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Diensten en (onderbouwing) tarieven inkoop 2018 
d.d. 10 oktober 2017 
 
Cluster Jeugdhulp behandeling (JenO/LVB) 
 
Wijzigingen t.o.v. de versie van 28 augustus 2017 
In het verlengde van de JGGZ, zijn ook de diensten voor jeugdhulp (behandeling) opnieuw bekeken. 
Enkele vragen vanuit aanbieders en het advies van HHM was hiervoor mede de aanleiding. In het licht 
daarvan zijn door aanbieders Jeugdhulp aangedragen argumenten opnieuw gewogen. Dat heeft 
geleid tot aanpassing van de volgende onderdelen: 
 
- Bij eerdere berekeningen zijn niet de juiste salarisgegevens gebruikt (d.w.z. salarisbedragen niet 

juist overgenomen en 100% van uitloopschalen gehanteerd in plaats van 90% van het maximum 
van de reguliere salarisschalen). Dit is gecorrigeerd.  

- Voor het bepalen van de salariscomponent is gebruik gemaakt van de CAO Gehandicaptenzorg 
2017-2019 en de CAO Jeugdzorg 2017-2019 (d.w.z. de salaristabel uit deze CAO’s welke op 1 
januari 2018 a.s. van toepassing is). Waar in de tekst verwezen wordt naar de ‘CAO Jeugdzorg’ of 
de ‘CAO Gehandicaptenzorg’ worden voornoemde CAO’s en salarisschalen bedoeld.  

- De omschrijvingen van de diensten zijn - waar nodig - aangescherpt zodat beter duidelijk wordt 
hoe de verschillende diensten zich tot elkaar verhouden en voor welke doelgroep/ problematiek ze 
zijn bedoeld.  

- De omschrijvingen van de diensten Individuele behandeling en Ambulante individuele behandeling 
zijn aangepast, omdat beide diensten zoveel mogelijk ambulant plaatsvinden waardoor een 
onderscheid op basis van het ambulante karakter niet voor de hand ligt. In de praktijk kan de 
doelgroep en ernst van de problematiek verschillen. De omschrijvingen van deze diensten (nu 
Individuele behandeling en Individuele behandeling zwaar genoemd) zijn aangepast om dat 
onderscheid beter te duiden. Voor de opbouw van het tarief is voor Individuele behandeling 
(overwegend) de CAO Gehandicaptensector toegepast (schaal 9); voor Individuele behandeling 
zwaar) de CAO Jeugdzorg (schaal 10). Voor Individuele behandeling is alsnog de verlaagde 
productiviteitsnorm van 851 toegepast. Voor Individuele behandeling zwaar is deze norm verlaagd 
naar 800 i.v.m. te verwachten extra overlegtijd met partijen buiten het systeem.  

- Ter verduidelijking is aan de dienst Behandeling gedragswetenschapper een aanvullende eis 
toegevoegd, namelijk dat dit alleen ingezet kan worden in combinatie met een andere dienst 
jeugdhulp behandeling en/of als onderdeel van een traject zelfstandigheidstraining. 

- De opbouw van het tarief Ambulante behandeling crisis sluit nu aan bij individuele behandeling 
zwaar met alleen een aanpassing voor ORT van 5% (i.v.m. werktijd in avonduren en weekend).  

- Bij de dienst Dagactiviteit kinderdagcentrum (KDC) wordt alsnog een splitsing gemaakt naar 
Dagbesteding KDC en Groepsbehandeling KDC omdat de diensten en doelgroepen zo 
verschillend zijn. Het tarief Dagbesteding KDC is een gewogen gemiddelde van het tarief 
Dagbesteding doorlopend en Dagbesteding doorlopend zwaar. Het tarief voor Groepsbehandeling 
KDC is afgeleid van het tarief voor Groepsbehandeling zwaar. Aan beide diensten wordt een 
opslag toegevoegd van 100% van het Nza tarief voor additionele kosten KDC.   

- Het tarief voor de dienst Groepsbehandeling (zwaar) is voor 100% gebaseerd op de CAO 
Jeugdzorg. In de omschrijving is verduidelijkt dat dit tarief inclusief eventuele inzet is van andere 
professionals zoals een diëtist.  

- De dienst Groepstraining is komen te vervallen, omdat deze niet passend bleek voor de praktijk 
van jeugdhulp.  

