
 
 
Vraag en Antwoord Veiligheid  

Individuele voorzieningen: algemene uitgangspunten Producten 

 
Algemene reactie:  
In de eerste versie van de productdefinities waren de algemene uitgangspunten voor alle drie de 
percelen opgenomen. Gezien de vragen die we hierover hebben ontvangen, hebben we 
geconstateerd dat dit verwarrend is. Inmiddels is dit aangepast en is per perceel een splitsing 
gemaakt naar relevante uitgangspunten.   
 

 

• Vraag: Bijlage 3 is gebaseerd op een format die is ontworpen voor aanbieders van Jeugdhulp. 
Diverse delen van de tekst zijn daarmee niet juist vanuit het perspectief van een GI. 
Zo biedt bv een GI geen Jeugdhulp, het is een rechter en niet een lokaal team die de inzet 
bepaalt, er is geen rekenschap voor de “bepaling Jeugdhulp” en de wettelijke positie van een GI 
in deze.  
 
Antwoord: In dit kader verwijzen we u naar het FAT stuk betreffende Actieve Regie waarin het 
volgende is opgenomen inzake Bepaling Jeugdhulp: 
 
De Jeugdbeschermer bepaalt welke hulp nodig is bij uitvoering van de 
jeugdbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering. Zij overlegt hiertoe voorafgaand aan deze 
bepaling jeugdhulp met de contactpersoon van de gemeente die als regisseur van het gezin 
optreedt. De GI handelt binnen de gecontracteerde zorg van FoodValley. Als wat anders nodig is, 
dan vindt ook daarover vooraf overleg plaats. De gemeente hecht aan overleg op voorhand i.v.m. 
gecontracteerde zorgen het LT kent het zorgaanbod in de gemeente en de jeugdhulpregio. In 
jeugdhulpregio zijn meer dan 200 zorgaanbieders gecontracteerd, waaruit een zorgvuldige keuze 
kan worden gemaakt. Als LT en GI geen consensus bereiken over de in te zetten zorg of 
zorgaanbieder, dan vindt een overleg plaats 
 
 

• Vraag: Het lijkt gepast te komen met een specifieke tekst gebaseerd op de veiligheid producten 
die een GI biedt!  
 
Antwoord: De tekst is conform uw verzoek per perceel een splitsing gemaakt naar relevante 
uitgangspunten.   
 

• Vraag: Stapeling van producten mag wel als er over meerdere poercelen gaat? 
 
Antwoord: De tekst bij Stapeling van producten wordt vervangen door: “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 schriftelijke vastgelegde toestemming 
van de regisseur van het lokale team en na een check bij de desbetreffende accountmanager. 
Het product Jeugdzorgplus is een product met een prijs waarin alle zorg zit. Hierop is stapeling 
nooit mogelijk.” 
 

 
 

 

 

PRODUCTEN VEILIGHEID 

Product Opmerkingen  

Product 1: Jeugdbescherming  

OTS <1 jaar & OTS >1 Productbeschrijving: 

•  
Doelgroep: 



•  
Voorwaarden:  

•  

Voogdij / Vovo Productbeschrijving: 

•  
Doelgroep: 

•  
Voorwaarden:  

•  

LET Productbeschrijving: 

•  
Doelgroep: 

•  
Voorwaarden:  

• Vraag: Tarief verdient nader gesprek omdat 
onderliggende tarief stelling van LET uitvoering 
door LdH is aangepast. 

 
Antwoord: Bij de totstandkoming van deze 
tarieven is uitgegaan van de huidige situatie. 
Mocht er als gevolg van bijvoorbeeld gewijzigde 
wetgeving aanleiding zijn het tarief te herzien, 
dan wordt dit in een aparte traject opgepakt.  

Product 2: Jeugdreclassering 

Jeugdreclassering regulier Productbeschrijving: 

•  
Doelgroep: 

•  
Voorwaarden:  

•  

Samenloop Productbeschrijving: 

•  
Doelgroep: 

•  
Voorwaarden:  

•  

ITB-Criem Productbeschrijving: 

•  
Doelgroep: 

•  
Voorwaarden:  

•  

ITB-Harde kern Productbeschrijving: 

•  
Doelgroep: 

•  
Voorwaarden:  

•  

GBM advies Productbeschrijving: 

•  
Doelgroep: 

•  
Voorwaarden:  

•  

GBM begeleiding Productbeschrijving: 

•  
Doelgroep: 

•  
Voorwaarden:  

•  

Scholings- en trainingsprogramma Productbeschrijving: 

•  
Doelgroep: 



•  
Voorwaarden:  

•  

Product 3: Preventieve jeugdbescherming 

Preventieve jeugdbescherming/drangtraject Productbeschrijving: 

•  
Doelgroep: 

•  
Voorwaarden:  

•  

Advies/consult: outputgericht Productbeschrijving: 

•  
Doelgroep: 

•  
Voorwaarden:  

• Vraag: Deze dienst heet bij JBG activerende 
consultatieve dientverlening (ACD) en kent een 
tarief van 1044,30 euro. 
JBG biedt ook nog Consulatie & Advies en dit 
wordt buiten het IJW berichten verkeer los 
gedeclareerd (JBG) 

 

• Antwoord: het product Consultatie en Advies 
is aan de productdefinities toegevoegd. 

Forza (preventieve jeugdreclassering) Productbeschrijving: 

•  
Doelgroep: 

•  
Voorwaarden:  

•  

SAVE onderzoek Productbeschrijving:  

•  
Doelgroep: 

•  
Voorwaarden:  

•  

Afgeven machtiging JeugdzorgPlus Productbeschrijving: 

•  
Doelgroep: 

•  
Voorwaarden:  

•  

Participerend consult Productbeschrijving: 

•  
Doelgroep: 

•  
Voorwaarden:  

•  

 


