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Perceel Jeugd Ambulant 2016 
 
 

2a Productbeschrijving en specifieke Eisen 

Algemeen 
Onderdeel van de Offerteaanvraag Inkoop Wmo en Jeugd is het Perceel Jeugd ambulant1 
2016. Deze ondersteuning is gericht op gezinnen met kinderen, die problemen hebben zoals 
pesten of een lichte depressiviteit. De hulp wordt thuis of op locatie geboden. De Producten 
die in deze Bijlage worden beschreven wordt alleen geboden aan Jeugdigen onder de 182 
jaar, in deze Bijlage verstaan we daarom onder Jeugdige de Jeugdige die een Verwijzing 
heeft op grond van de Jeugdwet. 
 
De Jeugdige woont gewoon thuis, kan naar de eigen school of werk en heeft periodiek een 
afspraak met een jeugdhulp organisatie. Bij ambulante jeugdhulp wordt niet alleen de 
aangemelde Jeugdige, maar worden ook de overige gezinsleden bij de behandeling 
betrokken. 
 
Onder ambulante Jeugd vallen de volgende hulpvormen waaronder weer meerdere 
Producten vallen: 

1. Begeleiding Jeugd ambulant 
2. Behandeling Jeugd individueel en groep 
3. Dagbesteding Jeugd (dagactiviteit) 
4. Kortdurend verblijf Jeugd 
5. Persoonlijke verzorging 
6. Vervoer Jeugd 
7. Ambulante spoedhulp Jeugd 
8. Gezinsopname 

 
In deze Bijlage worden bovenstaande hulpvormen en bijbehorende Producten beschreven 
en worden de productspecifieke Eisen toegelicht. In onderdeel 2b vindt u een overzicht van 
de tarieven per Product. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 Onder Jeugd ambulant vallen de ambulante zorgvormen van de voormalige provinciale jeugd- en opvoedhulp en de Jeugd-

AWBZ.  
2
 Met uitloop tot 23 jaar indien voldaan is aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Jeugdwet. 
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Bijlage 2 

1. Begeleiding Jeugd ambulant 
 

 
Resultaat 

 
Het resultaat van de ambulante begeleiding is het ondersteunen 
bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven 
Hieronder verstaan wij begeleiding bij tekortschietende 
vaardigheden in het zelfregelend vermogen en het begeleiden bij 
het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en 
gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische 
interventie. 
 

 
Omschrijving 

Het gaat om ondersteuning of begeleiding van jeugdigen bij 
activiteiten. Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden 
of nieuw gedrag door langdurig oefenen en trainen zodat deze 
vaardigheden of nieuw gedrag eigen gemaakt worden bij het kind 
en/of gezin. 
 
Begeleiding omvat: 

 Ondersteuning bij het praktisch uitvoeren van concrete 
handelingen en gedrag. 

 Het compenseren en actief herstellen van het beperkte of 
afwezige regelvermogen van de Jeugdige, waardoor hij 
onvoldoende of geen regie over het eigen leven kan 
voeren. 

 Het gaat dan om zaken als het helpen plannen van 
activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van 
besluiten en het structureren van de dag. De grens tussen 
de persoonsgebonden sociale omgeving en participatie is 
niet altijd scherp te trekken. Daarom is voor Jeugdigeen 
met matige en zware beperkingen binnen de functie 
begeleiding ook ondersteuning mogelijk in de vorm van 
het stimuleren tot en het voorbereiden van gesprekken 
met instanties op het terrein van wonen, school, werk, 
enzovoort. 

 De begeleiding omvat praktische hulp en ondersteuning 
bij handelingen en vaardigheden die zelfredzaamheid 
bevorderen. Dit moet passen bij de ontwikkelingsleeftijd. 

 Het ondersteunen bij het uitvoeren van algemene 
dagelijkse levensverrichtingen.  

 Het begeleiden van ouders om hun kind met een 
beperking of psychosociale problemen adequaat te 
kunnen opvoeden. 
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Productcategorieën 

 
Er worden acht Producten van begeleiding onderscheiden: 

1. Begeleiding licht (voorheen H150, H300, H305) 
2. Begeleiding visueel basis (voormalig H301) 
3. Begeleiding auditief basis (voorheen H303) 
4. Begeleiding midden (voorheen H152 en H153) 
5. Begeleiding visueel speciaal (voorheen H302) 
6. Begeleiding auditief speciaal (voorheen H304) 
7. Begeleiding zwaar (voorheen JH2-A) 
8. Nachtverzorging (voorheen H132) 

 

 
Productbeschrijvingen 

 
1. Begeleiding licht 

 Kernbegrippen: stimuleren, activeren en toezicht. 

 De Jeugdige (of diens  ouder/verzorger) kan zelf om hulp 
vragen. De ondersteuning is er op gericht door het 
stimuleren en/of toezicht ervoor te zorgen dat de 
Jeugdige in staat is de noodzakelijke algemene dagelijkse 
levensverrichtingen uit te voeren, een gestructureerd 
huishouden te voeren en/of deel te nemen aan het 
maatschappelijke verkeer. 

