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Memo           Bijlage 2 
 

Aan:   Fysieke Adviestafel 

Van: Jeugdhulpregio FoodValley, David Smeets  

Datum: 26 oktober 2017 

Betreft: Productindeling Deelovereenkomst Verblijf 

Gevraagd:  Het voorstel aan te merken als een uitgewerkt voorstel.  
Het BO te adviseren het voorstel over te nemen. 

 
 
Inleiding 
Deze memo schetst het vervolg van het proces tot het komen van nieuwe en uniforme tarieven binnen de 
Jeugdhulpregio FoodValley voor de verblijfsproducten. Voor het eerdere proces verwijzen wij u naar de 
Memo Bijlage-2-20161017-memo-kostprijzen-ambulant-en-verblijf, Fysieke Adviestafel 24 oktober 2016. 
 
Werkwijze in deze fase 
Eind 2016 is reeds een proces doorlopen om tot uniforme tarieven te komen voor de verblijfsproducten 
binnen de voormalige LVB en J&O sectoren. In deze memo vindt u de opbouw van de tarieven die daar uit 
zijn gekomen. Het was de bedoeling deze tarieven te koppelen aan een productomschrijving die vanuit de 
problematiek van de jeugdige de zwaarte van de benodigde jeugdhulp bepaalt. Dit proces is nog niet 
afgerond en loopt via de werkgroep Uniformering Verblijf. De in dit stuk genoemde tarieven en afbakening 
van declarabele etmalen zal in een later stadium worden aangevuld met de productomschrijvingen, voor nu 
verwijzen we u naar de website van de Jeugdhulpregio FoodValley waar een overzicht staat met de per 
aanbieder geleverde producten (zie ook bijlage 2).  
 
Niet in deze memo 

 Voor de klinische GGZ tarieven verwijzen we naar de memo Bijlage-2-Tarieven-Jeugd-GGZ-2018, 
Fysieke Adviestafel 31 augustus 2017. 

 Met ingang van 1 januari 2018 is de inkoop van bovenregionale jeugdhulp een 
verantwoordelijkheid van de regio’s zelf. De bovenregionale producten zijn op dezelfde manier 
ingedeeld als de regionale producten. Hieronder worden twee uitzonderingen genoemd: het 
product Jeugdzorgplus en de crisiszorg.  

 JeugdzorgPlus, voor het product JeugdzorgPlus is nog geen uniform tarief afgesproken. Hiervoor 
blijven de huidige tarieven zoals overeengekomen met de betrokken Jeugdhulpaanbieders gelden. 
De extra eisen vanuit het justitieel kader zorgen voor extra componenten in de kostenopbouw. Hier 
moet in gezamenlijkheid met de betrokken aanbieders naar worden gekeken.  

 De tarieven voor crisiszorg waren reeds bovenregionaal geüniformeerd voor de LVB en J&O sector. 
Deze tarieven blijven van toepassing voor de Jeugdhulpregio FoodValley. 

 Dagbesteding, Dagbehandeling, begeleiding groep. Deze producten zijn momenteel samengevoegd 
in de ambulante producten begeleiding groep regulier / specialistisch. Voor deze producten moet 
nog een vergelijkbaar traject worden doorlopen.  
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Totstandkoming definitieve tarieven verblijf 2018 
Tussen juli 2016 en december 2016 zijn verschillende werkgroepsessies geweest met verschillende partijen 
(zowel aanbieders uit de LVB als J&O sector met zowel in- als exclusief behandelgroepen). Hierin is 
gebruikgemaakt van de systematiek zoals deze ook bij Ambulant is gebruikt om te komen tot de 
personeelskosten per fte. In deze kosten per fte zitten ook de overheadkosten.  
 
Aanvullend op de personeelskosten is gekeken naar de:  

1. Verblijfskosten  
Hier vallen onder andere binnen (afhankelijk van het product) 

 Leefgeld 

 Pleeggeld 

 Huisvestingskosten 

 Verzorgingskosten 

 Beveiliging 
2. Kapitaallasten 
Hieronder vallen de vervangingskosten van het gebouw en de inventaris (Normatieve 
huisvestingscomponent en Normatieve inventariscomponent) of de huurkosten. 

 
Wat zit in het tarief 
VOV-personeel - Verplegend-Opvoedend-Verzorgend personeel in een voorziening voor 24 uurs verblijf. Het 
personeel dat ingeroosterd staat op de groep. Afhankelijk van de zwaarte van het product kan het VOV-
personeel zowel een behandelende en/of een begeleidende taak hebben.  
 
Wat zit niet in het tarief 

Het kan voorkomen dat een Jeugdige een individueel traject volgt naast / tijdens een gedeelte van zijn 
verblijf, dit traject valt (wanneer hier extra personeel naast het VOV-personeel voor wordt ingezet) niet 
binnen het verblijfsproduct. Hier kan apart voor worden gedeclareerd voor ambulante begeleiding, 
behandeling of GGZ.  
Het uitgangspunt is dat het tarief overeenkomt met de intensiteit (de inzet van het personeel in relatie tot 
de zwaarte van de doelgroep). 
In uitzonderlijke gevallen maakt de zorgaanbieder samen met het lokale team de afweging of er inzet van 
extra ambulante hulp (bijvoorbeeld de inschakeling van een specialist) nodig is. 
 
Er is gekozen voor de splitsing tussen VOV-personeel en extra ambulante jeugdhulp trajecten om 
eenduidigheid binnen en tussen de verschillende producten te krijgen. Tot deze uniformering zat er een 
groot verschil in wat aanbieders declareerden. Bij de ene aanbieder zat de behandeling in het product, bij 
de ander liet de behandeling ambulant door een andere aanbieder uitvoeren.   
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Uitgewerkt voorstel tot totstandkoming definitieve tarieven Verblijf 2018 
Het voorstel behelst de tarieven voor verblijf 2018 (inclusief loon- en prijscompensatie) ter implementatie 
in de betreffende deelovereenkomst als volgt vast te stellen:  
 

Product: Verblijf*    

Productcode Omschrijving 
Interventie-
niveau Eenheid 

Tarief 
2018** 

43A35 Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (licht) 7 Etmaal € 89,74 

43A36 Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (middel) 7 Etmaal € 155,53 

43A37 Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (middelzwaar) 7 Etmaal € 181,13 

43A38 Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (zwaar) 7 Etmaal € 218,59 

43A39 Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (extra zwaar) 7 Etmaal € 265,19 

44A06 
Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (exclusief 
behandeling) 7 Etmaal € 131,54 

     

* De Jeugdhulpregio FoodValley publiceert op de website een overzicht van de verblijfsproducten per aanbieder 
die vallen onder de in het tabel hierboven beschreven productcodes. 
** 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.  
 

Bijzondere dagen verblijf 

Voor Jeugdige met een verblijfsindicatie (uitgezonderd Kortdurend verblijf), komen 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. 
De dagen worden alleen bekostigd indien de Jeugdige voor de vakantie reeds 14 dagen verbleef bij de instelling. Per 
kalenderjaar kunnen niet meer dan 42 afwezigheidsdagen als gevolg van vakantie worden bekostigd. 

b) De dagen dat een Jeugdige afwezig is op zaterdag en zondag in verband met weekendverlof. 
 

 
No Show 

c) Bij een geplande verblijfsopname kunt u niets declareren als de Jeugdige niet komt opdagen. Verblijf wordt op basis 
van aanwezigheid van de Jeugdige gedeclareerd. 

 

 
 

 

 


