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2e Werksessie JenO / LVB Inkoop 2018 

 

 
   

     

     

gesprek  van 2 mei 2017, om 14.00 uur,  
locatie: Huis van de Stad, Gouda 

 
 

 
 

  
 

  

aanwezig  Zorgaanbieders: 
Babette Aanraad, ASVZ 
Sandra Glastra, ASVZ 
Liesbeth Liesveld, Horizon 
Silke Bruil, Horizon 
Marieke Snoek, Pameijer 
Moniek Hamer, Pameijer 
Elise Heinsbroek, Stek Jeugdhulp 
Francien Duque, Stek Jeugdhulp 
Margo ter Heegde, Stek Jeugdhulp 
Vanuit de regio: 
Geerte van Beek, NSDMH 
Hanneke van der Hoek, NSDMH  
Maaike van Zwieten, gemeente Waddinxveen 
Marco van der Zwam, gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Nathalie Baars, gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Özlem Yalcin, gemeente Krimpenerwaard 

 

 
Algemene aanwijzing: de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH), worden in dit verslag 
als partij weergegeven via de aanduiding ‘de Gemeente’. 
 
Opening 
Geerte van Beek, contractmanager NSDMH, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
Geerte zit de werksessie voor aan de hand van een PowerpointPresentatie (zie bijlagen van dit verslag). 
JenO, LVB en GGZ vallen onder de pilaar ‘behandeling’. Er zijn een aantal werksessies ingepland waarbij er 
een splitsing is gemaakt tussen JenO / LVB en GGZ. Dit is de tweede van drie werksessies. Werksessie één 
en twee vinden plaats met vooral inhoudsdeskundingen en de derde werksessie met financieel deskundigen.  
 
Tijdens de eerste werksessie is verteld wat de context en het doel en de doelstelling van de inhoudelijke 
sessies is en wat het beoogde eindresultaat zal zijn. (zie notulen eerste werksessie op de website van het 
NSDMH, onder het kopje ‘inkoop 2018’: werksessies behandeling).  
 
Diensten LVB / JenO  
Na het definiëren van de diensten wil de Gemeente de tarieven gaan bepalen. Er vallen relatief veel 
diensten (voorheen producten genoemd) onder LVB en JenO. De Gemeente heeft deze geprobeerd onder 
te verdelen in een kleiner aantal diensten. De vergadering neemt de diensten door, past deze aan en vult de 
omschrijvingen aan (zie bijlagen van dit verslag voor de uitgewerkte diensten). 
Diensten: 

- Verblijf; 
- Crisis Residentieel (onderdeel maken van dienst verblijf?); 
- Gezinsopname; 
- Groepsbehandeling en Groepsbehandeling Zwaar; 
- Training (alleen voor jeugdigen die niet in residentie verblijven of groepsbehandeling krijgen); 
- Individuele behandeling; 
- Individuele behandeling gedragswetenschapper (en/of diagnostiek); 
- Diagnostiek (onderdeel van individuele behandeling gedragswetenschapper?); 
- Ambulante crisishulp. 

 
Wvttk 
Overige vragen/aandachtspunten: 

- Kinderdagcentra vallen onder LVB. 



2 

 

- Op de vraag of behandeling wel of niet inclusief vervoer moet zijn, antwoorden de aanwezige 
zorgaanbieders dat je soms kansen mist als de behandeling inclusief vervoer is. De 
contactmomenten met de ouders zijn prettig als ouders de jeugdigen zelf brengen en halen. 

 
Sluiting 
Geerte van Beek stuurt de uitwerking van de diensten door naar de zorgaanbieders. Waar nodig mogen de 
zorgaanbieders aanvullingen hierop per e-mail versturen (voor de derde sessie). Op dinsdag 9 mei staat een 
3e werksessie gepland met betrekking tot de financiën. Hierin zal met financiële en inhoudelijke collega’s 
gekeken worden naar de opbouw van het tarief van de gedefinieerde diensten.  
 