 
2. Begeleiding visueel basis 

 Kernbegrip: helpen bij … 

 De ondersteuning wordt geboden bij het oplossen van 
problemen die samenhangen met een visuele beperking, 
het zelfstandig nemen van besluiten, het regelen van 
dagelijkse bezigheden en de dagelijkse routine (gebrek 
aan dag – en nachtritme) die voor de Jeugdige niet 
vanzelfsprekend zijn. Dit kan zodanige problemen 
opleveren dat de Jeugdige afhankelijk is van 
ondersteuning. 

 De communicatie gaat niet altijd vanzelf doordat de 
Jeugdige soms niet goed begrijpt wat anderen zeggen 
en/of zichzelf niet voldoende begrijpelijk kan maken. 

 
3. Begeleiding auditief basis 

 Kernbegrip: helpen bij … 

 De ondersteuning wordt geboden bij het oplossen van 
problemen die samenhangen met een auditieve 
beperking, het zelfstandig nemen van besluiten, het 
regelen van dagelijkse bezigheden en de dagelijkse 
routine (gebrek aan dag – en nachtritme) die voor de 
Jeugdige niet vanzelfsprekend zijn. Dit kan zodanige 
problemen opleveren dat de Jeugdige afhankelijk is van 
ondersteuning. 

 De communicatie gaat niet altijd vanzelf doordat de 
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Jeugdige soms niet goed begrijpt wat anderen zeggen 
en/of zichzelf niet voldoende begrijpelijk kan maken. 

 
4. Begeleiding midden 

 Kernbegrip: helpen bij … 

 De ondersteuning wordt geboden bij het oplossen van 
problemen, het zelfstandig nemen van besluiten, het 
regelen van dagelijkse bezigheden en de dagelijkse 
routine (gebrek aan dag – en nachtritme) die voor de 
Jeugdige niet vanzelfsprekend zijn, het ondersteunen bij 
algemene dagelijkse verrichtingen. Dit kan zodanige 
problemen opleveren dat de Jeugdige afhankelijk is van 
ondersteuning. 

 De communicatie gaat niet altijd vanzelf doordat de 
Jeugdige soms niet goed begrijpt wat anderen zeggen 
en/of zichzelf niet voldoende begrijpelijk kan maken. 

 
5. Begeleiding visueel speciaal 

 Kernbegrip: overnemen van … 

 De ondersteuning richt zich op het overnemen van taken 
door een professional, omdat de Jeugdige ernstige 
problemen heeft vanwege een visuele beperking. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning bij complexe 
taken die van de Jeugdige moeten worden overgenomen. 
Ook het uitvoeren van eenvoudige taken en 
communiceren gaan moeizaam. 

 De Jeugdige kan niet zelfstandig problemen oplossen 
en/of besluiten nemen. 

 Voor de dagstructuur en het voeren van regie is de 
Jeugdige afhankelijk van de hulp van anderen. 

 Adequate ondersteuning van de Jeugdige vereist inzet 
van specialistische kennis. 

 
6. Begeleiding auditief speciaal 

 Kernbegrip: overnemen van … 

 De ondersteuning richt zich op het overnemen van taken 
door een professional, omdat de Jeugdige ernstige 
problemen heeft vanwege een auditieve beperking. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning bij complexe 
taken die van de Jeugdige moeten worden overgenomen. 
Ook het uitvoeren van eenvoudige taken en 
communiceren gaan moeizaam. 

 De Jeugdige kan niet zelfstandig problemen oplossen 
en/of besluiten nemen. 

 Voor de dagstructuur en het voeren van regie is de 
Jeugdige afhankelijk van de hulp van anderen. 

 Adequate ondersteuning van de Jeugdige vereist inzet 
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van specialistische kennis. 
 
 
7. Begeleiding zwaar 

 Kernbegrip: overnemen van … 

 De ondersteuning dient de gezinssituatie te veranderen, 
zodat voor het kind een aanvaardbare opvoedingssituatie 
ontstaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning bij 
complexe taken die van het gezin moeten worden 
overgenomen. Ook het uitvoeren van eenvoudige taken 
en communiceren gaan moeizaam. 

 De Jeugdige kan niet zelfstandig problemen oplossen 
en/of besluiten nemen. 

 Voor de dagstructuur en het voeren van regie is de 
Jeugdige afhankelijk van de hulp van anderen. Mogelijk 
heeft de jeugdige ook ondersteuning nodig bij het voeren 
van algemene dagelijkse verrichtingen. 

 Adequate ondersteuning van de Jeugdige vereist inzet 
van specialistische kennis. 

 
8. Nachtverzorging 
Nachtverzorging is een vorm van verzorging die o.a. geleverd 
wordt in het kader van de ondersteuning van de thuissituatie, 
dan wel de overbrugging van een periode tot een definitieve 
intramurale opname. Onder nachtverzorging wordt verstaan het 
gedurende de nacht bieden van een veilig logeeradres (in een 
periode gelegen van 21.00 's avonds en 08.00 uur van de 
daaropvolgende morgen).  
Onder nachtverzorging wordt de uitvoering van o.a. de volgende 
taken verstaan:  

 Lichamelijke verzorging van de Jeugdige. 

