
 

 
 
 
 
 

 
MEMO          Bijlage 4 
  

    
De transformatielijn van exclusieve opvang naar voorliggende algemene voorzieningen zegt het al: onze stip 
op de horizon is kinderen inclusief op te vangen en te behandelen daar waar mogelijk. Met deze 
transformatielijn willen we het aanbod zo stimuleren en organiseren dat dit steeds meer mogelijk wordt om 
deze droom te verwezenlijken. Kinderen tussen hun vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en zusje en in hun 
eigen omgeving begeleiden en behandelen. 
Binnen deze transformatielijn behoren alle groepsproducten. Zo hebben we in het eerste onderdeel (deel A) 
de begeleiding groep regulier en begeleiding groep specialistisch binnen de BSO met een plus omgebogen. 
In deel B hebben we ingezoomd op respijtzorg en in deel C, waar dit stuk over gaat, gaan we dieper in op de 
dagbehandeling. 
 
Wat hebben we gedaan? 
In maart 2020 zijn we gestart met deel C. Als eerste hebben we een projectgroep gevormd. In de 
projectgroep namen de volgende mensen deel: 
Zorgaanbieders: Lonneke Lukassen van ‘s Heeren Loo 
Coördinatoren: Jose van der Linden Gemeente Ede 
Samenwerkingsverband Tjitske Weidenaar Contactpersoon jonge kind 
Dataspecialist: David Smeets Jeugdhulpregio 
Contactmanagement: Maarten van Aalst Jeugdhulpregio 
Projectdrager Jeugdhulp regio Food Valley: Lonneke Siegers Jeugdhulpregio 
 
Als eerste zijn we in de jeugdhulpcijfers gedoken. Er verblijven 325 kinderen binnen het product 45A54 
(begeleiding groep specialistisch- behandeling, eventueel aangevuld met 45A14 (ambulant specialistisch 
licht). Dit betreft 22 kinderen onder de 4 jaar, 67 kinderen onder de 6 jaar en 72 kinderen onder de leeftijd 
van 7 jaar.164 kinderen zijn 7 jaar of ouder.  
 
We kunnen twee doelgroepen duidden. 0-5 en 6-18 jaar. Kinderen die gebruikmaken van dagbehandeling 
om schoolse vaardigheden te ontwikkelen en kinderen die de dagbehandeling gebruiken als interventie om 
weer tot leren te komen, sociaal vaardiger te worden, zicht te krijgen op het functioneren van de jeugdige; 
nodig voor toekomstperspectief. De kinderen die gebruikmaken van dagbehandeling komen veelal op een 
later moment terug met problemen rondom schoolgang zoals schoolverzuim/ uitval. We zien deze kinderen 
ook binnen respijtzorg terug. Kinderen gaan dan niet naar school maar ontvangen dagbesteding vanuit de 
jeugdwet  
 
De grootste aanbieders Youké, ‘s Heeren Loo, Kinder Company, Prokino en Reinaerde. Met deze 
aanbieders hebben we gesproken in de vorm van een interview. Centrale vraag hierbij was; “Wat als je een 
blanco canvas had en de dagbehandeling geheel op je eigen manier in zou vullen, hoe zou dit dan zijn?” 
Deze gesprekken leverden veel praktische informatie op over het huidige reilen en zeilen van de groepen, 
de vragen van ouders, maar ook over visie en de grootste wensen voor de toekomst. Daarnaast is er 
informatie opgehaald bij lokale teams, de partners die deze jeugdhulp toewijzen en vanuit de data. 
We zien veel verschillen in het hanteren van de productcodes door aanbieders, we zien veel verschillen in 
behandelduur en omgaan met doelen en ook de toewijzing van jeugdhulp is heel verschillend. 
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De projectgroep heeft al deze informatie gebundeld, besproken en geduid. Na al deze informatie te hebben 
gebundeld is er een terugkoppeling geven in de vorm van een memo aan alle geïnterviewde 
zorgaanbieders, aan alle beleidsadviseurs, het vroeghulp team van de gemeente Ede en coordinatoren van 
de lokale teams. De reacties waren positief. Iedereen snapt de beweging die we willen maken. Hiernaast 
een korte schets van waar we heen willen. 
 
De beweging 
Als regio vinden wij dat elk kind normaal is, dit staat ook beschreven in Ons Verhaal. Wij willen vanuit de 
Jeugdhulpregio FoodValley kinderen helpen daar waar vriendjes, vriendinnetjes komen zodat je kan leren 
van hen en dat kan leren binnen je eigen omgeving.  
 