 

 



3 

 

 



4 

 

 



Behandeling

Code < 2015
Code 2015 en 

2016
Code 2017 Omschrijving Eenheid Code < 2015

Code 2015 en 

2016
Code 2017 Omschrijving Eenheid Omschrijving Eenheid Kenmerken

Z978 38230 45A60 Per dag Toeslag ZZP woonzorg GHZ kind Etmaal Verblijfscomponent Etmaal Huisvestingskosten, kosten bed, bad, brood, kosten aanwezige medewerker (HBO of MBO). Benodigde begeleiding, behandeling, dagbesteding wordt opgebouwd uit andere diensten.

Behandelgroep crisis Z560 38231 46B04 Crisisopvang/spoedzorg LVG Etmaal VF8 38131 46A03 Jeugdhulp crisis verblijf; behandelgroep crisis Etmaal

Z553 38227 nvt 5LVG Etmaal Gezinsopname

Z543 38227 43A56 Per dag ZZP 4LVG incl.BH incl.DB Etmaal VF7 38127 43A18 Jeugdhulp verblijf (behandelgroep zwaar) Etmaal

Z533 38226 43A55 Per dag ZZP 3LVG incl.BH incl.DB Etmaal VF6 38126 43A17 Jeugdhulp verblijf (behandelgroep middelzwaar) Etmaal

Z523 38226 43A54 Per dag ZZP 2LVG incl.BH incl.DB Etmaal

VF5 38125 50R11 Behandelgroep fasehuis Etmaal

Gezinsopnames Etmaal Fasehuis

VF2 38122 43A01 Behandelgroep kamertraining centrum etmaal Kamertraining

H821 33211 41A13 Dagbehandeling regulier (zwaar) Dagdeel VF1 33113 41A02 Dagbehandeling specialistisch Uur Groepsbehandeling zwaar Dagdeel (4 uur) Zware/multi-problem problematiek; WO/HBO, bij aanbieder, in groepsvorm, begeleiding gem. 1 op 3,5/4

H820 33211 41A12 Dagbehandeling regulier (middel) Dagdeel JH3-C 32112 50R24 Therapeutische groepsjeugdhulp Uur Groepsbehandeling Dagdeel (4 uur) Licht/middel problematiek; WO/MBO, bij aanbieder, in groepsvorm; begeleiding gem. 1 op 5

JH2-D 32111 45B24 Specialistische groepsjeugdhulp zwaar Uur Training Uur Training in groepsvorm bij aanbieder voor jeugdigen die niet in residentie verblijven of groepsbehandeling krijgen.

JH2-C 32110 50R22 Specialistische groepsjeugdhulp Uur

H325 34202 nvt Behandeling (j)lvg Uur JH3-B 32103 50R25 Therapeutische jeugdhulp bij de zorgaanbieder Uur Individuele behandeling gedragsuur Behandeling door gedragswetenschapper. Diagnostiek hier ook bij in?

H334 34202 50R14 Behandeling IOG (j) lvg Uur JH3-A 34101 45B00 Ambulante specialistische Jeugdhulp Uur Individuele behandeling Uur Behandeling HBOer met werkbegeleiding gedragswetenshapper; IOG, MDFT

H329 34202 45A65 Behandeling gedragswetenschapper Uur JH2-B 32102 45B22 Behandelen ambulant op locatie aanbieder individu Uur

H330 34202 45A63 Jeugdhulp ambulant laag tarief Uur JH2-A 34100 45A17 Jeugdhulp ambulant specialistisch individueel Uur

Ambulant Crisis H331 34202 nvt Behandeling familie first (j) lvg Uur JH4 34130 46B01 Jeugdhulp crisis ambulant Uur Ambulante crisishulp Uur ambulant thuis, in te zetten bij crisissituatie

OD 38132 50R38 Observatiediagnostiek stuk Diagnostiek Uur onderbrengen bij individuele behandeling gedragswetenschapper?

vervoer als aparte dienst; aansluiten bij ontwikkelde dienst vervoer.