 Hulp bij eten en drinken.  

 Medicijnen klaarzetten en toedienen.  

 Maaltijdverzorging. 

 Het ter beschikking stellen van een verblijfs- en 
rustruimte. 

Het beoogde resultaat van de nachtverzorging is dat de 
draagkracht van de mantelzorgers blijft bestaan. Overbelasting 
van mantelzorgers wordt voorkomen. 
 

 
Productspecifieke 
Eisen 

 
Incidenten 
Daar waar de wetgeving informatieplicht of meldingsplicht 
opdraagt aan Opdrachtnemer met betrekking tot incidenten 
waarbij aan de zorg toevertrouwde Jeugdigeen betrokken zijn, 
dient het Gebiedsteam binnen 48 uur te worden geïnformeerd.  
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Begeleiding zwaar 
(voorheen JH2-A, specialistische jeugdhulp ambulant) 
De hulpverlening wordt uitgevoerd door hulpverleners met 
orthopedagogische/(ped)agogische kennis en ervaring op hbo-
niveau. De hulpverlening kan ook bestaan uit ouderbegeleiding. 
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2. Behandeling Jeugd individueel en groep  
 
 
 

 
Resultaat 

Het resultaat van behandeling is het verbeteren, of het 
voorkomen van het verergeren, van de beperking of met de 
psychosociale problematiek. 
 

 
Omschrijving 

Behandeling wordt ingezet wanneer er sprake is van 
opvoedingsproblematiek, gedragsproblemen of een beperking 
die (gespecialiseerde) behandeling behoeft, omdat 
ondersteuning in die vorm van begeleiding niet voldoende is. 
Soms volstaat diagnostiek en advisering om het systeem waarin 
de jeugdige opgroeit voldoende handvatten te geven om met de 
problematiek om te gaan. Behandelingen bij psychiatrische 
problematiek vallen onder perceel 4  
 
Behandeling wordt toegekend in de vorm van ambulante 
‘individuele behandeling’ en in de vorm van ‘ambulante 
behandeling in groepsverband’. Onder deze vorm van 
behandeling vallen alleen methodieken die buiten de muren van 
een instelling worden aangeboden. Het Product dagbesteding (in 
een instelling) valt hierbuiten. 
 
Voorafgaand aan de behandeling wordt een diagnose gesteld op 
basis van stoornissen en beperkingen in het functioneren, 
waarbij de functie behandeling naar aanleiding van de 
opgetreden stoornissen en beperkingen noodzakelijk wordt 
geacht.  
 
De Jeugdige heeft complexe (multi)problematiek waarbij 
specifieke deskundigheid op het niveau van een 
gedragswetenschapper noodzakelijk is. De Jeugdige of de 
mantelzorger moet leerbaar en trainbaar zijn. 
 
Behandeling omvat: 

 Het verbeteren van competenties en vaardigheden, zoals 
beheersen van gedrag, het verbeteren van mentale 
vaardigheden zoals oriëntatievermogen of 
concentratievermogen. Het gaat hierbij om gerichte 
professionele interventies door een vaktherapeut, 
orthopedagoog en gz-psycholoog. 

 Het aanleren van vaardigheden en gedrag ter voorkoming 
van (verergering van) van in de toekomst te verwachten 
stoornissen of beperkingen (als resultaat van de 
aandoening van de Jeugdige). 

 Activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de met 
de grondslag samenhangende beperking. 
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 Het aanleren van vaardigheden of gedrag aan de 
mantelzorger hoe om te gaan met de beperking van de 
Jeugdige met een verstandelijke beperking of met de 
psychosociale problematiek. 

 Aanvullende functionele diagnostiek gericht op 
vaststelling van de precieze aard en ernst van de 
beperkingen van de Jeugdige met onder andere als doel 
om te onderzoeken welke behandeldoelen haalbaar zijn 
en welke behandelmogelijkheden er zijn en/of het 
formuleren van een behandelplan. 

 

 
Productcategorieën 

Er worden zes Producten van behandeling onderscheiden: 
1. Behandeling licht (voorheen H330) 
2. Behandeling groep licht (voorheen H820) 
3. Behandeling midden (voorheen H325, H328, H329, H331, 

H334) 
4. Behandeling groep midden (voorheen H8213, H891, VF1) 
5. Behandeling visueel (voorheen H332) 
6. Behandeling auditief (voorheen H333) 
7. Behandeling zwaar 

 
Productbeschrijvingen 

 
1, 2. Behandeling licht individueel en groep 

 Kernbegrippen: stimuleren, activeren en toezicht. 

 De Jeugdige kan zelf om hulp vragen. 

 De behandeling is er op gericht door het stimuleren en/of 
toezicht ervoor te zorgen dat de Jeugdige in staat is de 
noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen uit 
te voeren, een gestructureerd huishouden te voeren 
en/of deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer. 

3, 4. Behandeling midden individueel en groep 

 Kernbegrip: helpen bij … 

 De behandeling wordt geboden bij het oplossen van 
problemen, het zelfstandig nemen van besluiten, het 
regelen van dagelijkse bezigheden en de dagelijkse 
routine (gebrek aan dag – en nachtritme) die voor de 
Jeugdige niet vanzelfsprekend zijn. Dit kan zodanige 
problemen opleveren dat de Jeugdige afhankelijk is van 
ondersteuning. 

