
 

Diensten en (onderbouwing) tarieven inkoop 2018 
d.d. 28 augustus 2017 
 
Disclaimer 
Definitieve beschrijvingen, randvoorwaarden en tarieven zijn afhankelijk van besluitvorming door de 
colleges in de regio Midden-Holland. 

 
 
Segment B, Cluster Jeugdhulp behandeling (JenO/LVB) 

In deze versie zijn op basis van input van aanbieders naar aanleiding van de eerder gepubliceerde 
versie en op basis van de rapportage van HHM wijzigingen aangebracht in de wijze van berekening 
van tarieven en/of de omschrijving van producten. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: 
1. De producten die oorspronkelijk werden uitgedrukt in de eenheid uren worden nu uitgedrukt in 

de eenheid minuten. Reden is dat het ook mogelijk moet zijn om delen van uren te kunnen 
declareren. 

2. Bij het onderwerp declarabele tijd zijn in de definiëring enz geen wijzigingen aangebracht. Hier 
zijn zaken alleen nader gedefinieerd. Zo is ook een nadere uitleg gegeven hoe moet worden 
omgegaan met het al dan niet in rekening kunnen brengen van een verblijfsdag op dag van 
aankomst of vertrek. 

3. De in de berekening opgenomen percentages voor Sociale lasten, Eindejaarsuitkering en 
Overhead zijn naar boven aangepast op basis van nadere input. 

4. Er zijn percentages opgenomen voor ORT: 
Voor verblijfsdiensten: 15% 
Voor overige diensten 0,75% 

5. Bij verblijf wordt is opgenomen dat wordt gerekend met 97% bezettingsgraad en een nadere 
beschrijving hoe moet worden omgegaan met weekendverlof. 

6. Bij de productbeschrijvingen zijn tarieven aangepast op basis van gewijzigde algemene 
variabelen en productspecifieke variabelen. Waar er wordt afgeweken van de 
standaarduitgangspunten is omschreven waarom. 

7. Voor vervoer naar en van Groepsbehandeling en Dagactiviteit Kinderdagcentrum (KDC) wordt 
verwezen naar de voorwaarden rond vervoer naar dagbesteding. 

8. Toegevoegd is het product Groepstraining. 
9. Toegevoegd is het product Behandeling verblijf 3 Milieusvoorziening. 
10. Bij de verblijfsproducten leiden de aanpassingen tot substantieel hogere tarieven. Dit wordt 

veroorzaakt door aanpassing in de variabelen waarbij aanpassing van de groepsomvang het 
meeste invloed heeft. Hier staat tegenover dat de CCT tijd bij verblijf op 100% van de 
productieve uren is gesteld. 

11. Toegevoegd is een uitleg over Bijzondere kosten bij verblijf. 
 

 

 
Algemene uitgangspunten 
 
Eenheid van het product 
Er zijn een aantal producten die worden uitgedrukt in minuten. Achtergrond is dat alleen hele 
eenheden gedeclareerd kunnen worden. Omdat deze producten ook gedeclareerd moeten kunnen 
worden in delen van uren is er voor gekozen om voor de eenheid minuten te kiezen. 
Voor de producten in de eenheden dagdelen en etmalen kunnen dus alleen de gehele eenheden 
worden gedeclareerd. 
 
Declarabele tijd 
Declaratie vindt plaats vanuit cliëntperspectief, inclusief het cliëntsysteem. 
Voorbeeld 1: bij groepsbehandeling met een groep van 8 jeugdigen wordt 8 keer het dagdeel 
groepsbehandeling gedeclareerd. 
Voorbeeld 2: bij individuele behandeling van 1,5 uur waarbij 1 behandelaar aanwezig is, wordt 
anderhalf uur gedeclareerd. 
Voorbeeld 3: bij individuele behandeling van 1 uur waarbij 2 behandelaren aanwezig zijn, wordt 
tweemaal een uur gedeclareerd. 
Alleen daadwerkelijk gerealiseerde eenheden (uren, dagdelen, etmalen) mogen worden gedeclareerd. 
Zaken als ‘no show’ en ‘beschikbaarheid’ mogen niet worden gedeclareerd. 
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Producten met eenheid minuten: 
De regio stelt dat alleen directe cliëntcontacttijd (CCT) door aanbieders wordt gedeclareerd. Dit geldt 
voor diensten die op individueel niveau en per uur worden afgerekend. 
Dit geldt ook voor producten die in een groep worden geleverd en per minuut worden afgerekend. 
 