- Voor de dienst Behandelgroep verblijf is groepsgrootte aangepast van 9 naar 8 en voor de 
opbouw van het tarief is overwegend de CAO Jeugdzorg toegepast.  

- De opbouw van de dienst Behandelgroep verblijf crisis, sluit aan bij de dienst Behandelgroep 
verblijf m.u.v. de bezettingsgraad. De bezettingsgraad is voor Behandelgroep verblijf crisis van 
97% naar 85% aangepast. Hiermee is in dit tarief ook compensatie opgenomen voor 
beschikbaarheid.   

- Voor de tariefopbouw van de dienst Behandeling verblijf 3 Milieuvoorziening is voor de opbouw 
van het tarief overwegend de CAO Jeugdzorg toegepast.  

 
Alle overige algemene uitgangspunten (o.m. over declarabele tijd), zoals ook toegelicht op de FO van 
28 augustus 2017 jl. zijn ongewijzigd gebleven.  
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Individuele behandeling  
 
Omschrijving: 
Deze dienst betreft individuele behandeling van een jeugdige met LVB problematiek of 
gedragsproblematiek, soms voortkomend uit de opvoedsituatie. Er is sprake van behandeling door 
een pedagogisch medewerker (HBO) met werkbegeleiding van een gedragswetenschapper/ 
psycholoog/ orthopedagoog. Er kan handelingsgerichte diagnostiek plaatsvinden. Ouders hebben hulp 
nodig bij de opvoeding van hun kinderen. Dit gaat ook over behandeling aan ouders/ 
ouderbegeleiding, in relatie tot de problematiek van de jeugdige. 
Individuele behandeling is gericht onder andere op het aanleren van vaardigheden en het 
bewerkstellingen van een gedragsverandering bij de jeugdige of binnen het systeem van de jeugdige.  
Individuele behandeling vindt overwegend thuis of op school plaats (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.  
 
Doelgroep: 
De jeugdige met gedragsproblemen door een lichamelijke, zintuigelijke, cognitieve of verstandelijke 
beperking of een psychiatrische of psychosociaal probleem of een combinatie daarvan. Het gedrag 
van de jeugdige is voorspelbaar en risico’s als gevolg van de problematiek zijn goed in te schatten. De 
jeugdige groeit op in een veilige omgeving. 
 
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. 
 
Tarief: 
€ 1,55 per minuut (€ 93,-) 
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Individuele behandeling – zwaar  
 
Omschrijving: 
Deze dienst betreft individuele behandeling van een jeugdige met  LVB problematiek of  complexe 
gedragsproblematiek, voortkomend uit de opvoedsituatie. Er is sprake van behandeling door een 
pedagogisch medewerker (HBO+) met werkbegeleiding van een gedragswetenschapper/ psycholoog/ 
orthopedagoog. Er kan handelingsgerichte diagnostiek plaatsvinden. Ouders hebben hulp nodig bij de 
opvoeding van hun kinderen. Dit gaat ook over behandeling aan ouders/ ouderbegeleiding, in relatie 
tot de problematiek van de jeugdige. 
De individuele behandeling is gericht onder andere op het aanleren van vaardigheden en het 
bewerkstellingen van een gedragsverandering bij de jeugdige of binnen het systeem van de jeugdige.  
De behandeling vindt overwegend thuis of op school plaats (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.  
 
Behandeling gericht op problemen die zijn ontstaan door opvoedingsproblematiek. De inzet van 
Individuele behandeling zwaar is gericht op:  
 Herstel of voorkoming van verergering van gedragsproblemen.  
 Het gedrag en het realiseren van een blijvende verbetering in het functioneren.  
 Het systeem van het kind meenemen in de benodigde verandering.  
 
De hulp kan ook gericht zijn op het verbeteren van de interactie binnen het gezin. Het gaat hierbij om 
gerichte professionele interventies.   
 
Doelgroep: 
Gezinnen met (ernstige) opvoedingsproblematiek. De jeugdige met gedragsproblemen door een 
lichamelijke, zintuigelijke, cognitieve of verstandelijke beperking of een psychiatrische of 
psychosociaal probleem of een combinatie daarvan. De jeugdige heeft te maken met complexe 
gedragsproblematiek die voortkomt uit een comorbiditeit van problemen. De jeugdige groeit op in een 
onveilige omgeving of er is sprake van een (dreigende) crisis. 
 