 De communicatie gaat niet altijd vanzelf doordat de 
Jeugdige soms niet goed begrijpt wat anderen zeggen 
en/of zichzelf niet voldoende begrijpelijk kan maken. 

 

                                                      
3
 Met betrekking tot H821 uitsluitend voor de Jeugdigen die onder de Jeugdwet vallen, zie: 

http://vng.nl/files/vng/201502_afbakening_jeugdwet_wlz.pdf 

 

http://vng.nl/files/vng/201502_afbakening_jeugdwet_wlz.pdf
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5, 6. Behandeling visueel en Behandeling auditief 

 Kernbegrip: overnemen. 

 De behandeling richt zich op het overnemen van taken 
door een professional omdat de Jeugdige ernstige 
problemen heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
ondersteuning bij complexe taken die van de Jeugdige 
moeten worden overgenomen. Ook het uitvoeren van 
eenvoudige taken en communiceren gaan moeizaam. 

 De Jeugdige kan niet zelfstandig problemen oplossen 
en/of besluiten nemen. 

 Voor de dagstructuur en het voeren van regie is de 
Jeugdige afhankelijk van de hulp van anderen. 

 Adequate ondersteuning van de Jeugdige vereist inzet 
van specialistische kennis. 

7. Behandeling zwaar  

 De behandeling dient de gezinssituatie te veranderen, 
zodat voor het kind een aanvaardbare opvoedingssituatie 
ontstaat.  

 Het uitvoeren van eenvoudige taken en communiceren 
gaan moeizaam. 

 De Jeugdige kan niet zelfstandig problemen oplossen 
en/of besluiten nemen. 

 Voor de dagstructuur en het voeren van regie is de 
Jeugdige afhankelijk van de hulp van anderen.  

 Adequate ondersteuning van de Jeugdige vereist inzet 
van specialistische kennis. 

 

 
Productspecifieke 
Eisen 

 
Overige wettelijke verwijzers 
Bij Verwijzing door huisarts, medisch specialist of jeugdarts dient 
Opdrachtnemer een melding te doen bij de gemeente op wie het 
woonplaatsbeginsel van toepassing is. De melding omvat de 
gegevens zoals gepubliceerd op 6 augustus 2015 in de regeling 
“Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 
3 augustus 2015, houdende wijziging van de Regeling Jeugdwet 
ter vaststelling van enige regels die aanbieders van jeugdhulp of 
preventie alsmede gecertificeerde instellingen bij het verstrekken 
van persoonsgegevens aan gemeenten in acht dienen te nemen”. 
 
Incidenten 
Daar waar de wetgeving informatieplicht of meldingsplicht 
opdraagt aan Opdrachtnemer met betrekking tot incidenten 
waarbij aan de zorg toevertrouwde Jeugdigeen betrokken zijn, 
dient het Gebiedsteam binnen 48 uur te worden geïnformeerd. 
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3. Dagbesteding Jeugd (Dagactiviteit) 
 

 
Doelen/resultaat 

 

 Verlichten of voorkomen van sociaal isolement van de 
Jeugdige. 

 Vergroten, in standhouden of zo lang mogelijk behoud 
van de zelfredzaamheid van de Jeugdige. 

 Voorkomen van achteruitgang in fysieke, cognitieve en  
sociaal-emotionele vaardigheden. 

 Thuiswonen langer mogelijk maken op verantwoorde 
wijze. 

 De draagkracht van de mantelzorgers blijft intact. 
overbelasting van mantelzorgers wordt voorkomen. 

 Bereiken van optimaal herstel van 
functies/verminderen van beperkingen/stimuleren van 
persoonlijke ontwikkeling. 

 Stimuleren, stabiliseren of afremmen van achteruitgang 
in het (zelfstandig) functioneren. 

 Leren omgaan met fysieke, psychische en/of cognitieve 
beperkingen. 

 Handhaven en bevorderen van zo zelfstandig mogelijk 
functioneren. 

 

 
Omschrijving 

 
Dagbesteding is begeleiding in een groep, waarbij 
Jeugdigeen verschillende activiteiten krijgen aangeboden. 
Dagbesteding kan verschillende doelen hebben, zoals het 
bieden van invulling en structuur in de dag, het leren van 
vaardigheden, of opvang om de mantelzorger(s) te 
ontlasten. 

Vormen 
Er zijn verschillende vormen van dagbesteding en 
dagopvang voor jeugd, soms gericht op een specifieke 
doelgroep. Ook is soms behandeling of therapie mogelijk. 

 Gespecialiseerde dagopvang in een medisch 
kleuterdagverblijf.  

 Kinderdagcentrum (KDC) of dagcentrum, voor 
jeugd met een ernstige verstandelijke of 
meervoudige beperking.  

 Orthopedagogisch centrum voor kinderen met een 
lichte verstandelijke beperking en ernstige 
gedragsproblemen. 

 Jongeren kunnen soms ook terecht op een 
zorgboerderij. 

