
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memo          Bijlage 2 
 

Aan:   Fysieke adviestafel 

Van: Ali Essousi, David Smeets en Mariska Gort 

Datum: 31 mei 2017 

Betreft: Voortgang Werkgroep Uniformering Tarieven  

 
In 2016 heeft een kostprijsanalyse Verblijf plaatsgevonden. Tijdens de FAT van 23 maart 2017 is 
besloten om als vervolg op de kostprijsanalyse de verblijfsproducten nader te specificeren en hiertoe 
een werkgroep op te richten bestaande uit Lindenhout, Pluryn, Intermetzo, Stichting Breder, De 
Rading en ’s Heeren Loo. Via de digitale weg draagt Youké ook bij. 
 
Doel 
De totstandkoming van een werkbaar overzicht van de beschikbare verblijfsproducten op 
verschillende niveaus door een beschrijving van productkenmerken die de lokale teams kunnen 
gebruiken om beter te beoordelen wat iemand nodig heeft. 
 
Aanleiding 
De lokale teams zijn een belangrijke samenwerkingspartner. Hun rol komt tot uiting aan de voorkant 
(screening), gedurende de behandeling (actieve regie) en na afloop (nazorg). Om de benodigde 
toewijzing en actieve regie op diverse verblijfsniveaus zo adequaat mogelijk vorm te geven is het 
nodig om overzicht te organiseren in het zorgaanbod Verblijf. 
 
In 2016 heeft een kostprijsanalyse plaatsgevonden. Daarbij zijn categorieën (licht, middel, 
middelzwaar, zwaar, extra zwaar) benoemd op basis van verblijfsproducten die onderscheidend zijn 
op o.a. de onderdelen inzet personeel, groepsgrootte en intensiteit.  
 
Uitgaande van de Programma’s van eisen van Jeugdzorg Nederland blijkt dat personeel, 
groepsgrootte en intensiteit niet uitputtend doorslaggevende elementen zijn die de verschillende 
producten onderscheiden qua zwaarte. De productbeschrijvingen bieden op een aantal andere 
onderdelen ruimte voor een diverse invulling. Daarnaast geven aanbieders op hun eigen manier 
invulling aan hun zorgaanbod maar hanteren vaak dezelfde namen voor verschillende zorgproducten 
of verschillende namen voor dezelfde zorgproducten. 
 
Voortgang 
De deelnemende aanbieders hebben de opdracht om verblijfsproducten eenduidig te beschrijven en 
te sorteren op zwaarte zodat lokale teams beter kunnen inschatten waar ze op verwijzen. In de 
werksessies was de focus vooral gericht op gezinshuizen en behandelgroepen omdat het 
onderscheid hier groot is. 



 
Aan de hand van de Programma’s van eisen van Gezinshuis en Behandelgroepen (Jeugdzorg 
Nederland) zijn elementen gedestilleerd en verwerkt in een format die de aanbieders hebben 
ingevuld. 
 
De beschrijving van een gezinshuis geeft ruimte voor een variatie aan gezinshuizen. De 
onderscheidende elementen hebben betrekking op:  

- Aantal ouders in dienst (bijvoorbeeld GezinshuisPlus). 
- In hoeverre en welke (ambulante) behandeling een vast onderdeel is van een gezinshuis 

en/of aanvullende inzet.  
- In hoeverre is specialistische jeugdhulp een vast onderdeel van gezinshuizen of aanvullende 

inzet.  
- Het hebben van een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. 

 
De beschrijving van behandelgroep geeft ook ruimte voor variatie. De onderscheidende elementen 
hebben betrekking op:  

- Type behandelgroepen. 
- Groepsgrootte. 
- In hoeverre zijn de gespecialiseerde interventies onderdeel van de behandeltrajecten in de 

behandelgroepen? 
- In hoeverre hanteren aanbieders een 7 x 24-uurs rooster? 
- In hoeverre is nazorg onderdeel van het behandelpakket? 

 
Resultaat 
Naar aanleiding van de ingevulde formats blijkt dat de aanbieders variëren in de mate van 
aanwezigheid van bovengenoemde componenten en zorgzwaarte van gelijknamige producten 
(bijvoorbeeld behandelgroep). Tegelijkertijd zijn er gelijkwaardige producten met verschillende 
benamingen (Bijvoorbeeld Meidenhuis en Fasehuis). De conclusie hierbij is dat de benamingen en 
zorgzwaarte niet onderscheidend zijn en onvoldoende overzicht leveren in het zorgaanbod Verblijf. 
 
Om het geheel aan zorgaanbod Verblijf beter te begrijpen is bedacht om de zorgproducten op 
intensiteit te rangschikken in rubrieken die onderscheidend zijn.  
 
