen. Een opsomming van deze kosten is 
te lezen in de Handreiking Pleegzorgvergoeding (januari 2015, p.10). Jeugdigen die hiervoor 
in aanmerking komen zijn pleegkinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel (gedwongen 
kader) en pleegkinderen onder pleegoudervoogdij. Per geval van toekenning zal overleg 
moeten plaatsvinden met de betreffende accounthouder bij de Gemeente. 

▪ Bij een ondertoezichtstelling zijn de ouders verantwoordelijk voor de (aanvullende) 
zorgverzekering c.q. medische kosten van hun kind(eren). Voor de zorgverzekering van 
voogdijpupillen heeft Jeugdzorg Nederland het contract met VGZ verlengd voor 2019 en 
verder. In de situatie dat onderhoudsplichtige ouders geen verzekering kunnen of willen 
afsluiten, maken de GI, de pleegzorgaanbieder en de Gemeente hierover nadere afspraken.    
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Product 3: Verblijf 

Verblijf licht 
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2021 

43A35 Jeugdhulp verblijf: 
inspanningsgericht (licht) 

7 Etmaal € 98,15 

 
Productbeschrijving 
Voor de Jeugdige is als gevolg van ontwikkelings-, opvoed- dan wel gedragsproblemen een 
gestructureerde alternatieve opvoedingssituatie noodzakelijk evenals behandeling. De leefgroep biedt 
de Jeugdige een vervangend en veilig opvoedklimaat. 
 
Voorwaarden 

▪ Voor dit Product geldt de maximale groepsomvang van 7 Jeugdige, tenzij de Gemeente in 
individuele casus akkoord gaat met afwijking van deze norm. Bij de maximale groepsomvang 
tellen alle Jeugdigen onder de 18 jaar (ook eigen kinderen) mee.   

▪ Er is minimaal 1,0 fte VOV-personeel op een groepsomvang van 5 Jeugdigen.                                                                                
▪ Bij behandeling met verblijf licht zijn meerdere behandeldisciplines betrokken. De 

behandelende professionals hebben minimaal een opleiding op hbo-niveau en zijn SKJ dan 
wel BIG geregistreerd (zie norm van de verantwoorde werktoedeling). Binnen de verblijfsetting 
geldt dat (een) minimaal mbo-4 geschoolde of op mbo-4 niveau werkzame relevant opgeleide 
professional(s) onder verantwoordelijkheid van de hbo'er kan/kunnen worden ingezet. De 
betrokkenheid van een SKJ- dan wel BIG geregistreerde gedragswetenschapper (wo) is 
ondersteunend en vaak consultatief. Bij meerdere professionals op één groep wordt een 
verantwoorde samenstelling van het team van aanwezige professionals verwacht, conform de 
norm van de verantwoorde werktoedeling. 

▪ Het is mogelijk dat sommige Jeugdigen in het kader van het behandelplan enkele dagen 
(weekend of doordeweeks) naar het eigen huis gaan en dan geen gebruik maken van de 
verblijfsfaciliteiten.                                                                                                                              

▪ Tarieven zijn inclusief VOV-personeel, dit betreft Verplegend-Opvoedend-Verzorgend 
personeel in een voorziening voor 24 uurs verblijf. Afhankelijk van de zwaarte van de 
jeugdhulp kan het VOV-personeel zowel een behandelende en/of begeleidende taak hebben. 

▪ Tarieven zijn exclusief individuele ambulante jeugdhulp wanneer daarvoor extra personeel 
naast het VOV-personeel wordt ingezet. De inzet van ambulante jeugdhulp naast verblijf is 
een uitzonderlijke situatie. De jeugdhulpaanbieder maakt samen met het lokale team de 
afweging of de ambulante jeugdhulp noodzakelijk wordt geacht. 