 

https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/medisch-kinderdagverblijf/
https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/medisch-kinderdagverblijf/
https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/kinderdagcentrum/
https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/orthopedagogisch-centrum/
https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/zorgboerderij/
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Dagbesteding omvat een dagactiviteit voor Jeugdigeen met 
een verstandelijke en/of lichamelijke handicap die als 
gevolg van hun beperkingen niet kunnen deelnemen aan 
regulier onderwijs. De activiteit vindt overdag plaats, 
buiten de woonsituatie, in groepsverband. 
 
Dagbesteding  is een structurele tijdsbesteding met een 
vaste regelmaat. Er is een SMART-geformuleerd doel per 
Jeugdige en er wordt gewerkt middels een methodische 
aanpak in de groep. De Jeugdige wordt actief betrokken en 
de dagbesteding is voor de Jeugdige een betekenisvolle 
activiteit.  
 
Dagbesteding is voorliggend op begeleiding individueel als 
hetzelfde doel wordt beoogd. 
 
Onder dagbesteding wordt niet verstaan: 
a) een reguliere dagstructurering die in de woon-
/verblijfssituatie wordt geboden; 
b) een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo, uitstapjes en 
dergelijke; 
 
Een dag kent twee dagdelen. Een dagdeel kent maximaal 
vier uur directe zorgverlening.  
 
Directe zorgverlening tijdens dagbesteding:  
Een dagdeel directe zorgverlening is de directe contacttijd 
in uren tussen zorgverlener en Jeugdige.  
Onder directe zorgverlening wordt niet verstaan: 
a) activiteiten van niet-uitvoerenden (leidinggevend en, 
staf, administratie, management); 
b) coördinatie van zorg op kantoor of bij Verwijzers; 
c) indicatiestelling; 
d) individuele fysiotherapie, ergotherapie; 
e) reistijd, bijscholing, stage, intake (anders dan het eerste 
contact waarin de beoogde beroepskracht de 
uitvoeringslijn uitzet) etc. 
 

 
Productcategorieën 

 
Er worden negen Producten van dagbesteding 
onderscheiden  

1. Dagbesteding licht (voorheen H814, H834, H997) 
2. Dagbesteding midden (voorheen H815, H835) 
3. Dagbesteding zwaar (voorheen H816 en H836)  
4. Dagbesteding visueel licht (voorheen H874) 
5. Dagbesteding auditief licht  (voorheen H854)  
6. Dagbesteding visueel midden (voorheen H875) 
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7. Dagbesteding auditief midden (voorheen H855) 
8. Dagbesteding visueel zwaar (voorheen H876) 
9. Dagbesteding auditief zwaar (voorheen H856) 

 

 
Productbeschrijvingen 

 
1. Dagbesteding licht (H814, H834, H997) 
Er is een duidelijke verzorgingsbehoefte en/of 
begeleidingsbehoefte van de Jeugdige, waarbij de 
dagbesteding is gericht op het behoud of zo lang mogelijk 
behouden van vaardigheden en handelingen en/of het 
activeren van de Jeugdige. 

 Bij de doelgroep ‘mensen met een verstandelijke 
beperking’ (VG) legt het dagprogramma waar 
mogelijk een accent op arbeidsmatige 
dagbesteding. 

 Bij de doelgroep ‘mensen met een lichamelijke 
beperking’ (LG) legt het dagprogramma waar 
mogelijk een accent op zelfgekozen bezigheid en 
activering. Daarnaast biedt het dagprogramma 
ruimte voor vaardigheidstraining en zo mogelijk 
arbeidsmatige dagbesteding. 

 Bij de doelgroep ‘mensen die langdurig 
zorgafhankelijke zijn’ (LZA) legt het dagprogramma 
waar mogelijk een accent op educatie en/of 
arbeidsmatige dagbesteding.  
 

Doel 

 De draagkracht van de mantelzorgers blijft intact; 
overbelasting van mantelzorgers wordt voorkomen. 

 Verlichten van de zorg thuis door mantelzorgers. 

 Verlichten of voorkomen van sociaal isolement van 
de Jeugdige. 

 Vergroten, in standhouden of zo lang mogelijk 
behoud van de zelfredzaamheid van de Jeugdige. 

 Overbrugging van een periode tot langdurige 
opname in een intramurale voorziening. 

 
Werkzaamheden 

 Stimuleren, activeren en toezicht. 
 
2. Dagbesteding midden (H815, H835) 
Er is een duidelijke verzorgingsbehoefte en/of 
begeleidingsbehoefte van de Jeugdige. Bij de doelgroep 
‘mensen met een lichamelijke beperking’ (LG)  legt het 
dagprogramma waar mogelijk een accent op een 
zelfgekozen bezigheid en activering. Daarnaast biedt het 
dagprogramma ruimte voor vaardigheidstraining. 
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Doel 

 Stabiliseren en waar mogelijk bevorderen van het 
zelfstandig functioneren. 

 Voorkomen van achteruitgang in fysieke, cognitieve 
en sociaal-emotionele vaardigheden. 

 Jeugdige leert omgaan met zijn/haar beperkingen. 
 
