
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

memo 
 
 
 
aan   Fysieke Overlegtafel Jeugd   
onderwerp Pilot afschaalproduct/tussenproduct begeleiding-behandeling   
 
van  regioteam Midden-Holland en RDS   
datum  7 december 2022  
 
 
 

Inleiding  
Eind 2020 is het project “herijking tarieven jeugd/Wmo” afgerond, waarmee voor alle diensten reële 
tarieven zijn vastgesteld. Tijdens dit project is met de zorgaanbieders die binnen het jeugddomein 
werken, besproken dat de kosten voor de jeugdzorg daardoor nog verder zullen toenemen. Vanuit de 
zorgaanbieders is daarom tijdens de sessies over de tarieven het advies gegeven om een 
afschaalproduct/tussenproduct te introduceren tussen begeleiding en behandeling. Daarmee wordt een 
bijdrage geleverd aan het beperken van de kosten voor de jeugdzorg. 
 
Dit memo informeert de Fysieke Overlegtafel Jeugd over de pilot ‘afschaalproduct/tussenproduct’.  
 
Het afschaalproduct/tussenproduct 
Op dit moment zit er een groot verschil in tarief tussen de begeleidingsdiensten en de behandeldiensten. 
Tussen “begeleiding specialistisch” 45A53, €1,07 per minuut (€64,20 per uur) ) en “individuele 
behandeling” 45A69, €1,73 per minuut (€103,80 per uur) zit een verschil van €0,66 per minuut (€39,60 
per uur, tarieven 2022). Door dit grote verschil is het voor zorgaanbieders financieel niet haalbaar om 
(met behoud van de hbo-behandelaar) een casus af te schalen van behandeling naar begeleiding.  
 
Om deze reden is er een afschaalproduct/tussenproduct ontwikkeld dat kan worden ingezet aan het 
einde van het behandeltraject. Daarmee kan het in de plaats komen van een verlenging van de 
beschikking voor behandeling. Het tarief wordt vastgesteld op €1,48 per minuut (€88,80 per uur excl. 
indexatie voor 2023). Het geïndexeerde tarief 2023 wordt €1,55 per minuut (€93,- per uur).  
 
Gelopen proces  
Onder de zorgaanbieders heeft een schriftelijke uitvraag plaatsgevonden over het 
afschaalproduct/tussenproduct. Hieruit volgden een aantal suggesties waar het 
afschaalproduct/tussenproduct aan moet voldoen: 

 Doelen: inslijten (en eventueel aanleren) van het geleerde vanuit de behandeldoelen; 

 Duur: doen wat nodig is, maar insteek is kortdurend; 

 Niveau: minimaal HBO (+ SKJ); 

 Werkwijze: methodisch werken. 
 
Vervolgens hebben er een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden met zorgaanbieders met als doel om 
het afschaalproduct/tussenproduct verder uit te werken. Bij een aantal zorgaanbieders bleek de wens te 
leven om het afschaalproduct/tussenproduct ook als opschaalproduct mogelijk te maken. Daarop heeft de 
regio laten weten dat dit geen optie is aangezien daarmee het product juist een kostenopdrijvend effect 
geeft, terwijl de gezamenlijke insteek kostenbesparing is. Voor deze pilot komen dan ook alleen 
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zorgaanbieders in aanmerking die gecontracteerd zijn voor de dienst 45A69 ‘individuele behandeling’ 
en/of de dienst 45A65 ‘individuele behandeling zwaar’.   
 
Het tarief 
Bij de vaststelling van het tarief zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld: 

 Het tarief moet reëel zijn; 

 Tussen begeleiding en behandeling in; 

 Personeel van HBO-niveau; 

 Omdat het om afschaling gaat is er minder indirecte tijd nodig. 
 
Clausule “bredere inzet afschaalproduct/tussenproduct” 
Door de RDS en het regioteam beleid wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om het product ook 
breder in te zetten bij gecontracteerde aanbieders in Midden-Holland. Om deze reden is er in de 
dienstomschrijving een clausule opgenomen zodat dit mogelijk is nadat daarvoor een addendum wordt 
afgesloten. Voorwaarde is dat het tot een evidente kostenbesparing zal leiden.  
 
Budgetplafond 
Aanbieders die zich contracteren voor deze dienst en deze daadwerkelijk inzetten laten daarmee zien 
medeverantwoordelijkheid te nemen voor de oplopende kosten. De regio zal dat mee laten wegen bij het 
vaststellen van de budgetplafonds voor 2024. Overigens valt het afschaalproduct/tussenproduct ook 
onder het budgetplafond (budgetplafond Jeugd- en Opvoedhulp ambulant), zodat ook hier gestuurd wordt 
op instroom, doorstroom en uitstroom. 
 
Pilot en evaluaties 
De pilot loopt vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 (1 jaar). Voor deze periode is gekozen 
zodat de ervaringen uit deze pilot meegenomen kunnen worden bij de nieuwe inkoop van de 
maatwerkvoorzieningen jeugd en Wmo vanaf 2025 en verder.  
 
De pilot wordt ondergebracht bij de deelovereenkomst Jeugdhulp. Ten aanzien van de gemaakte 
afspraken in de pilot worden deze vastgelegd in bijlage 2C bij de deelovereenkomst Jeugdhulp. 
Zorgverleners/zorgaanbieders die meedoen aan de pilot ontvangen na aanmelding en beoordeling een 
nieuwe bijlage 2 ter ondertekening.  
 
Tussentijds vinden er twee evaluatiemomenten plaats met de deelnemers aan deze pilot. Deze zijn na 6 
maanden en aan het einde van de pilot (na 1 jaar). Bij deze evaluatie met de zorgaanbieders staan 
tenminste de volgende vragen centraal:  

- Hoeveel kinderen maken gebruik van dit afschaalproduct/tussenproduct? 
- Welke kosten zijn hiermee gemoeid en hoeveel kosten zijn bespaard? 
- Wat is de gemiddelde doorlooptijd en is deze van korte duur (3-9 maanden)? 
- In hoeverre is er sprake van duurzaam herstel na uitstroom?  
- Wat is de tevredenheid van cliënt, systeem en behandelaren? 

 
 
 
 