Ambulant thuis, op 

school, op locatie 

aanbieder

LVB Voorstel 2018JenO

Behandelgroepen

Dagbehandeling

Verblijfscomponent



1 
 

Bouwsteen: Verblijf 
 
Omschrijving: 
Onder deze dienst valt het verblijfscomponent van behandelgroepen binnen de LVB en JenO. Dit 
component wordt toegevoegd als bij behandeling een bed noodzakelijk is. Behandelgroepen worden 
opgebouwd uit verschillende gedefinieerde diensten. Verblijf wordt als separate dienst ingezet als het 
noodzakelijk is om adequate behandeling te kunnen bieden. 
Richtlijn van de groepsgrootte van NJI is 8 jeugdigen. In de praktijk zijn er vaak meer jeugdigen per 
groep. Er is sprake van 1 begeleider op 4/5 jeugdigen. Binnen de JenO zijn dit altijd HBOers en bij 
LVB zijn dit soms MBOers. 
 
Duur van het verblijf: 
Duur regulier behandelgroep: het streven is dat een plaatsing in een behandelgroep maximaal 1 jaar 
duurt. 
Duur crisis: een crisisplaatsing duurt in principe 6 tot 12 weken. Crisisplaatsingen duren maximaal 3 
maanden. 
 
Beoogde resultaat: 
Wonen ondersteunend aan behandeling. 
Het bieden van een veilige leefomgeving. 
Mogelijk maken van afschaling naar ambulante behandeling in thuissituatie of op school 
 
Tariefstelling:  
Nader te bepalen. 
 
Opbouw van de Dienst verblijf: 
 
JenO   LVB 
Bed, bad, brood Bed, bad, brood 
Huisvestingskosten Huisvestingskosten 
HBOer (1/4)  MBOer of HBOer (1/4) 
*de pedagogisch medewerker gekoppeld aan verblijf kan ook groepsbehandeling geven; let op dat 
deze medewerker in tarifering niet dubbel wordt gerekend. 
 
Bekostigingssystematiek:  
Prijs per etmaal 
 
Vraagstukken: 
- Heeft de leeftijd invloed op groepsaantallen? 
- Is deze dienst inclusief verblijf crisis Vanuit inhoud wordt geen verschil gezien in het 
verblijfcomponent crisisverblijf en verblijfscomponent behandelgroep. 
- Ook voor zelfstandigheidstraining? 
- Vaak meer jeugdigen in groepen dan NJI voorschrijft. Hoe staat de regio hierin? 
- Soms blijven jeugdigen op een behandelgroep zitten omdat doorstroom naar ander aanbod 
(gezinshuis, pleeggezin) niet mogelijk is.  

 

Bouwsteen: Crisis Residentieel (onderdeel maken van dienst verblijf?) 
 
Omschrijving: 
Een onderdeel van het aanbod van crisishulp zijn residentiële crisis locaties. Dit zijn intensieve en 
kostbare plaatsen. Dit gaat niet over crisisplekken in een gezinshuis. De regio vindt het belangrijk om 
zoveel mogelijk ambulante crisishulp in te zetten als alternatief voor residentiële crisisplaatsingen. De 
voorkeur gaat daarom uit naar aanbieders die zowel residentieel als ambulante aanbod leveren. De 
opdracht aan aanbieder(s) is dan ook eerst te kijken naar afgeschaalde vormen van crisiszorg, 
alvorens residentiële crisiszorg in te zetten. Hiernaast vindt de regio samenwerking met aanbieders 
die andere afgeschaalde vormen van crisiszorg bieden, zoals crisispleegzorg, belangrijk. De regio 
koopt geen beschikbaarheid in de vorm van bedden in, maar vraagt wel een bepaalde beschikbare 
capaciteit wanneer nodig om piekmomenten op te kunnen vangen. 
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Crisis 
Er is sprake van crisis bij een plotselinge, ernstige ontregeling (in fysieke, sociale en psychische 
gesteldheid van de cliënt of van de omgeving) met als gevolg het ontstaan van een acuut onhoudbare 
situatie in het thuismilieu of de woonsituatie van de cliënt.”1 
 