▪ Tijdens het verblijf vindt behandeling plaats. Behandeling kan mogelijk in combinatie met 
ambulante ondersteuning thuis worden uitgevoerd, is altijd multidisciplinair ingebed en is 
gericht op herstel, een (structurele) gedragsverandering teweegbrengen, voorkomen van 
verergering van de problematiek, organiseren van perspectief, waar mogelijk versterken van 
opvoedvaardigheden van het systeem en netwerk en leren omgaan met het gedrag van de 
Jeugdige, toezicht houden hierop en sturing geven en organiseren van terugvalpreventie.  

▪ Er is een positief pedagogisch en veilig behandelklimaat nodig met waar nodig begrenzing 
(structurerende en ondersteunende aanpak). Het pedagogisch personeel heeft een rol als 
(mede)opvoeder. Contact tussen groepsprofessionals en de Jeugdige is een belangrijk middel 
om tot verandering te komen. 
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Verblijf middel 
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2021 

43A36 Jeugdhulp verblijf: 
inspanningsgericht (middel) 

7 Etmaal € 170,10 

 
Productbeschrijving 
Voor de Jeugdige is als gevolg van ontwikkelings-, opvoed- dan wel gedragsproblemen een 
gestructureerde alternatieve opvoedingssituatie noodzakelijk evenals behandeling. De leefgroep biedt 
de Jeugdige een vervangend en veilig opvoedklimaat. 
 
Voorwaarden 

▪ Voor dit Product geldt de maximale groepsomvang van 6 Jeugdigen, tenzij de Gemeente in 
individuele casus akkoord gaat met afwijking van deze norm. Bij de maximale groepsomvang 
tellen alle Jeugdigen onder de 18 jaar (ook eigen kinderen) mee. 

▪ Er is minimaal 2,0 fte VOV-personeel op een groepsomvang van 4 Jeugdigen. 
▪ Bij behandeling met verblijf middel zijn meerdere behandeldisciplines betrokken. De 

behandelende professionals hebben minimaal een opleiding op post-hbo of wo-niveau en zijn 
SKJ dan wel BIG geregistreerd (zie norm van de verantwoorde werktoedeling). Binnen de 
verblijfsetting geldt dat (een) minimaal mbo-4 geschoolde op hbo-niveau werkzame relevant 
opgeleide professional(s) onder verantwoordelijkheid van de hbo'er kan/kunnen worden 
ingezet. De betrokkenheid van een SKJ- dan wel BIG geregistreerde gedragswetenschapper 
(wo) is ondersteunend en vaak consultatief. Bij meerdere professionals op één groep wordt 
een verantwoorde samenstelling van het team van aanwezige professionals verwacht, 
conform de norm van de verantwoorde werktoedeling. 

▪ Het verblijf is mogelijk op terrein van een jeugdhulpinstelling, maar in de regel niet in een  
3 milieu setting.    

▪ Tarieven zijn inclusief VOV-personeel, dit betreft Verplegend-Opvoedend-Verzorgend 
personeel in een voorziening voor 24 uurs verblijf. Afhankelijk van de zwaarte van de 
jeugdhulp kan het VOV-personeel zowel een behandelende en/of begeleidende taak hebben. 

▪ Tarieven zijn exclusief individuele ambulante jeugdhulp wanneer daarvoor extra personeel 
naast het VOV-personeel wordt ingezet. De inzet van ambulante jeugdhulp naast verblijf is 
een uitzonderlijke situatie. De jeugdhulpaanbieder maakt samen met het lokale team de 
afweging of de ambulante jeugdhulp noodzakelijk wordt geacht. 

▪ Tijdens het verblijf vindt behandeling plaats. Behandeling kan mogelijk in combinatie met 
ambulante ondersteuning thuis worden uitgevoerd, is altijd multidisciplinair ingebed en is 
gericht op herstel, een (structurele) gedragsverandering teweegbrengen, voorkomen van 
verergering van de problematiek, organiseren van perspectief, waar mogelijk versterken van 
opvoedvaardigheden van het systeem en netwerk en leren omgaan met het gedrag van de 
Jeugdige, toezicht houden hierop en sturing geven en organiseren van terugvalpreventie.  