De aanbieder besteedt aandacht aan het systeem van kind en het onderwijs (of 
kinderopvang/peuterspeelzaal/voorschool). De inzet wordt gepleegd door een hbo+-geschoolde 
professional. De hulpverlening vindt (overwegend) plaats in het gezin.  
 
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. 
 
Tarief: 
€ 1,97 per minuut (€ 118,20 per uur) 
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Individuele behandeling gedragswetenschapper 
 
Omschrijving: 
Individuele behandeling door een gedragswetenschapper thuis, op school of op locatie van de 
aanbieder. Er is sprake van een professionele interventie gericht op gedragsverandering. Er kan 
sprake zijn van diagnostiek dat samen met de behandeling wordt geleverd. 
De interventie  wordt zoveel mogelijk ingezet thuis of op school (niet gekoppeld aan stoel of bed). In 
de behandeling nemen de aanbieders ook altijd het systeem van de jeugdige mee, waaronder de 
school (intern begeleider/zorgcoördinator en leerkracht). 
 
Doelgroep: 
Individuele behandeling van een gedragswetenschapper vindt altijd aanvullend plaats op een traject 
Individuele behandeling (zwaar) of in combinatie met een traject zelfstandigheidstraining. Zie voor 
doelgroep omschrijving Individuele behandeling (zwaar).  
 
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. 
 
Aanvullende eisen: 
Individuele behandeling gedragswetenschapper wordt uitgevoerd door een medewerker die minimaal 
geschoold is als gedragswetenschapper, psycholoog of orthopedagoog.  
Individuele behandeling vindt alleen plaats aanvullend op een individuele behandeling (zwaar) of in 
combinatie met het traject zelfstandigheidstraining. 
 
Tarief: 
€ 1,81 per minuut (€ 108,60 per uur) 
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Jeugdhulp Diagnostiek  
 
Omschrijving: 
Diagnostiek omvat alle ambulante activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de 
zorgvraag. Diagnostiek (door middel van observatie en/of diagnostisch onderzoek) is noodzakelijk als 
nog niet (helemaal) duidelijk is welke hulp er nodig is voor een jeugdige of als er behoefte is aan 
duidelijkheid over de te volgen aanpak. Diagnostiek kan worden uitgevoerd in combinatie met verblijf. 
 
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. 
 
Tarief: 
€ 1,81 per minuut (€ 108,60 per uur) 
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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+). Bij deze 
hulp is ook een gedragswetenschapper betrokken. Doel is het stabiliseren van de situatie. Onder 
ambulante crisishulp vallen diensten zoals ambulante spoedhulp  (ASH) en Families First (FF). Deze 
dienst heeft een hoge onregelmatigheidstoeslag door veel werkuren `s avonds en in het weekend. 
Hiernaast zijn medewerkers voor het leveren van deze hulp aanvullend opgeleid. 
De inzet van ambulante crisishulp vindt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur plaats. 
Ambulante crisishulp kan maximaal 6 weken worden ingezet. 
 
Definitie 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 
Jeugdige blijft thuis wonen en zijn/haar functioneren in het dagelijks leven is verbeterd. 
De jeugdige / het gezin kan na de crisis verder met een lichtere vorm van hulp. 
 
Tarief  
€ 2,02 per minuut (€ 121,20 per uur) 
 

                                                      
1 Naar: Brochure Toeleiding naar jeugdhulp in crisissituaties, Transitiebureau VNG, april 2014 
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Groepsbehandeling en Groepsbehandeling Zwaar  
 
Omschrijving:  
Groepsbehandeling wordt 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 `s avonds plaatsvinden in de vorm van 
naschoolse behandeling.  
Bij groepsbehandeling is er sprake van behandeling door een pedagogisch medewerker en vindt 
diagnostiek plaats door een gedragswetenschapper. Hiernaast wordt er waar nodig inzet gepleegd 
door verschillende professionals zoals logopedist, fysiotherapeut en diëtist.  
Groepsbehandeling is onder andere gericht op het aanleren van vaardigheden, het omgaan met 
ontwikkelingsproblematiek en het bewerkstellingen van een gedragsverandering. 
Aanbieders nemen in hun behandeling ook altijd het systeem van de jeugdige mee. Onderdeel van 
groepsbehandeling is daarom ook de begeleiding aan ouders in de vorm van opvoedondersteuning. 
Bij complexe, eigen, problematiek bij de ouder wordt dit aanvullend vanuit de WMO beschikt.  
 