Beoogde resultaat: 
Stabiliseren crisissituatie.  
Meer inzet ambulante crisishulp in plaats van residentieel 
Beschikbaarheid plaatsen wanneer nodig, ook op piekmomenten 
 
Tariefstelling:  
Nader te bepalen. 
 
Bekostigingssystematiek:  
Prijs per etmaal.  

  

                                                      
1 Naar: Brochure Toeleiding naar jeugdhulp in crisissituaties, Transitiebureau VNG, april 2014 
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Bouwsteen: Gezinsopname 
 
Omschrijving: 
In hoeverre op te bouwen uit al gedefinieerde diensten? 
 
Duur van het verblijf: 
 
Beoogde resultaat: 
 
Tariefstelling:  
 
Bekostigingssystematiek:  
Prijs per etmaal 
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Bouwsteen: Groepsbehandeling en Groepsbehandeling Zwaar 
 
Omschrijving: 
Binnen de JenO en LVB wordt groepsbehandeling geleverd op locatie van de aanbieder voor 
jeugdigen met ontwikkelings- en opgroeiproblemen en/of problemen in relatie tot hun beperking. 
Groepsbehandeling kan geleverd worden in de vorm van dagbehandeling, maar kan ook onderdeel 
zijn van een residentiële plaatsing. De groepsbehandeling vindt dan vaak `s avonds plaats. Binnen de 
groepsbehandeling is er sprake van behandeling door een pedagogisch medewerker, vindt 
diagnostiek plaatst en is er sprake van Individuele ambulante behandeling (IAB). Hiernaast wordt er 
waar nodig inzet gepleegd door verschillende professionals zoals logopedisten, fysiotherapie, arts, 
diëtist, sherborn. Groepstraining is ook onderdeel van de groepsbehandeling. 
Groepsbehandeling is gericht onder andere op het aanleren van vaardigheden, bewerkstellingen van 
een gedragsverandering of behandeling gericht op het systeem van de jeugdige. Binnen de (L)VB 
gaat het (ook) over omgaan met medische en ontwikkelingsproblematiek. 
 
Aanbieders nemen in hun behandeling ook altijd het systeem van de jeugdige mee. Onderdeel van 
groepsbehandeling is daarom ook de begeleiding aan ouders met betrekking tot het opvoedvraagstuk. 
Bij complexe, eigen, problematiek bij de ouder wordt dit aanvullend vanuit wmo beschikt. 
 
Groepsbehandeling wordt geleverd in groepen van gemiddeld 7 – 8 jeugdigen. Er is sprake van 1 
begeleider op 3,5/4 jeugdigen 
 
Duur van het verblijf: 
Het streven is dat een plaatsing in groepsbehandeling die geen onderdeel is van een residentiële 
plaatsing 9 maanden duurt (eventueel met afbouw hierin). 
 
Verschil Groepsbehandeling en Groepsbehandeling Zwaar 
De regio maakt onderscheid tussen de diensten “Groepsbehandeling” en “Groepsbehandeling zwaar”, 
waarbij de problematiek van jeugdigen binnen de “Groepsbehandeling zwaar” complexer en zwaarder 
is. Dit heeft invloed op de groepsgrootte.  
De dienst “Groepsbehandeling” vindt alleen plaats binnen de LVB; er is dan sprake van 1 begeleider 
op 5 jeugdigen. 
Bij “Groepsbehandeling Zwaar” is er 1 medewerker op 3,5/4 jeugdigen. Groepsbehandeling in de 
JenO valt altijd onder “Groepsbehandeling zwaar”; er is dan sprake van 1 pedagogisch medewerker 
(HBO) op 4 jeugdigen.  
 