Werkzaamheden 
Multidisciplinaire benadering 
 
3. Dagbesteding zwaar (H816) (H836)  
Dagbesteding gaat in samenhang met enige persoonlijke 
verzorging, gerichte begeleiding en behandeling, 
afhankelijke van de vraag en hulpbehoefte van de 
Jeugdige. 
De doelgroep zijn zelfstandig wonende Jeugdigeen met 
uitgebreide beperkingen bij het dagelijks functioneren 
en/of een intensieve begeleidings- en verzorgingsbehoefte 
en voor Jeugdigeen met een ernstige lichamelijke handicap 
die als gevolg van hun beperkingen niet kunnen deelnemen 
aan gewoon werk of begeleid werk (maatschappelijke 
integratie is niet mogelijk). De concrete en haalbare 
behandeldoelen zijn vastgelegd in een behandelplan. De 
behandeling wordt geleverd door een multidisciplinair 
team. 
 
Doel 

 Stabiliseren van functioneren. 

 Voorkomen van achteruitgang in fysieke, cognitieve en  

sociaal-emotionele vaardigheden. 

 Thuis wonen langer mogelijk maken op verantwoorde 

wijze. 

 Vermindering van belasting van de mantelzorger. 

 Bereiken van optimaal herstel van functies/ 

verminderen van beperkingen. 

 Stabilisering van functioneren en voorkomen van 

verergering van beperkingen. 

 Leren omgaan met fysieke en/of cognitieve 

beperkingen. 

 Handhaven en bevorderen van zo zelfstandig mogelijk 

functioneren. 
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Werkzaamheden 

 Ondersteuning bij de dagbesteding en bij sociale 

activiteiten. 

 (Zo nodig) Ondersteuning door begeleiding. 

 Enige persoonlijke verzorging. 

 Ondersteuning bij de dagbesteding. 

 Multidisciplinaire samenwerking. 

4. Dagbesteding visueel licht (H874) 
Dagactiviteit voor personen met ernstige zintuiglijke 
handicap die als gevolg van hun beperkingen niet kunnen 
deelnemen aan gewoon onderwijs, gewoon werk of 
begeleid werk (maatschappelijke integratie is niet 
mogelijk).  

 De activiteit vindt overdag plaats, buiten de 
woonsituatie, in groepsverband. 

 Het dagprogramma legt naar inhoud een accent op 
zelfgekozen bezigheid en activering, waar onder 
vaardigheidstraining. De begeleiding kan ook 
gericht zijn op arbeidsmatig werken. 

 Tijdens dagactiviteit is weinig of slechts beperkte 
verzorging nodig. 

5. Dagbesteding auditief licht (H854)  
De dagbesteding is gericht op Jeugdigeen met een ernstige 
auditieve handicap die als gevolg van hun beperking(en) 
niet kunnen deelnemen aan regulier onderwijs, regulier 
werk en/of begeleid werk. Maatschappelijke integratie is 
niet of zeer beperkt mogelijk. 

 
Doel 

 Persoonlijke ontwikkeling. 

 Leren omgaan met de beperking(en). 
 

Werkzaamheden 
Het dagprogramma betreft een zelfgekozen bezigheid en 
activering, waaronder vaardigheidstraining. De 
dagbesteding kan ook arbeidsmatige dagbesteding 
betreffen. 
 
6. Dagbesteding visueel midden (H875) 
Idem aan visueel/auditief licht.  
 

7. Dagbesteding auditief midden (H855) 
Idem aan auditief licht. Meervoudige problematiek. 
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Werkzaamheden 
Het dagprogramma betreft een zelfgekozen bezigheid en 
activering, waaronder vaardigheidstraining. De 
dagbesteding kan ook arbeidsmatige dagbesteding 
betreffen. Er is weinig of slechts beperkte verzorging nodig. 

8. Dagbesteding visueel zwaar (H876) 
Idem aan visueel/auditief licht.  

9. Dagbesteding auditief zwaar (H856)   
Idem aan auditief licht.  
 
Werkzaamheden 
Het dagprogramma betreft een zelfgekozen bezigheid en 
activering, waar onder vaardigheidstraining. De 
dagbesteding kan ook arbeidsmatige dagbesteding 
betreffen. Er is verzorging nodig. 
 

 
Productspecifieke Eisen 

 
Maximale groepsgrootte 
Bij de verschillende vormen van dagbesteding horen de 
onderstaande maximale groepsgrootte. De groepsgrootte 
wordt niet alleen bepaald door de zorgzwaarte van de 
Jeugdige maar hangt ook samen met de aard van de 
aangeboden dagbestedingactiviteiten. 

 Dagbesteding licht: groep groter dan 6. 

 Dagbesteding visueel licht: groep groter dan 
gemiddeld 6,5.  

 Dagbesteding auditief licht: groep groter dan 
gemiddeld 4,5. 

 Dagbesteding midden: groep tussen 5 en 6. 

 Dagbesteding visueel midden: groep tussen 5,5 en 
6,5. 

 Dagbesteding auditief midden: groep tussen 3,5 en 
4,5. 

 Dagbesteding zwaar: groep kleiner dan 5. 

 Dagbesteding visueel zwaar: groep kleiner dan 
gemiddeld 5,5. 