 
Producten met de eenheid dagdelen: 
Bij dagbehandeling kan een dagdeel worden gedeclareerd indien 3,25 uur (3.15 uur) dagbehandeling 
is geleverd. 
 
Producten met de eenheid etmaal: 
Voor al deze producten geldt dat een etmaal kan worden gedeclareerd indien het volledige etmaal 
(van 0.00 uur tot en met 23.59 uur) is verbleven. De aankomstdag en vertrekdag mogen worden 
gedeclareerd indien minimaal een vol half etmaal is verbleven. 
 
Uitgangspunt is dat 75% van de cliëntgebonden tijd bestaat uit cliënttcontact tijd. Als hiervan wordt 
afgeweken, wordt dit expliciet benoemd. 
 

Cliëntcontact tijd: 
Tijd besteed door de behandelaar aan directe interactie met een cliënt of het ‘systeem van de patiënt’ 
(familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten) in het kader van een 
hulpverleningsplan, face-to-face, telefonisch contact of elektronisch contact (met directie interactie) 
zoals beeldbellen, sms en Whats-app. 
 
cliëntgebonden tijd: 
Clientcontacttijd en de tijd besteed door hulpverleners aan een cliënt, zonder directe interactie. Onder 
meer voorbereiding tijd, bijwerken zorgdossier, casusgebonden overleg of het schrijven van een brief 
of e-mail, reistijd naar de cliënt. 

 

Salarissen 

Tijdens de werksessies hebben de gecontracteerde aanbieders aangegeven verschillende CAO`s te 
hanteren. Het betreft hier de CAO Jeugdzorg en de CAO Gehandicaptenzorg. Voor de bepaling van 
salarissen wordt uitgegaan van gemiddelden. Voor de bepaling van het salaris is 90% van het 
maximum van de betreffende schaal berekend. Er is gekozen om 90% van de maximale inschaling te 
hanteren, omdat dit gebruikelijk is bij de NZA. Als hiervan wordt afgeweken in de berekening van een 
tarief, wordt dit expliciet benoemd. 
Voor CAO Jeugdzorg zijn de salarissen voor 2018 gehanteerd. Voor CAO gehandicaptenzorg zijn 
salarissen 2016 met een indexatie van 1,3% gehanteerd op basis van wijzigingen CAO 
gehandicaptenzorg. 
 
MBO: 
CAO Jeugdzorg 2018; schaal 7  
CAO GHZ 2016; FWG schaal 35  
Gehanteerd voor berekening: € 32.341,73 
 
 
HBO:  
CAO jeugdzorg 2018; schaal 9  
CAO GHZ 2016; FWG 45  
Gehanteerd voor berekening: € 37.890,61 
 
WO:  
CAO jeugdzorg 2018; schaal 11  
CAO GHZ 2016; FWG 65  
Gehanteerd voor berekening: € 55.106,03 
 
Additionele opslagen 
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Vakantiegeld: 8% 
Sociale lasten: 26,64% 
Eindejaarsuitkering: 8,01% 
 
Voor berekening van de eindejaarsuitkering is het gemiddelde van CAO`s Jeugdzorg en 
Gehandicaptenzorg gehanteerd.  
 
Overhead 
De regio Midden-Holland hanteert een percentage van 44,64%. 
 
ORT 

Voor verblijfsdiensten: 15% 

Voor overige diensten 0,75% 

 

Bezettingsgraad verblijf: 

Uitgegaan wordt van een bezettingsgraad van 97%. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat 3% van de 

dagen niet declarabel zijn vanwege uit- en instroom van cliënten, andere leegstand of te plegen klein 

onderhoud. 