▪ Er is een positief pedagogisch en veilig behandelklimaat nodig met waar nodig begrenzing 
(structurerende en ondersteunende aanpak). Het pedagogisch personeel heeft een rol als 
(mede)opvoeder. Contact tussen groepsprofessionals en de Jeugdige is een belangrijk middel 
om tot verandering te komen. 

 
 
 

Verblijf middel zwaar 
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2021 

43A37 Jeugdhulp verblijf: 
inspanningsgericht (middelzwaar) 

7 Etmaal € 198,10 

 
Productbeschrijving 
Voor de Jeugdige is als gevolg van ontwikkelings-, opvoed- dan wel gedragsproblemen een 
gestructureerde alternatieve opvoedingssituatie noodzakelijk evenals behandeling. De leefgroep biedt 
de Jeugdige een vervangend en veilig opvoedklimaat. 
 
Voorwaarden 
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▪ Voor dit Product geldt de maximale groepsomvang van 6 Jeugdigen, tenzij de Gemeente in 
individuele casus akkoord gaat met afwijking van deze norm. Bij de maximale groepsomvang 
tellen alle Jeugdigen onder de 18 jaar (ook eigen kinderen) mee.  

▪ Er is minimaal 3,7 fte VOV-personeel op een groepsomvang van 6 Jeugdigen. 
▪ Bij behandeling met verblijf middel zwaar zijn meerdere behandeldisciplines betrokken. De 

behandelende professionals hebben minimaal een opleiding op wo-niveau en zijn SKJ dan 
wel BIG geregistreerd (zie norm van de verantwoorde werktoedeling). Binnen de verblijfsetting 
geldt dat (een) minimaal mbo-4 geschoolde op hbo-niveau werkzame relevant opgeleide 
professional(s) onder verantwoordelijkheid van de wo'er kan/kunnen worden ingezet. Er is een 
SKJ dan wel BIG-geregistreerde gedragswetenschapper (wo) bij de behandeling betrokken. 
Bij meerdere professionals op één groep wordt een verantwoorde samenstelling van het team 
van aanwezige professionals verwacht, conform de norm van de verantwoorde werktoedeling. 

▪ Het gaat om behandelgroepen, mogelijk op terrein en in een 3-milieuvoorziening.  
▪ Tarieven zijn inclusief VOV-personeel, dit betreft Verplegend-Opvoedend-Verzorgend 

personeel in een voorziening voor 24 uurs verblijf. Afhankelijk van de zwaarte van de 
jeugdhulp kan het VOV-personeel zowel een behandelende en/of begeleidende taak hebben. 

▪ Tarieven zijn exclusief individuele ambulante jeugdhulp wanneer daarvoor extra personeel 
naast het VOV-personeel wordt ingezet. De inzet van ambulante jeugdhulp naast verblijf is 
een uitzonderlijke situatie. De jeugdhulpaanbieder maakt samen met het lokale team de 
afweging of de ambulante jeugdhulp noodzakelijk wordt geacht. 

▪ Tijdens het verblijf vindt intensieve behandeling plaats. Behandeling is altijd multidisciplinair 
ingebed en is gericht op: herstel, een (structurele) gedragsverandering teweegbrengen, 
voorkomen van verergering, organiseren van perspectief, waar mogelijk versterken van 
opvoedvaardigheden van het systeem en netwerk en leren omgaan met het gedrag van de 
Jeugdige, toezicht houden hierop en sturing geven en organiseren van terugvalpreventie. De 
behandeling gaat gepaard met intensieve ondersteuning aan de thuissituatie gericht op 
terugkeer van de jeugdige naar de ouders dan wel netwerk.  

▪ Er is een positief pedagogisch en veilig behandelklimaat nodig met waar nodig begrenzing 
(structurerende en ondersteunende aanpak). Het pedagogisch personeel heeft een rol als 
(mede)opvoeder. Contact tussen groepsprofessionals en de Jeugdige is een belangrijk middel 
om tot verandering te komen. 
   