 Dagbesteding auditief zwaar: groep kleiner dan 
gemiddeld 3,5. 
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4. Kortdurend verblijf voor jeugdigen 
 
 

 
Resultaat 

 
Het resultaat van kortdurend verblijf voor jeugdigen is het 
ontlasten van de (pleeg-)ouders en/of verzorgers om daarmee 
onder andere mogelijk te maken dat de Jeugdige thuis kan blijven 
wonen en niet volledig opgenomen hoeft te worden in een 
instelling. 
 

 
Omschrijving 

 
Kortdurend verblijf voor jeugdigen betreft de mogelijkheid voor 
de Jeugdige om ergens te logeren waar permanent (24-uurs) 
toezicht wordt geboden en waarbij zorg en ondersteuning 
geboden wordt. Het dient ter aanvulling op het wonen in de 
thuissituatie en vervangt niet het  wonen in een instelling.  
 
Voor Jeugdigen bestaat de mogelijkheid in overleg tussen 
Opdrachtnemer en (pleeg-)ouders, verzorgers en/of de wettelijk 
vertegenwoordiger om het aantal etmalen  flexibel in te zetten 
zodat het aantal etmalen  ook in een langere tijd aaneengesloten 
ingezet kan worden (bijvoorbeeld bij vakanties). 
 
Kortdurend verblijf wordt door Opdrachtnemer ingezet, na 
toekenning van Opdrachtgever, bij Jeugdigen:  

 Die als gevolg van hun beperking en/of stoornis 
permanent toezicht en zorg in de nabijheid nodig hebben 
en;  

 Waarvan de (pleeg-)ouders of verzorgers ontlast dienen 
te worden opdat de Jeugdige thuis kan blijven wonen en;  

 De Jeugdige geen beroep kan doen op de Wlz of 
aanvullende zorgverzekering.  

 
Opdrachtgever heeft bewust gekozen om kortdurend verblijf hier 
af te bakenen tot de groep jeugdigen die permanent toezicht 
heeft. Opdrachtgever biedt de mogelijkheid van kortdurend 
verblijf ook aan Jeugdigen die niet zijn aangewezen op 
permanent toezicht en zorg in de nabijheid. Het betreft dan de 
Jeugdigen met dermate grote opvoed- en opgroeiproblemen dat 
als (pleeg)ouders en/of verzorgers niet structureel ontlast 
worden zij (op termijn) zouden moeten verblijven in een 
instelling. 
 

 
Productcategorieën 

 
Onder kort verblijf voor jeugdigen vallen de volgende Producten:  

1. Kortdurend verblijf (zonder ondersteuning) (voorheen 
Z992, Z993, Z994, Z996)  
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2. Kortdurend verblijf all-in basis  
3. Kortdurend verblijf all-in specialistisch  

 

 
Productbeschrijvingen 

 
1. Kortdurend verblijf (zonder ondersteuning)   
Onder deze categorie valt de verblijfscomponent. Vergoeding 
betreft de zgn. “hotelmatige kosten”: 

 huishoudelijke verzorging; 

 keuken(personeel); 

 facilitaire dienst; 

 dagelijkse welzijnsactiviteiten. 
Per etmaal wordt ten minste een ontbijt, lunch en diner 
aangeboden aan de Jeugdige. 

2. Kortdurend verblijf all-in basis 
Zie de omschrijving bij kortdurend verblijf (zonder 
ondersteuning) aangevuld met de benodigde begeleiding licht, 
begeleiding midden of behandeling licht. De Opdrachtnemer 
biedt in dit geval ook de betreffende begeleiding en/of 
behandeling die noodzakelijk/wenselijk is.  
Dit kan uitsluitend in overleg aangevuld worden met 
dagbesteding 

3. Kortdurend verblijf all-in specialistisch 
Zie omschrijving bij kortdurend verblijf (zonder ondersteuning) 
aangevuld met de categorie begeleiding zwaar of behandeling 
midden. Kortdurend verblijf all-in specialistisch is bedoeld voor 
Jeugdigeen met meervoudige opgroei- en opvoedproblematiek 
als gevolg van psychosociale problematiek, en/of 
verslavingsproblematiek en/of (ernstig vermoeden van) 
psychische stoornis en/of een licht verstandelijke beperking en 
kan slechts worden geboden door Aanbieders met erkende 
deskundigheid op het gebied van orthopedagogische 
behandeling. 
 

 
Productspecifieke 
Eisen 

 
Specifieke uitgangspunten 
Opdrachtnemer voert Kortdurend verblijf volgens de volgende 
uitgangspunten uit:  

 Opdrachtnemer zorgt voor een locatie die veilig is. 
Hieronder wordt verstaan de lichamelijke veiligheid en 
integriteit én de geestelijke veiligheid en integriteit van de 
Jeugdige.  

 Het verblijf is passend bij de doelgroep:  

 Zit/slaapvoorzieningen worden aangepast 
aan de zorgbehoefte van de Jeugdige 
(bijvoorbeeld speelvoorzieningen etc.);  
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 De locatie waar het aanbod plaatsvindt 
voldoet aan alle wettelijke eisen;  

 Er zijn rolstoeltoegankelijke 
douche/toiletvoorzieningen aanwezig 
indien relevant voor de Jeugdige;  

 Er is alarmering op de kamer aanwezig 
indien relevant voor de Jeugdige.  