Indien een jongere met weekendverlof gaat (maximaal 3 nachten) kunnen deze etmalen wel 

gedeclareerd worden. De organisatie blijft gedurende het weekendverlof volledig verantwoordelijk voor 

de zorgverlening aan de jongere, levert ter voorbereiding en/of gedurende het weekend zorg, indien 

dat nodig is om het verlof mogelijk te maken, en blijft beschikbaar als terugval indien dit noodzakelijk 

is. 

  



Pagina 4 
 

Kwaliteitseisen 
De behandeling en uitvoering van de diensten zoals onderstaand beschreven vindt plaats conform 
professionele standaarden die binnen de sector gebruikelijk zijn.  
 

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/ 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, bewerkstellingen 
van een gedragsverandering bij de jeugdige of binnen 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.  
De individuele behandeling 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. 
 
Voorbeelden: 
Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) 
Multi-dimensionele Familie Therapie (MDFT) 
Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) 
Individuele Ambulante Behandeling (IAB) 
Pedagogische gezinsbehandeling (PG) 
 
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. 
 
Bekostigingssystematiek:  
Prijs per minuut.  
 
Tarief: 
€ 1,52 per minuut  (€ 91,20 per uur) 
 
Functiemix:  
WO: 5% 
HBO: 95% 
 
Productiviteit: 
HBO: Indirecte tijd = ¼ 
CCT = ¾ 
 
WO:  Indirecte tijd = ¾ 
 CCT = ¼ 
Hier is een aangepaste verhouding voor CCT aangehouden. Omdat de gedragswetenschapper vooral 
als adviseur op de achtergrond functioneert bij Individuele Behandeling is de omvang van CCT zeer 
beperkt binnen. Per saldo bedraagt dit aandeel minder dan 2% van de totaal ingezette tijd op dit 
product. 
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Ambulante individuele behandeling  
 
Omschrijving: 
Deze dienst betreft individuele behandeling die uitsluitend ambulant geleverd wordt in de thuissituatie 
of op school. Het betreft de 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/ 
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, bewerkstellingen 
van een gedragsverandering bij de jeugdige of binnen  het systeem van de jeugdige.  
 
Individuele ambulante behandeling kan ingezet worden thuis of op. Individuele behandeling kan ook 
ingezet worden na residentiële zorg of om residentiële opnamen te voorkomen of te verkorten.  
De individuele behandeling 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. 
 
Voorbeelden: 
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. 
 
Bekostigingssystematiek:  
Prijs per minuut.  
 
Tarief: 
€ 1,69 per minuut (€ 101,40 per uur) 
 
Functiemix:  
WO: 5% 
HBO: 95% 
 
Productiviteit: 
HBO: CCT = 2/3  
(aangepaste verhouding voor CCT: doordat bij het ambulante product structureel sprake is van extra 
reistijd naar de cliënt, is deze verhouding aangepast) 
 
WO:  CCT = 1/4  
(aangepaste verhouding voor CCT: doordat de gedragswetenschapper vooral als adviseur op de 
achtergrond functioneert bij Individuele Behandeling is de omvang van de CCT zeer beperkt, binnen 
ambulante Individuele Behandeling bedraagt de CCT van de Gedragswetenschapper minder dan 2%). 
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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 inzet van een gedragswetenschapper. Er kan sprake zijn van een stuk 
diagnostiek dat samen met de behandeling wordt geleverd. 
De individuele behandeling 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). 
 
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. 
 
Bekostigingssystematiek:  
Prijs per minuut.  
 
Tarief: 
€ 1,89 per minuut (€ 113,40 per uur) 
 
Functiemix: 
Conform beschrijving dienst 
WO: 100% 
 
Productiviteit: 
WO: Indirecte tijd = ¼ 
 CCT = ¾ 
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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. 
 
Bekostigingssystematiek:  
Prijs per minuut 
 
Tarief: 
€ 1,89 per minuut (€ 113,40 per uur) 
 
Functiemix: 
Conform beschrijving dienst 
WO: 100% 
 
Productiviteit: 
WO: Indirecte tijd = ¼ 
 CCT = ¾ 
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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 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 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. 
 
Bekostigingssystematiek:  
Prijs per minuut.  
 