 
 

Verblijf zwaar 
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2021 

43A38 Jeugdhulp verblijf: 
inspanningsgericht (zwaar) 

7 Etmaal € 239,07 

 
Productbeschrijving 
Voor de Jeugdige is als gevolg van ontwikkelings-, opvoed- dan wel gedragsproblemen  een 
gestructureerde alternatieve opvoedingssituatie noodzakelijk evenals behandeling. De leefgroep biedt 
de Jeugdige een vervangend en veilig opvoedklimaat. 
 
Voorwaarden 

▪ Voor dit Product geldt de maximale groepsomvang van 8 Jeugdigen, tenzij de Gemeente in 
individuele casus akkoord gaat met afwijking van deze norm. Bij de maximale groepsomvang 
tellen alle Jeugdigen onder de 18 jaar (ook eigen kinderen) mee. 

▪ Er is minimaal 6,3 fte VOV-personeel op een groepsomvang van 8 Jeugdigen. 
▪ Bij behandeling met verblijf zwaar zijn meerdere behandeldisciplines betrokken. De 

behandelende professionals hebben minimaal een opleiding op post-wo-niveau en zijn SKJ 
dan wel BIG geregistreerd (zie norm van de verantwoorde werktoedeling). Binnen de 
verblijfsetting geldt dat ook minimaal hbo-geschoolde SKJ dan wel BIG-geregistreerde 
professionals onder verantwoordelijkheid van de post-wo'er kunnen worden ingezet. Er is een 
SKJ dan wel BIG- geregistreerde post-wo-opgeleide gedragswetenschapper bij de 
behandeling betrokken. Bij meerdere professionals op één groep wordt een verantwoorde 
samenstelling van het team van aanwezige professionals verwacht, conform de norm van de 
verantwoorde werktoedeling. 
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▪ Tarieven zijn inclusief VOV-personeel, dit betreft Verplegend-Opvoedend-Verzorgend 
personeel in een voorziening voor 24 uurs verblijf. Afhankelijk van de zwaarte van de 
jeugdhulp kan het VOV-personeel zowel een behandelende en/of begeleidende taak hebben. 

▪ Tarieven zijn exclusief individuele ambulante jeugdhulp wanneer daarvoor extra personeel 
naast het VOV-personeel wordt ingezet. De inzet van ambulante jeugdhulp naast verblijf is 
een uitzonderlijke situatie. De jeugdhulpaanbieder maakt samen met het lokale team de 
afweging of de ambulante jeugdhulp noodzakelijk wordt geacht. 

▪ Tijdens het verblijf vindt zeer intensieve behandeling plaats. Behandeling is altijd 
multidisciplinair ingebed en is gericht op: herstel, een (structurele) gedragsverandering 
teweegbrengen, voorkomen van verergering, organiseren van perspectief, waar mogelijk 
versterken van opvoedvaardigheden van het systeem en netwerk en leren omgaan met het 
gedrag van de Jeugdige, toezicht houden hierop en sturing geven en organiseren van 
terugvalpreventie. De behandeling gaat gepaard met intensieve ondersteuning aan de 
thuissituatie gericht op terugkeer van de Jeugdige naar de ouders dan wel netwerk.  

▪ Behandeling is altijd gericht op drie leefgebieden: zowel ten aanzien van wonen, onderwijs als 
vrijetijdsbesteding. Dit kan zowel in een open als een besloten setting. Er worden op deze drie 
leefgebieden heldere perspectieven geformuleerd en gerealiseerd. 

▪ Er is een positief pedagogisch en veilig behandelklimaat nodig met duidelijke begrenzing 
(normerende aanpak) waar de Jeugdige aan zijn doelen met betrekking tot zijn perspectieven 
op alle leefgebieden kan werken. De vrijheden van de Jeugdige zijn minder groot. Het 
pedagogisch personeel heeft een rol als (mede)opvoeder. Contact tussen 
groepsprofessionals en de Jeugdige is een belangrijk middel om tot verandering te komen. 
      