Voorbeelden: 
KDC (VG; soms geen doorstroom naar WLZ mogelijk, waardoor jeugdigen soms langdurig verblijven 
in KDC vanuit jeugdwet. Daarna doorstroom naar dagcentrum voor volwassenen bij het 18e jaar). 
Naschoolse dagbehandeling 
MKD 
 
Beoogde resultaat: 
Jeugdige functioneert en ontwikkelt zich leeftijdsadequaat binnen zijn/haar mogelijkheden zowel thuis 
als op school en in de vrije tijd of laat hierin positieve ontwikkelingen zien. 
Ouders hebben toereikende opvoedvaardigheden  of doen wat in het vermogen ligt en kunnen hun 
kind positief aansturen en stimuleren. 
Ouders bieden de zorg en ondersteuning die hun kind nodig heeft, zo nodig met behulp van anderen. 
 
Tariefstelling:  
Nader te bepalen. 
 
Opbouw van de Dienst groepsbehandeling: 
 
JenO    LVB 
Inzet professionals zoals  Paramedisch 
logopedisten, fysiotherapie,  
arts, diëtist, sherborn.  
 
IAB    IAB 
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Werkbegeleiding door  Werkbegeleiding door 
gedragswetenschapper  gedragswetenschapper  
 
Diagnosestelling door  Diagnosestelling door  
gedragswetenschapper  gedragswetenschapper 
 
Pedagogisch medewerker Begeleider MBO 
(HBO) 
 
Dagdeel verblijf   Dagdeel verblijf 
 
Huisvesting   Huisvesting 
*Vervoer is bij JenO nu in het tarief, maar kan apart. Bij LVB is het vervoer een aparte dienst. 
 
Bekostigingssystematiek:  
Prijs per dagdeel – 4 uur 
 
Vraagstukken: 
- Wordt IAB bij LVB door andere financierder dan de gemeente betaald? 
- Vervoer JenO ook als aparte dienst contracteren? Is dit dan vergelijkbaar met vervoer zoals nu 
gedefinieerd? 
- Hoe beter aan te sluiten op passend onderwijs zodat LVB jeugdigen weer naar school kunnen? 
- Dilemma WLZ-jeugdwet zichtbaar in KDC 
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Bouwsteen: Training (alleen voor jeugdigen die niet in residentie verblijven of groepsbehandeling krijgen) 

 
Omschrijving: 
Soms wordt groepstraining geleverd zonder dat dit gekoppeld is aan groepsbehandeling. In dat geval 
wordt de dienst Training ingezet. Deze dienst betreft groepstraining op locatie van de aanbieder voor 
jeugdigen die niet in de residentie verblijven of groepsbehandeling op locatie van de aanbieder 
krijgen2. Groepstraining wordt gegeven door een HBOer. Groepstraining vindt vaak eens per week na 
schooltijd plaats. Dit kan ook een training aan de ouders betreffen, dan wel gerelateerd aan de 
problematiek van de jeugdige. 
Deze dienst is nooit inclusief vervoer. 
 
Voorbeelden (Stek): 
Triple P 
Blij met mij 
Rots en water 
Kiezel en druppel 
 
Groepsgrootte: ? 
 
Beoogde resultaat: 
Jeugdige functioneert en ontwikkelt zich leeftijdsadequaat binnen zijn/haar mogelijkheden zowel thuis 
als op school en in de vrije tijd of laat hierin positieve ontwikkelingen zien. 
Ouders hebben toereikende opvoedvaardigheden  of doen wat in het vermogen ligt en kunnen hun 
kind positief aansturen en stimuleren. 
Ouders bieden de zorg en ondersteuning die hun kind nodig heeft, zo nodig met behulp van anderen. 
 