Daarom hebben we de volgende visie geformuleerd: 
 
Regionale visie: 
Vanuit de regio FoodValley is onze insteek voor de twee doelgroepen 
0-4 jaar: Alle kinderen kunnen jeugdhulp krijgen daar waar zij van nature al komen: denk aan thuis, op de 
kinderopvang en de peuterspeelzaal.  
4-18 jaar: Alle kinderen gaan naar school. Dit recht op onderwijs is vastgelegd in het internationale verdrag 
rechten van het kind. 
De insteek die wij als Jeugdhulpregio hanteren is dat wij kijken naar wat er nodig is om een kind wel naar 
school te laten gaan.  
 
Om die reden zouden we de volgende punten verder uit willen werken: 
 
1. Het beschrijven van de route en mogelijkheden voor maatwerk en dagbehandeling. Een handreiking in 

de vorm van een praatplaat voor lokale medewerkers en ouders om te praten over wat er mogelijk is in 
ondersteuning van hun kind en om het gesprek over het aanbod op de vindplaatsen te faciliteren. 
 

2.  Trainen van Kindercentra en Onderbouw van scholen zodat er een basisexpertise voorhanden is zodat 
men tijdig aan signaleren en laagdrempelig kan begeleiden door bekende gezichten op de vindplaatsen.  
 

3.  Ondersteuning bij “Kinderopvang is voor iedereen” organiseren (KO+). Gelijk aan BSO met een plus. 
 
4. Versterken IVH/ Meekijk team; onafhankelijke mensen/ expertise toevoegen voor de twee doelgroepen: 
- Doelgroep 0-5 jarigen 
- Doelgroep 6-18 jarigen 
Denk hierbij aan een flexibele schil die op locatie kan worden ingezet met expertise voor deze twee 
doelgroepen en worden ingevlogen door de verschillende LT’s (o.a. ook aansluiten leerplicht/ in 
samenspraak met RET). 
 
5.    Onderzoek het product begeleiding groep specialistisch en of het mogelijk is om hierin te differentiëren 
en komt tot een eenduidige productbeschrijving (denk aan een splitsing van de producten begeleiding 
specialistisch voor zorgboeren en groepsbegeleiding en behandeling voor dagbehandeling setting). 
 
6.     Contracteer aanbieders alleen als zij de volgende producten in samenhang aanbieden. Dit helpt het op- 
en af te schalen: 
- Productcode 45A52 begeleiding groep met een Plus 
- Begeleiding groep Regulier 45A49  
- Begeleiding groep specialistisch 45A54 
- Behandeling groep specialistisch: nu nog code 45A54, dagbehandeling, duur 6-9 maanden 

 Landelijk is dat code 42A voorheen verblijf zonder overnachting (zie punt 5) 
*N.B. In alle groepsproducten zitten de uren die een kind op een groep verblijft en de afstemming met 
ouders. Per dagdeel worden vier uren vergoed. 
*N.B. Duur 6-9 maanden zal voor de potentiele WLZ-doelgroep niet voldoende zijn.  
 
7.     Vanuit verschillende interviews die zijn gehouden is naar voren gekomen dat momenteel zowel 
paramedische zorg als vaktherapiëen worden ingezet en gedeclareerd. De inzet van deze zorgvormen wordt 
vaak gedaan op verzoek van de lokale teams van gemeenten.  
Voor de paramedische zorg geldt echter dat dit zorg is die niet valt binnen de Jeugdwet en daarmee dus niet 
bekostigd kan worden via de regionale deelovereenkomsten. Ten aanzien van vaktherapiëen geldt dat deze 
niet regionaal zijn ingekocht en dus niet kunnen worden gedeclareerd, uitgezonderd op voorgaande is de 
inzet van vaktherapie als onderdeel van een breder behandeltraject binnen de specialistische GGZ-
behandeling. Bij een specialistische GGZ-behandeling mag voor 40% een vaktherapuet worden ingezet door 
de regiebehandelaar.  



De regels omtrent paramedische zorg en vaktherapiëen zijn onvoldoende duidelijk bij de lokale teams en 
enkele jeugdhulpaanbieders. Daarom wordt voorgaande nogmaals gecommuniceerd met de lokale teams en 
betreffende jeugdhulpaanbieders. 
 
Gevraagd 
De richting zoals in deze memo beschreven voor dagbehandeling willen we graag bespreken met de leden 
van de FAT. Daarbij zijn we benieuwd op welke wijze we van u als organisatie een bijdrage kunnen 
verwachten in het verwezenlijken van deze beweging. 
Na de bespreking in de FAT van 24 september gaan we verder met de implementatie van deze lijn. Indien 
uit een van de eerder zeven beschreven punten een wijziging van de een of meerdere overeenkomsten volgt 
dan zal hiervoor in de eerste volgende FAT een voorlopig voorstel worden geagendeerd. 
 
 
 
 