Doelgroep:  
De regio maakt onderscheid tussen de diensten Groepsbehandeling en Groepsbehandeling Zwaar, 
waarbij de ernst van de (gedrags)problematiek van jeugdigen bepaalt welke groepsbehandeling 
passend is.  Dit heeft invloed op de groepsgrootte en het opleidingsniveau van de groepsleiders.  
 
Het kind ontvangt groepsbehandeling voor problemen die zijn ontstaan door opvoedingsproblematiek 
en/of als gevolg van een verstandelijke beperking. De inzet van de groepsbehandeling is gericht op: 
 Herstel of voorkoming van verergering van gedragsproblemen. 
 Het gedrag en het realiseren van een blijvende verbetering in het functioneren. 
 
Groepsbehandeling: de jeugdige met gedragsproblemen door een lichamelijke, zintuigelijke, 
cognitieve of verstandelijke beperking of een psychiatrische of psychosociaal probleem of een 
combinatie daarvan. Het gedrag van de jeugdige is voorspelbaar en risico’s als gevolg van de 
problematiek zijn goed in te schatten. De jeugdige groeit op in een veilige omgeving. 
 
Bij Groepsbehandeling is er sprake van 2 medewerkers op 9 tot 10 jeugdigen. Bij groepsbehandeling 
is er sprake van een HBO en MBO medewerker op de groep. 
 
Groepsbehandeling zwaar: de jeugdige met gedragsproblemen door een lichamelijke, zintuigelijke, 
cognitieve of verstandelijke beperking of een psychiatrische of psychosociaal probleem of een 
combinatie daarvan. De jeugdige heeft te maken met complexe gedragsproblematiek die voortkomt uit 
een comorbiditeit van problemen. De jeugdige groeit op in een onveilige omgeving of er is sprake van 
een (dreigende) crisis. 
 
Bij Groepsbehandeling zwaar is er sprake van 2 medewerkers op 9 jeugdigen. Bij groepsbehandeling 
zwaar is er sprake van 2 HBO medewerkers op de groep. 
 
Omdat individuele behandeling heel wisselend kan zijn per persoon (en ook niet voor iedereen nodig), 
kan individuele behandeling eventueel apart beschikt worden naast Groepsbehandeling. Dit geldt niet 
voor de diensten van onder meer de logopedist, fysiotherapeut en diëtist. Deze diensten vallen binnen 
het tarief voor Groepsbehandeling/ Groepsbehandeling zwaar.  
 
Duur:  
Het streven is dat een plaatsing in een groepsbehandeling (die geen onderdeel is van een residentiële 
plaatsing) maximaal 9 maanden duurt (eventueel met afbouw hierin).  
 
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.  
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Bekostigingssystematiek:  
Prijs per dagdeel 
 
Tarief: 
Groepsbehandeling: € 70,88  
Groepsbehandeling zwaar: € 81,90  
 
Deze tarieven zijn exclusief vervoer. Voor vervoer wordt verwezen naar de voorwaarden zoals van 
toepassing bij vervoer naar dagbesteding. 
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Dagbesteding KDC en Groepsbehandeling KDC 
 
Omschrijving/ Doelgroep:  
Dagbesteding KDC en Groepsbehandeling KDC worden geleverd op locatie van de aanbieder voor 
jeugdigen met ontwikkelings- en opgroeiproblemen en/of problemen in relatie tot hun beperking. Het 
gaat om kinderen die vanwege hun beperking een (gedeeltelijke) ontheffing van de leerplicht hebben. 
Er is hierbij sprake van gemengde groepen dagbesteding en dagbehandeling. 
 
Dagbesteding KDC en Groepsbehandeling KDC zijn onder andere gericht op het aanleren van 
vaardigheden, stimuleren van een gedragsverandering of behandeling gericht op het systeem van de 
jeugdige. Het gaat hierbij over het omgaan met medische en ontwikkelingsproblematiek. Deze (zeer) 
intensieve zorgbehoefte vraagt impliciet om het gebruik van hulpmiddelen (bijvoorbeeld bedboxen, 
therapiebaden, ligortheses en rolstoelen) en (indien nodig) extra inzet van verschillende professionals 
zoals logopedisten, fysiotherapie, arts, diëtist. 
 