Tarief  
€ 1,87 per minuut (€ 112,20 per uur) 
 
Salaris: 
Conform de productbeschrijving heeft de medewerker crisis een hogere salarisschaal in verband met 
aanvullende opleiding. Het betreft hier CAO Jeugdzorg schaal 10. Gehanteerd voor berekening: € 
47.301,84. 
 
Functiemix: 
HBO: 95% 
WO: 5% 
 
ORT:  
HBO`er: 5% 
 
Productiviteit: 
HBO: Indirecte tijd = ¼ 
 CCT = ¾ 
 
WO:  indirecte tijd: ¾  

CCT = ¼  
(aangepaste verhouding voor CCT: doordat de gedragswetenschapper vooral als adviseur op de 
achtergrond functioneert bij Ambulante crisishulp is de omvang van de CCT zeer beperkt, binnen 
Ambulante crisishulp bedraagt de CCT van de Gedragswetenschapper minder dan 2%). 

                                                      
1 Naar: Brochure Toeleiding naar jeugdhulp in crisissituaties, Transitiebureau VNG, april 2014 
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Groepstraining  
(alleen voor jeugdigen die niet in residentie verblijven en/of geen 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. Het gaat hier om de zwaardere trainingen. 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. 
De training van de jongere is gericht op het realiseren van veranderingen in het gedrag, het beter 
leren omgaan met voor de jongere lastige of kwetsbare situaties en/of het aanleren van vaardigheden 
om lastige of kwetsbare situaties beter te hanteren. De training wordt in groepsverband gegeven maar 
is gericht op de individuele doelen van de jongeren. 
De training voor ouders is gericht op het aanleren van opvoedvaardigheden en het positief kunnen 
aansturen en stimuleren van hun kind. 
 
Beoogd 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. 
 
Deze dienst is exclusief vervoer. 
 
Duur: 
Deze dienst wordt gegeven in een periode van ongeveer 3 maanden. 
 
De dienst bestaat uit gemiddeld 8 tot 10 trainingssessies van 2 uur bij een gemiddelde groepsomvang 
van 8. 
 
Bekostigingssystematiek: 
Prijs per minuut per jongere of per ouder(paar) 
 
Tarief: 
€ 0,18 per minuut (€ 10,80 per uur) 
 
Kostenopbouw: 
HBO = 100% (één HBO-er per groep) 
 
Productiviteit: 
Directe cliënt contacttijd van de medewerkers is hoger dan ¾, want de rapportagetijd is lager. De 
gekozen verhouding is 1/7 – 6/7) 
CCT = 6/7 
Kosten zijn exclusief vervoer. 
Huisvestingskosten: € 2,35 
Geen andere overige kosten. 

                                                      
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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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, vindt 
diagnostiek plaats door een gedragswetenschapper en is er sprake van Individuele ambulante 
behandeling (IAB). Hiernaast wordt er waar nodig inzet gepleegd door verschillende professionals 
zoals logopedisten, fysiotherapie, diëtist. Groepstraining kan onderdeel zijn van groepsbehandeling.  
Groepsbehandeling is onder andere gericht op het aanleren van vaardigheden, bewerkstellingen van 
een gedragsverandering of behandeling gericht op het systeem van de jeugdige. Het gaat hiernaast 
over omgaan met 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 
opvoedondersteuning. Bij complexe, eigen, problematiek bij de ouder wordt dit aanvullend vanuit de 
WMO beschikt.  
 
Verschil Groepsbehandeling en Groepsbehandeling Zwaar  
De regio maakt onderscheid tussen de diensten “Groepsbehandeling”, “Groepsbehandeling zwaar” en 
groepsbehandeling Zwaar, waarbij de problematiek van jeugdigen binnen de “Groepsbehandeling 
zwaar” complexer en zwaarder. Dit heeft invloed op de groepsgrootte en niveau van de groepsleiders.  
Bij Groepsbehandeling is er sprake van 1 begeleider op 6 jeugdigen. Bij groepsbehandeling is er 
sprake van een HBO en MBO medewerker op de groep. 
Bij Groepsbehandeling zwaar is er sprake van 1 medewerker op 4 jeugdigen. Bij groepsbehandeling 
zwaar is er sprake van 2 HBO medewerker op de groep. 
 