Tariefstelling:  
Nader te bepalen 
 
HBOer. 
 
Bekostigingssystematiek:  
Prijs per uur 
 

 

  

                                                      
2 Voor jeugdigen die in de residentie verblijven of groepsbehandeling op locatie van de aanbieder krijgen, is 
groepstraining al onderdeel van de definieerde dienst Groepsbehandeling of Groepsbehandeling zwaar. 
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Bouwsteen: Individuele behandeling  
 
Omschrijving: 
Deze dienst betreft individuele behandeling van een jeugdige met LVB problematiek of gedrags-
problematiek, soms voortkomend uit de opvoedsituatie. Er is sprake van behandeling door een 
pedagogisch medewerker (HBO) met werkbegeleiding van een gedragswetenschapper. Er vindt 
handelingsgerichte diagnostiek plaats. Ouders hebben hulp nodig bij de opvoeding van hun kinderen. 
Gaat ook over behandeling aan ouders/ouderbegeleiding, in relatie tot problematiek rondom de 
jeugdige. 
Individuele behandeling is gericht onder andere op het aanleren van vaardigheden, bewerkstellingen 
van een gedragsverandering of behandeling gericht op het systeem van de jeugdige.  
 
Individuele behandeling kan ingezet worden thuis of op school (niet gekoppeld aan een stoel of bed) 
of tijdens residentiële zorg. Individuele behandeling kan ook ingezet worden na residentiële zorg of om 
residentiële opnamen te voorkomen of te verkorten.  
 
Voorbeelden: 
Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) 
Multi-dimensionele Familie Therapie (MDFT) 
Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) 
Individuele Ambulante Behandeling (IAB) 
 
Beoogde resultaat: 
Jeugdige functioneert en ontwikkelt zich leeftijdsadequaat binnen zijn/haar mogelijkheden zowel thuis 
als op school en in de vrije tijd of laat hierin positieve ontwikkelingen zien. 
Ouders hebben toereikende opvoedvaardigheden  of doen wat in het vermogen ligt en kunnen hun 
kind positief aansturen en stimuleren. 
Ouders bieden de zorg en ondersteuning die hun kind nodig heeft, zo nodig met behulp van anderen. 
 
Tariefstelling:  
Nader te bepalen.  
 
Opbouw van de dienst: 
 
JenO      LVB 
Handelingsgerichte diagnostiek (HGD)  Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) 
gedragswetenschapper    gedragswetenschapper 
 
Werkbegeleiding    Werkbegeleiding 
gedragswetenschapper    Gedragswetenschapper 
 
HBO      MBO/HBO 
   
Bekostigingssystematiek:  
Prijs per uur.  
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Bouwsteen: individuele behandeling gedragswetenschapper (en/of diagnostiek?) 
 
Omschrijving: 
Individuele behandeling door een gedragswetenschapper thuis, op school of op locatie van de 
aanbieder. Er is sprake van inzet van een WOer. 
 
Voorbeelden: 
Slapende honden 
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 
Cognitieve GedragsTherapie (CGT) 
 
Beoogde resultaat: 
Jeugdige functioneert en ontwikkelt zich leeftijdsadequaat binnen zijn/haar mogelijkheden zowel thuis 
als op school en in de vrije tijd of laat hierin positieve ontwikkelingen zien. 
Ouders hebben toereikende opvoedvaardigheden  of doen wat in het vermogen ligt en kunnen hun 
kind positief aansturen en stimuleren. 
Ouders bieden de zorg en ondersteuning die hun kind nodig heeft, zo nodig met behulp van anderen. 
 
Tariefstelling:  
Nader te bepalen.  
 
Inzet gedragswetenschapper (WO) 
 
Bekostigingssystematiek:  
Prijs per uur.  
 
