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  Memo Jeugdhulpregio FoodValley     Bijlage van de memo 
          (in te vullen door de regiosecretaris) 
 
Gremium De Fysieke Adviestafel 

  

Inbrenger Vinita Simonse 

  

Onderwerp Groepsbegeleiding versus Groepsbehandeling 

  

Gevraagd Aanbieders die willen meedenken over de groeps-
gerelateerde hulp (groepsbegeleiding versus 
groepsbehandeling). 

  

Datum 30 juni 2022  

  

Duur 10 minuten 

  

Bijlagen Geen 

 

Toelichting 
 
Context 
Binnen het segment ambulant zien we een groei in volume, intensiteit en kosten van 
behandeling/begeleiding. Deze groei is niet alleen te zien binnen de Jeugdhulpregio FoodValley maar ook 
landelijk. De vraag die voorligt is hoe deze groei om te buigen door inzet van regionale interventies in 
contracten, leveranciersmanagement, bekostigingsmethodiek en organisatie van de toegang. 
 
Het segment ambulant bestaat uit diverse producten, waaronder de producten individuele behandeling, 
groepsbegeleiding en individuele begeleiding. Binnen de Jeugdhulpregio FoodValley bestaat echter geen 
product ‘groepsbehandeling’. We zien dat “groeps-gerelateerde hulp” verschillend wordt ingezet, 
afhankelijk van de aanbieder. In de praktijk worden door de jeugdhulpaanbieders/lokale teams, passende 
productdefinities gemist. Dit kan tot gevolg hebben dat: 
- het onduidelijk is wanneer op- of afgeschaald dient te worden naar lichtere of zwaardere vormen van 

jeugdhulp; 
- er onnodig lang een duurdere vorm van hulp beschikt wordt; 
- er verschillen ontstaan in de beschikkingen binnen de regio en tussen jeugdhulpaanbieders, terwijl 

uniformiteit wordt nagestreefd.  
 
Aansluiten bij hetgeen dat al is uitgezocht 
De transformatielijn “van exclusieve algemene voorzieningen naar algemene voorliggende voorzieningen” 
heeft in voorgaande jaren geleid tot verschillende projecten die grotendeels zijn verwezenlijkt. Een van de 
projecten betreft het innoveren van het groepsproduct dagbehandeling, genaamd transformatieproject 
dagbehandeling. In oktober 2020 is besloten om deze transformatielijn tijdelijk stop te zetten. Gezien het 
werk wat al gedaan is en de mate van concreetheid van de aanbevelingen, beschouwen we het 
meenemen van enkele aanbevelingen omtrent het transformatieproject dagbehandeling als ‘laaghangend 
fruit’. U heeft hierover een mondelinge presentatie gehad van mevrouw Siegers in de FAT op 11 februari 
2021. 
 
Oplossingsrichtingen 
Een oplossingsrichting ligt in het onderzoeken van een duidelijke productdefinitie. Wanneer spreken we 
over groepsbegeleiding en wanneer spreken we over groepsbehandeling? We zien dat er geen 
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Gevraagd FAT 
 
Via deze memo vraagt de Jeugdhulpregio FoodValley of er aanbieders zijn die mee willen denken en 
willen deelnemen aan de werkgroep. 
 
De werkgroep heeft onderstaande momenten gepland om met de deelnemende aanbieders in gesprek te 
gaan. 
➢ dinsdagochtend 12 juli 2022 van 09:00 tot 10:30 (digitale bijeenkomst) 
➢ dinsdagochtend 30 augustus 2022 van 09:00 tot 10:30 (digitale bijeenkomst) 
 
Geïnteresseerde kunnen zich voor 8 juli 2022 aanmelden via de mail v.simonse@nijkerk.eu, of tijdens de 
FAT van 30 juni 2022. 

 
  

productcode is voor groepsbehandeling en dat een duidelijke afbakening is gewenst. De vraag is of 
hiervoor een aparte productcode moet worden ontwikkeld. Er bestaat ook de mogelijkheid om andere 
productcodes zoals code 45A54 anders te gaan positioneren. Binnen de Jeugdhulpregio FoodValley is de 
werkgroep ambulant opgericht om bovengenoemd vraagstuk te onderzoeken.  
 
De werkgroep onderzoekt eerst de scope van het vraagstuk. Gekeken wordt of de baten van het opstellen 
van een aparte productcode opweegt tegen de lasten. Ook wilde de werkgroep op basis van gesprekken 
met aanbieders besluiten tot het al dan niet opstellen van een nieuw product (met productcode en 
definitie). Tevens neemt de werkgroep de aanbevelingen met betrekking tot gebruikmaken van de BSO+ 
uit de eerdere projectgroep mee in het onderzoek.   
 
Beoogd effect. 

We willen de volgende resultaten bereiken: 
- antwoord op de vraag of een aparte productcode groepsbehandeling gewenst is, zo ja implementeren 

van een nieuwe productcode; 
- duidelijke afbakening groepsbegeleiding en groepsbehandeling met een goede productomschrijving. 
- duidelijkheid over hoe lang een groepsbehandeling duurt; 
- kostprijsonderzoek doorlopen met aanbieders en eventueel herijking tarief; 
- het benutten van de juiste groepscodes BSO+, behandeling, begeleiding (regulier/specialistisch);  
- een goede aansluiting jeugdhulp en onderwijs, rekening houden met instroommomenten binnen het 

onderwijs. 
 
Het regionale proces 
De projectopzet Groepsbegeleiding versus Groepsbehandeling is afgerond. De volgende stap is het 
formeren van een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van gecontracteerde 
jeugdhulpaanbieders, een vertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten en deelnemers van de 
sociale wijkteams. 
 
De werkgroep pakt de onderstaande taken op: 
1. De werkgroep onderzoekt of er een apart groepsproduct nodig is voor ambulante groepsbehandeling 

(dagbehandeling). 

2. De werkgroep onderzoekt of er ook gebruik kan worden gemaakt van andere groepsalternatieven 

zoals BSO+ voor < 4 jaar en ≥ 4 jaar. 

3. De werkroep kijkt kritisch naar de productdefinities voor de productcodes 45A49 begeleiding groep 

regulier en 45A54 begeleiding groep specialistisch.  

➔ Indien nodig worden deze aangescherpt en/ of gewijzigd waarbij de mogelijkheid bestaat om de 

productcode 45A54 anders te positioneren. 

➔ Opstellen van afwegingscriteria; wanneer kiezen we voor BSO+, groepsbegeleiding of 

groepsbehandeling? 
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Kanttekeningen en risico’s 
 
Belang en prioriteit van het project wordt onderkend door de deelnemende organisaties/medewerkers die 
hieraan een bijdrage leveren. 
 
 
Vervolg 
 
1. De eerste aanbevelingen van de werkgroep worden op 29 september 2022 besproken met de 

aanbieders van de Fysieke Adviestafel. 
2. De definitieve oplossingsrichting wordt op 24 november 2022 voorgelegd aan de leden van de 

Fysieke Adviestafel. 
 

 