Duur:  
Het streven is dat een plaatsing in groepsbehandeling die geen onderdeel is van een residentiële 
plaatsing 9 maanden duurt (eventueel met afbouw hierin).  
 
Voorbeelden:  
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.  
 
Bekostigingssystematiek:  
Prijs per dagdeel 
 
Tarief: 
Groepsbehandeling: € 71,01 
Groepsbehandeling zwaar: € 82,02 
 
Deze tarieven zijn exclusief vervoer. Voor vervoer wordt verwezen naar de voorwaarden zoals van 
toepassing bij vervoer naar dagbesteding. 
 
Groepsbehandeling: 
Functiemix: 
Op de groep staan continu 2 medewerkers (1 HBO medewerker en 1 MBO medewerker). Dit is 
conform inhoudelijke sessies. Hiernaast is er een gedragswetenschapper betrokken voor 
werkbegeleiding en diagnostiek.  
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WO: 20% 
HBO: 100% 
MBO: 100% 
 
Productiviteit: 
Directe cliënt contacttijd van de medewerkers op de groep is hoger dan ¾, want de rapportagetijd is 
lager. De gekozen verhouding is 1/7 – 6/7. 
 
MBO: Indirecte tijd = 1/7  
 CCT = 6/7  
 
HBO: Indirecte tijd = 1/7  
 CCT = 6/7  
 
WO:  Indirecte tijd = ¾  
 CCT = ¼  
 
Huisvestingskosten: € 7,63 per dagdeel op basis van uitvraag. 
 
Aantal jeugdigen per groep: 10  
 
Groepsbehandeling zwaar: 
Functiemix: 
Op de groep staan continu 2 medewerkers (HBO pedagoog en HBO ambulant medewerker). Dit blijkt 
uit de inhoudelijke sessies. Hiernaast is er een gedragswetenschapper betrokken voor 
werkbegeleiding en diagnostiek. 
WO: 20% 
HBO: 100% 
HBO: 100% 
 
Productiviteit: 
Directe cliënt contacttijd van de medewerkers op de groep is hoger dan 3/4, want de rapportagetijd is 
lager. De gekozen verhouding is 1/7 – 6/7.  
 
HBO pedagoog: Indirecte tijd = 1/7  
   CCT = 6/7  
 
HBO amb medewerker: Indirecte tijd = 1/7  
   CCT = 6/7  
 
WO:    Indirecte tijd = ¾  
   CCT = ¼  
 
Huisvestingskosten: € 7,63 per dagdeel op basis van uitvraag. 
 
Aantal jeugdigen per groep: 9 
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Dagactiviteit Kinderdagcentrum (KDC) 
 
Omschrijving:  
Dagactiviteit KDC wordt 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. Dagactiviteit KDC wordt 
geleverd als dagbehandeling en dagbesteding. Er is hierbij sprake van gemengde groepen 
dagbesteding en dagbehandeling. 
 
Bij de kinderen die in aanmerking komen voor dagbehandeling is er sprake van behandeling door een 
pedagogisch medewerker en vindt diagnostiek plaats door een gedragswetenschapper.  
 
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. 
 
Dagactiviteit KDC is 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. 
 
Aanbieders nemen in hun behandeling en begeleiding ook altijd het systeem van de jeugdige mee. 
Onderdeel hiervan 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.  
De jeugdigen die in aanmerking komen voor dagactiviteit 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 
 
Duur: 
Het gaat hierbij om kinderen die vanwege de ernst van de beperking(en) veelal langdurig geplaatst 
moeten worden.  
 
Beoogde 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.  
 
Bekostigingssystematiek:  
Prijs per dagdeel 
 
Tarief: 
€ 72,03 
 
Dit tarief is exclusief vervoer. Voor vervoer wordt verwezen naar de voorwaarden zoals van 
toepassing bij vervoer naar dagbesteding. 
 
Opbouw  
Het tarief is een gewogen gemiddelde van de diensten dagbesteding doorlopend specialistisch (45%) 
en groepsbehandeling (55%) met de toevoeging van een huisvestingscomponent van € 13,76 voor 
kinderdagcentra (85% van het NZA tarief) ter vervanging van het reguliere huisvestingscomponent. 