 
 

Verblijf extra zwaar  
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2021 

43A39 Jeugdhulp verblijf: 
inspanningsgericht (extra zwaar) 

7 Etmaal € 290,04 

 
Productbeschrijving 
Voor de Jeugdige is als gevolg van ontwikkelings-, opvoed- dan wel gedragsproblemen een 
gestructureerde alternatieve opvoedingssituatie noodzakelijk evenals behandeling. De leefgroep biedt 
de Jeugdige een vervangend en veilig opvoedklimaat. 
 
Voorwaarden 

▪ Voor dit Product geldt de maximale groepsomvang van 8 Jeugdigen, tenzij de Gemeente in 
individuele casus akkoord gaat met afwijking van deze norm. Bij de maximale groepsomvang 
tellen alle Jeugdigen onder de 18 jaar (ook eigen kinderen) mee. 

▪ Er is minimaal 8,0 fte VOV-personeel op een groepsomvang van 8 Jeugdigen. 
▪ Bij behandeling met verblijf extra zwaar zijn meerdere behandeldisciplines betrokken. De 

behandelende professionals hebben minimaal een opleiding op post-wo niveau en zijn SKJ- 
dan wel BIG-geregistreerd (zie norm van de verantwoorde werktoedeling). Binnen de 
verblijfsetting geldt dat ook minimaal hbo-geschoolde SKJ- dan wel BIG-geregistreerde 
professionals onder verantwoordelijkheid van de post-wo'er kunnen worden ingezet. Er is een 
SKJ- dan wel BIG-geregistreerde post-wo-opgeleide gedragswetenschapper bij de 
behandeling betrokken. Bij meerdere professionals op één groep wordt een verantwoorde 
samenstelling van het team van aanwezige professionals verwacht, conform de norm van de 
verantwoorde werktoedeling. 

▪ Het gaat in de meeste gevallen om een besloten behandelgroep met 24-uurszorg in een 3-
milieuvoorziening. Er is een hoge mate van toezicht en veiligheid.     

▪ Tarieven zijn inclusief VOV-personeel, dit betreft Verplegend-Opvoedend-Verzorgend 
personeel in een voorziening voor 24 uurs verblijf. Afhankelijk van de zwaarte van de 
jeugdhulp kan het VOV-personeel zowel een behandelende en/of begeleidende taak hebben. 

▪ Tarieven zijn exclusief individuele ambulante jeugdhulp wanneer daarvoor extra personeel 
naast het VOV-personeel wordt ingezet. De inzet van ambulante jeugdhulp naast verblijf is 
een uitzonderlijke situatie. De jeugdhulpaanbieder maakt samen met het lokale team de 
afweging of de ambulante jeugdhulp noodzakelijk wordt geacht. 
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▪ Tijdens het verblijf vindt zeer intensieve behandeling plaats. Behandeling is altijd 
multidisciplinair ingebed en is gericht op: herstel, een (structurele) gedragsverandering 
teweegbrengen, voorkomen van verergering, organiseren van perspectief, waar mogelijk 
versterken van opvoedvaardigheden van het systeem en netwerk en leren omgaan met het 
gedrag van de Jeugdige, toezicht houden hierop en sturing geven en organiseren van 
terugvalpreventie. De behandeling gaat gepaard met intensieve ondersteuning aan de 
thuissituatie gericht op terugkeer van de Jeugdige naar de ouders dan wel netwerk.  

▪ Behandeling is altijd gericht op de drie leefgebieden: zowel ten aanzien van wonen, onderwijs 
als vrijetijdsbesteding en een combinatie hiervan. Er worden op deze drie leefgebieden 
heldere perspectieven geformuleerd en gerealiseerd. Indien nodig wordt het netwerk van de 
jeugdige extra toegerust om met de veiligheidsaspecten om te gaan. Daarnaast is intensieve 
begeleiding in de thuissituatie aan de orde.  

▪ Er is een positief pedagogisch en veilig behandelklimaat nodig met duidelijke begrenzing 
(normerende aanpak) waar de Jeugdige aan zijn doelen met betrekking tot zijn perspectieven 
op alle leefgebieden kan werken. De vrijheden van de Jeugdige zijn minder groot. Het 
pedagogisch personeel heeft een rol als (mede)opvoeder. Contact tussen 
groepsprofessionals en de Jeugdige is een belangrijk middel om tot verandering te komen. 