Vraagstukken: 
-Diagnostiek onderdeel van deze dienst? Wat betreft inzet (en tarifering) is dit hetzelfde. Maar is het 
ook duidelijk voor verwijzers en aanbieders als behandeling door de gedragswetenschapper en 
diagnostiek door de gedragswetenschapper dezelfde dienst zijn? Voordeel van samenvoegen is als er 
sprake is van gecombineerde behandeling en diagnostiek. 

 

 

Bouwsteen:  Diagnostiek (onderdeel van individuele behandeling gedragswetenschapper?) 
 
Omschrijving: 
Diagnostiek (door middel van observatie) is noodzakelijk als nog niet (helemaal) duidelijk is welke hulp 
er nodig is voor een jeugdige. Diagnostiek wordt soms uitgevoerd in combinatie met verblijf. WO. 
 
Psycho = per uur. 
Observatiediagnostiek = per etmaal -> valt binnen de al omshcreven 24-uurs. 
 
kan ook onder behandeling gedragswetenschapper vallen. 
 
Duur:15-20 uur cgt en cct 
 
Beoogde resultaat: 
Een duidelijk beeld van de oorzaken van klachten en hulpvraag op basis waarvan de kwaliteit en de 
effectiviteit van opvolgende stappen in een behandeling kunnen worden bepaald. 
 
Tariefstelling:  
Nader te bepalen 
 
Bekostigingssystematiek:  
Prijs uur 
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Bouwsteen: Ambulante crisishulp  
 
Omschrijving: 
In geval van een crisissituatie kan ambulante crisishulp worden ingezet zodat de jeugdige thuis kan 
blijven wonen. Er is sprake van intensieve inzet van een pedagogisch medewerker (HBO). Doel is het 
stabiliseren van de situatie. Onder ambulante crisishulp valt ambulante spoedhulp  (ASH) en Families 
First (FF).  
Deze dienst heeft hoge onregelmatigheidstoeslag door veel werkuren `s avonds en in het weekend. 
Hiernaast zijn medewerkers voor het leveren van deze hulp speciaal opgeleid. 
 
Crisis 
Er is sprake van crisis bij een plotselinge, ernstige ontregeling (in fysieke, sociale en psychische 
gesteldheid van de cliënt of van de omgeving) met als gevolg het ontstaan van een acuut onhoudbare 
situatie in het thuismilieu of de woonsituatie van de cliënt.”3 
 
Beoogde resultaat: 
Stabiliseren crisissituatie 
Jeugdige blijft thuis wonen 
 
Tariefstelling:  
Nader te bepalen. 
 
Vergelijkbaar met individuele behandeling. Wel duurder door: Schaal 10 (speciaal voor opgeleid); 
hoge ORT. 
 
Bekostigingssystematiek:  
Prijs per uur.  
 

 

  

                                                      
3 Naar: Brochure Toeleiding naar jeugdhulp in crisissituaties, Transitiebureau VNG, april 2014 
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Voorbeelden opbouwen (bij benadering; concept) 
 
24-uurs behandelgroep LVB en JenO 
Individuele behandeling     2 tot 5 uur per week Declareren: cct en cgt 
Individuele behandeling gedragswetenschapper  1 tot 3 uur per week  Declareren: cct en cgt 
Groepsbehandeling     2 dagdelen per week Declareren: cct 
Verblijfscomponent     7 etmalen per week Declareren: 7 etm pw 
 
Kinderen uit de knel 
Training (groep)     8 bijeenkomsten van 2 uur 
Individuele behandeling     16 uur (8 keer 2 uur) 
 
GTP 
Training (groep)     8/12 bijeenkomsten van 4 uur 
Individuele behandeling     12 uur 
 
 
 
Overige vraagstukken JenO/LVB: 

- Waakvlamfunctie? 
- Declareren CCT en CGT? 
- Kamertraining en fasehuis op te bouwen uit de gedefinieerde diensten? 
- Zorglandschap volledig gedekt? 
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