Pagina 13 
 

Het gewogen gemiddelde is berekend op basis van het gebruik van het KDC in het jaar 2016. Dit 
omdat het gaat om dienstverlening op dezelfde locatie waarbij jeugdigen die begeleiding nodig 
hebben en jeugdigen die behandeling nodig hebben in dezelfde groepen worden ondergebracht.  
 
Gezien de hogere kapitaalslasten die een KDC met zich meebrengt is de toevoeging op de 
huisvestingscomponent vanuit de NZA gehanteerd. Conform de werkwijze in de regio Midden-Holland 
sinds 2015, is hiervoor 85% gehanteerd. 
 
Gezien het feit dat de openingstijden voor het KDC altijd tijdens schooluren zijn en er geen sprake is 
van onregelmatige werkuren, is er geen onregelmatigheidstoeslag (ORT) opgenomen in het tarief.  
 
Voor de opbouw van de tarieven Dagbesteding doorlopend specialistisch (segment A) en 
groepsbehandeling (segment B), zie de omschrijvingen van deze diensten. 
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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 
6,5 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 
 
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 
 
Bekostigingssystematiek:  
Prijs per etmaal 
 
Tarief: 
€ 205,13 
 
Functiemix: 
Verblijf doordeweekse dag: 
HBO: 11,35 uur  
MBO: 7,35 uur 
 
Verblijf weekenddag:  
HBO: 20 uur 
MBO:16 uur 
 
Productiviteit: 
Directe cliënt contacttijd van de medewerkers op de groep is volledig want de rapportagetijd en reistijd 
enz. is inclusief. De gekozen verhouding is 0 – 1.  
 
MBO: CCT = 1 
 
HBO: CCT = 1  
 
De functiemix en percentage directe uren voor de 10 uur groepsbehandeling is conform de dienst 
groepsbehandeling zwaar. 
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Bezettingsgraad: 
Uitgegaan wordt van een bezettingsgraad van 97%. Hierbij wordt er van uit gegaan dat 3% van de 
dagen niet declarabel zijn vanwege uit- en instroom van cliënten, andere leegstand of te plegen klein 
onderhoud, 
Indien een jongere met weekendverlof gaat (maximaal 3 nachten) kunnen deze etmalen wel 
gedeclareerd worden. De organisatie blijft gedurende het weekendverlof volledig verantwoordelijk voor 
de zorgverlening aan de jongere, levert ter voorbereiding en/of gedurende het weekend zorg, indien 
dat nodig is om het verlof mogelijk te maken, en blijft beschikbaar als terugval indien dit noodzakelijk 
is. 
 
Overige kosten: 
Kosten voeding: € 5 per dag per jeugdige conform Beschermd Wonen. 
Huisvestingskosten € 14,13 per etmaal (per jeugdige)  
 
Aantal jeugdigen = 9 
We gaan er in de berekening vanuit dat alle jeugdigen 7 etmalen per week in behandelgroep 
verblijven. 
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Behandelgroep verblijf crisis 

 
Omschrijving: 
In behandelgroepen worden ook jeugdigen in een crisissituatie geplaatst. 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. 
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 zijn altijd medewerkers op de groep aanwezig. Hiernaast wordt standaard 
groepsbehandeling geleverd aan de jeugdigen in de groep. Gemiddeld wordt in een behandelgroep 
6,5 uur groepsbehandeling per week geleverd. Dit vindt vaak in de namiddag of avond plaats. 
 
De hulp die geleverd wordt aan de jeugdige in een crisissituatie is vergelijkbaar met een reguliere 
plaatsing zoals beschreven onder de dienst Behandelgroep verblijf. Wel is de inzet van ambulante 
crisishulp aanwezig bij een crisisplaatsing. Dit wordt 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.  
 
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.”3 
 
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 
 
Bekostigingssystematiek:  
Prijs per etmaal 
 
Tarief: 
 € 205,13 
 
Functiemix: 
Verblijf doordeweekse dag: 
HBO: 11,35 uur  
MBO: 7,35 uur 
 
Verblijf weekenddag:  
HBO: 20 uur 
MBO:16 uur 
 
Productiviteit: 

                                                      
3 Naar: Brochure Toeleiding naar jeugdhulp in crisissituaties, Transitiebureau VNG, april 2014 
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Directe cliënt contacttijd van de medewerkers op de groep is volledig want de rapportagetijd en reistijd 
enz. is inclusief. De gekozen verhouding is 0 – 1.  
 