 
 
 

Verblijf met begeleiding, zonder behandeling 
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2021 

44A06 Jeugdhulp verblijf: 
inspanningsgericht (exclusief 
behandeling) 

7 Etmaal  € 143,86 

 
Productbeschrijving 
De leefgroep biedt de Jeugdige een vervangend en veilig opvoedklimaat met verzorging en 
begeleiding en biedt bescherming, stabiliteit en structuur. Het gaat hier specifiek om verblijf zonder 
behandeling waarbij de hulpverleners op de groep van het verblijf enkel begeleiding bieden. 
 
Voorwaarden 

▪ Voor dit Product geldt de maximale groepsomvang van 6 Jeugdigen, tenzij de Gemeente in 
individuele casus akkoord gaat met afwijking van deze norm. Bij de maximale groepsomvang 
tellen alle Jeugdigen onder de 18 jaar (ook eigen kinderen) mee. 

▪ Er is minimaal 2,1 fte VOV-personeel op een groepsomvang van 5 Jeugdigen. 
▪ Ten minste één van de directe begeleiders is een hbo-geschoolde professional, SKJ- dan wel 

BIG-geregistreerd (zie norm van de verantwoorde werktoedeling). Binnen de verblijfsetting 
geldt dat (een) minimaal mbo-4 geschoolde relevant opgeleide professional(s) onder 
verantwoordelijkheid van de hbo'er kan/kunnen worden ingezet. De betrokkenheid van een 
SKJ- dan wel BIG-geregistreerde gedragswetenschapper (wo) is ondersteunend en vaak 
consultatief. Bij meerdere begeleiders op één groep wordt een verantwoorde samenstelling 
van het team van aanwezige begeleiders verwacht, conform de norm van de verantwoorde 
werktoedeling.  

▪ Het verblijf is zo kort als mogelijk, maar zo lang als noodzakelijk. 
▪ Tijdens het verblijf wordt de Jeugdige in de gelegenheid gesteld om onderwijs te volgen dan 

wel deel te nemen aan arbeid, gebruik te maken van dagbesteding of dagbehandeling.   
▪ Het gaat hier specifiek om verblijf zonder behandeling, wat niet betekent dat er geen 

individuele behandeling of (gezins-)begeleiding/behandeling (middels een aparte 
beschikking/code) aanvullend kan worden ingezet om onderstaand doel te realiseren. Die 
begeleiding/behandeling wordt dan geleverd door andere hulpverleners dan de hulpverleners 
op de groep van het verblijf. Inzet van behandeling is tijdelijk (afgebakend in tijd) en kan alleen 
na overleg/advies van een lokaal team professional.                                                                               

▪ Tijdens het verblijf wordt er samen met ouders een perspectief opgesteld waarbij of in 
gezamenlijkheid gewerkt wordt aan een terugkeer in de gezinssituatie - dan wel een goede en 
passende alternatieve woonsituatie.                                                                         

▪ Tarieven zijn inclusief VOV-personeel, dit betreft Verplegend-Opvoedend-Verzorgend 
personeel in een voorziening voor 24 uurs verblijf. Afhankelijk van de zwaarte van de 
jeugdhulp kan het VOV-personeel zowel een behandelende en/of begeleidende taak hebben. 



 
 

               13 

▪ Tarieven zijn exclusief individuele ambulante jeugdhulp wanneer daarvoor extra personeel 
naast het VOV-personeel wordt ingezet. De inzet van ambulante jeugdhulp naast verblijf is 
een uitzonderlijke situatie. De jeugdhulpaanbieder maakt samen met het lokale team de 
afweging of de ambulante jeugdhulp noodzakelijk wordt geacht. 
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Product 4: Consultatie en advies 

Product  Omschrijving Interventie 
niveau 

Eenheid Tarief 
2021 

Consultatie en 
advies  

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

- Uren € 91,51 

 
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 van de Jeugdhulpregio 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. 

 
 