De jeugdigen die in aanmerking komen voor Dagbesteding KDC of Groepsbehandeling KDC zijn 
kinderen met een (ernstige) verstandelijke handicap en/of kinderen met een meervoudige handicap 
(inclusief eventuele gedragsproblematiek) in de leeftijd van 0 tot vaak 18. 
 
Aanbieders nemen in hun behandeling en begeleiding ook altijd het systeem van de jeugdige mee. 
Onderdeel van de dienstverlening is daarom ook de begeleiding aan ouders met betrekking tot de 
ontwikkelingsproblematiek van de jeugdige. Bij complexe, eigen, problematiek bij (een van) de ouders 
wordt dit aanvullend vanuit WMO beschikt.  
 
Groepsbehandeling KDC: Bij de kinderen die in aanmerking komen voor dagbehandeling op een 
KDC is er sprake van behandeling door een pedagogisch medewerker en vindt diagnostiek plaats 
door een gedragswetenschapper.  
 
Dagbesteding KDC: Bij de kinderen die in aanmerking komen voor dagbesteding is de begeleiding 
gericht op kwaliteit van leven van de cliënt (tegengaan eenzaamheid, bevorderen participatie) en 
diens omgeving (respijtzorg) en is langdurig nodig. Er is sprake van gedragsproblematiek al dan niet in 
combinatie met intensieve persoonlijke verzorging. Er is toezicht of gedragsregulering nodig. De cliënt 
heeft tijdens de dagactiviteit een hoge mate van begeleiding nodig. 
 
Richtlijnen voor formatie op het KDC: 
Omdat er een mix is tussen jeugdigen die op basis van een indicatie dagbesteding en behandeling op 
een KDC verblijven is het niet mogelijk om een eenduidige richtlijn te geven voor de formatie van een 
KDC. Bij de formatie van een KDC moet rekening gehouden worden met onderstaande 
uitgangspunten:  
- bij Groepsbehandeling zwaar is er sprake van 1 medewerker op 4 jeugdigen. Bij 

groepsbehandeling zwaar is er sprake van 2 HBO medewerkers op de groep. 
- bij Dagbesteding op KDC is er sprake van 1 begeleider op 4 jeugdigen.  
 
Duur: 
Het gaat hierbij om kinderen die vanwege de ernst van de beperking(en) veelal langdurig geplaatst 
moeten worden.  
 
Beoogd resultaat: 
- Jeugdige functioneert en ontwikkelt zich zoveel mogelijk leeftijdsadequaat binnen zijn/haar 

mogelijkheden zowel thuis als op school (indien van toepassing) 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.  

 
Beoogd resultaat dagbesteding: 
- Jeugdige functioneert en ontwikkelt zich zoveel mogelijk leeftijdsadequaat binnen zijn/haar 

mogelijkheden zowel thuis als op school (indien van toepassing) en in de vrije tijd of laat hierin 
positieve ontwikkelingen zien.  
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- Het hebben van een zinvolle en gestructureerde daginvulling. 
- Het in stand houden of vergroten van fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden.   
- Het, zoveel als mogelijk, leveren van een maatschappelijke bijdrage.  
- Het ontlasten van de mantelzorger/ thuissituatie. 
 
Bekostigingssystematiek:  
Prijs per dagdeel. 
 
Tarief: 
€ 59,23 dagbesteding op KDC (per dagdeel)* 
€ 90,46 groepsbehandeling op KDC (per dagdeel)* 
 
*Dit tarief is exclusief vervoer. Voor vervoer wordt verwezen naar de voorwaarden zoals van 
toepassing bij vervoer naar dagbesteding. 
*Dit tarief is inclusief een vergoeding voor additionele kosten van een kinderdagcentrum. Deze 
vergoeding is gesteld op 100% van het NZa tarief voor 2017 en is gelijk aan € 16,19 per dagdeel. 
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Behandelgroep Verblijf 
 