De rubrieken: 
1. Pleegzorg (regulier tot pleegzorg+) 

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp die valt onder de Jeugdwet. In deze wet is geborgd dat plaatsing in 
gezinsverband de voorkeur heeft als hulp thuis niet meer mogelijk is en jeugdigen voor korte of langere tijd 
uit huis moeten worden geplaatst (artikel 2.3.6). Deze vorm van opvang staat het dichtst bij de natuurlijke 
situatie. Pleegzorg staat voor een combinatie van ‘zo gewoon mogelijk opgroeien’ en professionele hulp. 

 
2. Zelfstandigheidstrainingen ( kamertrainingen individueel en groep licht tot zwaar) 

Zelfstandigheidstraining is 24-uurs hulp voor jongeren vanaf 15 jaar tot 18 jaar met een uitloop naar 23 jaar, 
die door persoonlijkheids-, gedrags- en/of gezinsproblemen niet langer kunnen wonen in hun eigen gezin. De 
jongeren willen zelfstandig zijn, maar kunnen dat nog niet aan en gaan met ondersteuning aan hun 
zelfstandigheid werken. Vanuit een eerste fase van 24-uurs hulp volgen zij een traject naar (steeds meer) 
zelfstandigheid, waar nodig met lichtere hulp/ondersteuning, zoals kamertraining of begeleid wonen.  

 
3. Gezinsgroepen (regulier tot zwaar) 

Gezinsgroepen moeten worden beschouwd als een variant van residentiële zorg. Het is een kleinschalige 
vorm van jeugdhulp waarbij een of meerdere jeugdigen tussen de 0 en 23 jaar worden opgenomen in het 
eigen gezin van de gezinshuisouders of gezinsgroepen met pedagogische medewerkers. In de gezinsgroepen 
bieden de ouder/pedagogische medewerkers op professionele wijze 24 uur per dag, 7 dagen in de week 
verzorging, opvoeding en begeleiding. 



 
4. Behandelgroepen (zwaar tot extra zwaar) 

‘Behandelgroep’ is 24-uurs behandeling voor jeugdigen vanaf 6 jaar tot 18 jaar, die ingezet wordt om een 
spiraal van emotionele, gedrags- en/of gezinsproblemen te doorbreken, dan wel waar de veiligheid van een 
jeugdige in het geding is. Vaak zijn er al andere hulpvormen geweest, maar die hebben niet het beoogde 
effect gehad. De behandeling heeft als primair doel herstel van het gewone leven en terugkeer van de 
jeugdige in het gezin. Verblijf in de 24-uurs behandelgroep is tijdelijk en vaak onderdeel van een langer 
traject, dat zich zowel op de jeugdige, als op het gezin richt. Er wordt zo intensief mogelijk met ouders en 
onderwijs samengewerkt, omdat zij doorslaggevend zijn voor het succes van de behandeling. 
Behandelgroepen hebben diverse verschijningsvormen al naar gelang de problematiek van de jeugdigen.  

 
Pleegzorg 
In de werksessies is besproken om alle verblijfsproducten integraal te beschouwen. Om deze reden 
is besloten om ook pleegzorg toe te voegen. Pleegzorg is als een aparte rubriek toegevoegd kijkend 
naar het onderscheidend karakter ten opzichte van zelfstandigheidstrainingen, gezinsgroepen en 
behandelgroepen. De aparte rubricering geeft tevens mogelijkheid om pleegzorg als product met 
diverse intensiteit in te zetten tussen alle verblijfsproducten. 
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*Bovengenoemde rubrieken worden gevuld met ingekochte verblijfsproducten. De reeds 
genoemde producten zijn slechts ter illustratie. 

 

 
Vervolg 
 

 Invullen en rangschikken verblijfsproducten 
De rangschikking van alle verblijfsproducten moet nog plaatsvinden binnen de bovengenoemde 
rubrieken (horizontaal) en op basis van intensiteit (verticaal). Op deze manier wil de Jeugdhulpregio 
FoodValley een integraal overzicht creëren met inzicht in de beschikbare verblijfsvormen en 
eenduidigheid over de zwaarte. 
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 GezinshuisPlus 
Aangezien Gezinshuisplus een nieuw product is waarbij een gelijkwaardig proces moet worden 
doorlopen is Gezinshuisplus (na afstemming met betrokken aanbieders) meegenomen in de 
werkgroep Uniformering Tarieven. De rangschikking betreft echter alleen een technische exercitie. 
 
Met betrekking tot GezinshuisPlus moet nog een zorginhoudelijke afweging worden gemaakt aan de 
hand van de evaluatie die wordt gehouden door Intermetzo. Deze evaluatie is nog niet afgerond 
waardoor de zorginhoudelijke afweging nog niet heeft plaatsgevonden. 
 
Het doel is om tijdens de volgende FAT een uitgewerkte rangschikking te presenteren inclusief de 
zorginhoudelijke afweging m.b.t. GezinshuisPlus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