MBO: CCT = 1 
 
HBO: CCT = 1  
 
De functiemix en percentage directe uren voor de 10 uur groepsbehandeling is conform de dienst 
groepsbehandeling zwaar. 
 
 
Overige kosten: 
Kosten voeding: € 5 per dag per jeugdige conform Beschermd Wonen. 
Huisvestingskosten € 14,13 per etmaal (per jeugdige)  
 
Aantal jeugdigen: 9 
We gaan er in de berekening vanuit dat alle jeugdigen 7 etmalen per week in behandelgroep 
verblijven. 
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Behandeling verblijf 3 Milieusvoorziening 
(voorheen VF7/4LVG/5LVG) 
 
Omschrijving: 
Behandelgroep met orthopedagogisch klimaat. In de behandelgroep verblijven jeugdigen met 
emotionele of gedragsproblemen, dan wel jeugdigen waarbij de veiligheid in het geding is. Er kan 
sprake zijn van hechtingsstoornis of trauma. Oorsprong van de problematiek bevindt zich veelal in de 
gezinssituatie. Vaak hebben jeugdigen al meerdere vormen van jeugdhulp ontvangen, voordat zij in 
de behandelgroep geplaatst worden. Doel is terugkeer naar de oorspronkelijke of een vervangende 
gezinssituatie. 
In de behandelgroep verblijven jeugdigen met een verstandelijke beperking waarbij het noodzakelijk is 
dat ook behandeling wordt geleverd. De jeugdigen hebben vaak  (ernstige) problemen met opvoeding, 
ontwikkeling of gedrag. Jeugdigen wonen in de behandelgroep, ontvangen verzorging en opvoeding 
en krijgen intensieve behandeling. 
 
Kosten voor school en dagbesteding zitten niet in deze dienst. 
 
Bekostigingssystematiek:  
Prijs per etmaal 
 
Tarief: 
€ 273,46 
 
Functiemix: 
Verblijf doordeweekse dag: 
HBO: 28 uur  
 
Verblijf weekenddag:  
HBO: 28 uur 
 
Productiviteit: 
Directe cliënt contacttijd van de medewerkers op de groep is volledig want de rapportagetijd en reistijd 
enz. is inclusief. De gekozen verhouding is 0 – 1.  
 
HBO: CCT = 1  
 
De functiemix en percentage directe uren voor de 6,5 uur groepsbehandeling is conform de dienst 
groepsbehandeling zwaar. 
 
Bezettingsgraad: 
Uitgegaan wordt van een bezettingsgraad van 97%. Hierbij wordt er van uit gegaan dat 3% van de 
dagen niet declarabel zijn vanwege uit- en instroom van cliënten, andere leegstand of te plegen klein 
onderhoud, 
Indien een jongere met weekendverlof gaat (maximaal 3 nachten) kunnen deze etmalen wel 
gedeclareerd worden. De organisatie blijft gedurende het weekendverlof volledig verantwoordelijk voor 
de zorgverlening aan de jongere, levert ter voorbereiding en/of gedurende het weekend zorg, indien 
dat nodig is om het verlof mogelijk te maken, en blijft beschikbaar als terugval indien dit noodzakelijk 
is. 
 
Overige kosten: 
Kosten voeding: € 5 per dag per jeugdige conform Beschermd Wonen. 
Huisvestingskosten € 16,74 per etmaal (per jeugdige)  
Vanwege de afwijkende groepsomvang wijkende huisvestingskosten per cliënt hier af van de andere 
verblijfsproducten. 
 
Aantal jeugdigen = 8 
We gaan er in de berekening vanuit dat alle jeugdigen 7 etmalen per week in behandelgroep 
verblijven. 
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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,etc, zijn opgenomen 
in het tarief van de GI. De aanbieder maakt hierover afspraken met de GI. 

 
 
 