Omschrijving: 
Deze dienst is een vorm van behandeling waarbij kinderen of jongeren tijdelijk dag en nacht buiten 
hun eigen omgeving verblijven. Daarbij kan sprake zijn van een verblijf van een aantal dagen per 
week tot de hele week. Hierbij worden alleen de daadwerkelijk gerealiseerde etmalen gedeclareerd. 
Het verblijf is gericht op de behandeling van specifieke (gedrags-)problemen, waarbij verblijf 
noodzakelijk is (bijvoorbeeld in verband met veiligheid). Bij behandelgroepen gaat het om verzorging, 
opvoeding, behandeling, veiligheid en aandacht voor en ontwikkeling van de jeugdige. 
In een behandelgroep zijn altijd medewerkers op de groep aanwezig. Hiernaast wordt standaard 
groepsbehandeling geleverd aan de jeugdigen in de groep. Gemiddeld wordt in een behandelgroep 10 
uur groepsbehandeling per week geleverd. Dit vindt vaak in de namiddag of avond plaats. 
Naast groepsbehandeling die standaard wordt geleverd bij een behandelgroep vindt soms Individuele 
behandeling en eventueel Individuele behandeling gedragswetenschapper plaats. Aangezien de 
intensiteit van deze individuele behandeling verschilt, wordt dit aanvullend beschikt.  
Iedere jeugdige in een behandelgroep heeft een individuele “mentor”. De inzet van deze mentor valt 
onder de dienst Behandelgroep verblijf en wordt niet gezien als aanvullende individuele behandeling. 
Leeftijd heeft in principe geen invloed op groepsaantallen.  
 
De dienst Behandelgroep verblijf bestaat uit de volgende elementen: 
- Bed, bad, brood 
- Toezicht 
- Begeleiding 
- Groepsbehandeling 10 uur per week 
 
Doelgroep  
De jeugdige heeft als gevolg van een (vermoeden) van (licht) verstandelijke beperking, of als gevolg 
van psychische problemen, of door problemen thuis (gedrags)problemen. Er kan sprake zijn van 
veiligheidsrisico’s voor de jeugdige zelf en voor zijn omgeving. De jeugdige kan zich op grond van de 
problematiek niet handhaven in de normale thuissituatie. 
 
Duur van het verblijf: 
Het uitgangspunt is dat een plaatsing in een behandelgroep maximaal 9 tot 12 maanden duurt. 
 
Beoogde resultaat: 
Verblijf ondersteunend aan behandeling. 
Het bieden van een veilige leefomgeving. 
Mogelijk maken van afschaling naar ambulante behandeling in thuissituatie of op school. 
 
Tarief: 
€ 207,41 
 
Aantal jeugdigen in een behandelgroep: 8.  
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Behandelgroep verblijf crisis 
 
Omschrijving: 
De behandelgroep crisis is voor kinderen die op het moment van de crisis niet bij anderen in de 
omgeving terecht kunnen. Er wordt zo snel mogelijk een plan van aanpak gemaakt, om de veiligheid 
in het gezin te herstellen en verergering van de situatie te voorkomen. Ook wordt Ambulante 
Spoedhulp ingezet en onderzocht wat nodig is voor veiligheid op lange termijn. Het kind gaat zo snel 
als mogelijk en zodra dat verantwoord is weer naar huis. 
 
De regio vindt het belangrijk om zoveel mogelijk ambulante crisishulp in te zetten als alternatief voor 
residentiële crisisplaatsingen. De opdracht aan aanbieder(s) is dan ook eerst te kijken naar 
afgeschaalde vormen van crisiszorg, alvorens residentiële crisiszorg in te zetten. In geval van crisis 
vindt de plaatsing zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur plaats. 
Om het verkorten van een crisisplaatsing en terugplaatsen naar eigen gezin of netwerk te bevorderen, 
kan er gedurende de crisisplaatsing aanvullend op het verblijf Ambulante crisishulp worden ingezet. 
 
Er kan sprake zijn van een verblijf van een aantal dagen per week tot de hele week. Hierbij worden 
alleen de daadwerkelijk gerealiseerde etmalen gedeclareerd.  
In een behandelgroep verblijf crisis zijn altijd medewerkers op de groep aanwezig. Hiernaast wordt 
standaard groepsbehandeling geleverd aan de jeugdigen in de groep. Gemiddeld wordt in een 
behandelgroep 10 uur groepsbehandeling per week geleverd. Dit vindt vaak in de namiddag of avond 
plaats. 
 
Definitie crisis/ Doelgroep: 
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.”2 
 
De dienst Behandelgroep verblijf bestaat uit de volgende elementen: 
- Bed, bad, brood 
- Toezicht 
- Begeleiding 
- Groepsbehandeling 10 uur per week 
 
Duur van het verblijf: 
Een crisisplaatsing duurt maximaal 6 weken en kan eenmalig verlengd worden met nogmaals 6 
weken. Crisisplaatsingen duren maximaal 3 maanden. 
 
Beoogde resultaat: 
Stabiliseren crisissituatie.  
Meer inzet ambulante crisishulp in plaats van residentieel. 
Beschikbaarheid plaatsen wanneer nodig, ook op piekmomenten. 
 
Tarief: 
€ 231,58 
 
Aantal jeugdigen in een groep: 8 
 
 
 

                                                      
2 Naar: Brochure Toeleiding naar jeugdhulp in crisissituaties, Transitiebureau VNG, april 2014 
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Behandeling verblijf 3 Milieuvoorziening 
(voorheen VF7/4LVG/5LVG) 
 
Omschrijving: 
Behandelgroep met orthopedagogisch klimaat. Een 3 Milieuvoorziening is bedoeld voor kinderen en 
jongeren met de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en zeer 
ernstige psychosociale, emotionele en gedragsproblemen. Deze jongeren hebben negatief gedrag 
ontwikkeld wat zich kan uiten in agressief of dreigend gedrag, woede- en paniekaanvallen, 
zelfverminking en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij hebben zeer intensieve begeleiding en 
ondersteuning nodig en moeten beschermd worden tegen zichzelf en hun omgeving. De 3 
milieuvoorziening bestaat uit een combinatie van onderwijs, behandeling en verblijf. Het gedrag van 
deze jongeren maakt intensief toezicht noodzakelijk.  
Binnen de 3 milieuvoorziening krijgen jongeren een zeer intensieve behandeling op locatie. Zeer 
intensief betekent dat het kind 24 uur per dag toezicht krijgt van de begeleiders en dat directe 
begeleiding beschikbaar is.  
 
Doelgroep  
In de 3 Milieuvoorziening verblijven jeugdigen met zeer ernstige emotionele of gedragsproblemen 
waarbij de veiligheid in het geding is. Er kan sprake zijn van hechtingsstoornis of trauma. Het 
(negatief) gedrag van deze jongeren maakt intensief toezicht noodzakelijk.  
 
Duur van het verblijf 
Het uitgangspunt is dat een plaatsing in een behandelgroep maximaal 9 tot 12 maanden duurt. 
 
Beoogd resultaat 
Doel is terugkeer naar de oorspronkelijke of een vervangende gezinssituatie. 
 
Kosten voor school en dagbesteding zitten niet in deze dienst. 
 
Tarief: 
€ 272,90 
 
Aantal jeugdigen in een groep: 8 
 

Bijzondere kosten residentie 
Bijzondere kosten zijn opgenomen in het tarief van de GI. Voor betaling van bijzondere kosten geldt 
het volgende: 

- Vrijwillige plaatsing. Ouders/ verzorgers hebben het gezag over de jeugdige en zijn financieel 
verantwoordelijk voor de jeugdige. Aanbieders maken met ouders/verzorgers afspraken over 
betaling van deze kosten. In het kader van normalisatie is het uitgangspunt dat 
ouders/verzorgers deze kosten blijven betalen. 

- OTS. In geval van OTS waarbij het gezag nog bij de ouders/verzorgers van de jeugdige ligt, 
zijn de ouder/verzorgers financieel verantwoordelijk voor de jeugdige. Aanbieders maken met 
ouders/verzorgers afspraken over betaling van deze kosten. In het kader van normalisatie is 
het uitgangspunt dat ouders/verzorgers deze kosten blijven betalen. 

- Voogdij. In geval van voogdij is de GI financieel verantwoordelijk. Kosten voor (niet limitatief) 
zakgeld, kleedgeld, ID, forensisch onderzoek, aanvullende ziektekosten en dergelijke, zijn 
opgenomen in het tarief van de GI. De aanbieder maakt hierover afspraken met de GI. 

 