 Opdrachtnemer biedt aanvullend persoonlijke verzorging, 
begeleiding of behandeling van de Jeugdige en stemt dit 
af met netwerkpartners indien de Jeugdige van een 
netwerkpartner begeleiding of behandeling krijgt.  

 Per etmaal wordt een ontbijt, lunch en diner aangeboden 
aan de Jeugdige.  

 
N.B. In overleg tussen Opdrachtnemer en (pleeg-)ouders en/of verzorgers en 
indien van toepassing de wettelijk vertegenwoordiger, kan er afgesproken 
worden dat er aanvullende services en/of diensten worden geboden aan de 
Jeugdige tijdens het kortdurend verblijf. De kosten hiervan zijn dan voor  
(pleeg-)ouders en/of verzorgers (en indien van toepassing de wettelijk 
vertegenwoordiger). 
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5. Persoonlijke verzorging 
 

 
Resultaat 

Persoonlijke verzorging richt zich op het geheel of gedeeltelijk  
overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke 
verzorging. 
 

 
Omschrijving 

Onder persoonlijke verzorging wordt verstaan het 
ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het 
gebied van de persoonlijke verzorging in verband met een 
somatische of psychiatrische aandoening, of beperking, of een 
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, gericht op 
het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij 
persoonlijke zorg. 
 
Wanneer de ondersteuning die de Jeugdige krijgt bij het 
voeren van de algemene dagelijkse verrichtingen tijdens het 
ontvangen van begeleiding, dagbesteding, behandeling en/of 
kortdurend verblijf onvoldoende is, krijgt de Jeugdige een 
aanvullende Verwijzing voor persoonlijke verzorging. De 
Jeugdige kan aldus een Verwijzing hebben voor persoonlijke 
verzorging aanvullend aan een Verwijzing voor begeleiding, 
dagbesteding en/of behandeling. Daarnaast kan een Jeugdige 
uitsluitend een Verwijzing hebben voor persoonlijke 
verzorging.  
 

 
Productcategorieën 

Onder persoonlijke verzorging worden drie Producten 
onderscheiden: 

1. persoonlijke verzorging basis (voorheen H126) 
2. persoonlijke verzorging extra (voorheen H127) 
3. persoonlijke verzorging op afstand (voorheen H136) 

 

 
Product beschrijvingen 

 
1. Persoonlijke verzorging basis (H126) 
Persoonlijke verzorging basis omvat activiteiten op de volgende 
gebieden: 

 hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL 
taken), namelijk bij het zich wassen, zich kleden, 
beweging en houding (waaronder in/uit bed gaan), eten 
en drinken, toiletgang, eventueel ook de controle van 
lichaamsfuncties; 

 hulp bij beperkingen op het vlak van zelfverzorging van 
haren, mond- en gebitsverzorging, hand- en 
voetverzorging, aanbrengen en uitdoen van prothesen, 
hoortoestel aan of uitzetten, bril poetsen en opzetten, 
sieraden omdoen, zich opmaken, scheren, medicijnen 
klaarzetten (met uitzondering van het vullen van de 
weekdozen) en toedienen. 
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 advies, instructie en voorlichting aan de Jeugdige die in 
directe relatie staan met de persoonlijke 
verzorging, waaronder hulp bij medicijngebruik of 
stimulering van de Jeugdige bij het deels zelf uitvoeren 
van activiteiten. Hiertoe behoort ook het desgevraagd 
adviseren van informele mantelzorgers van de 
Jeugdige. 

 
2. Persoonlijke verzorging extra (H127) 
Persoonlijke verzorging extra bevat dezelfde activiteiten als 
omschreven onder persoonlijke verzorging basis. Bij 
persoonlijke verzorging extra gaat het aanvullend om het 
leveren van niet planbare persoonlijke verzorging binnen een 
redelijke termijn, waardoor de Jeugdige erop kan rekenen dat 
de persoonlijke verzorging na oproep wordt geleverd. 
 
Het gaat hierbij om Jeugdigeen die zijn aangewezen op 
persoonlijke verzorging en die – door de aard van hun ziekte en 
beperkingen – naar verwachting meerdere keren per week 
persoonlijke verzorging moeten inroepen buiten de 
afgesproken vaste tijden. 
 
3. Persoonlijke verzorging op afstand 
Persoonlijke verzorging op afstand omvat jeugdigecontact 
gericht op het op afstand leveren van persoonlijke verzorging 
met behulp van moderne communicatiemiddelen (bijv. met 
behulp van een tablet, computer etc.). De hulpverlener 
begeleidt en adviseert 'op afstand' en houdt  zo de vinger aan 
de pols. 
 
De Jeugdige die in aanmerking komen voor persoonlijke 
verzorging op afstand voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 de Jeugdige heeft een Verwijzing voor persoonlijke 
verzorging; 

 de Jeugdige heeft meerdere keren per week deze 
geïndiceerde  ondersteuning nodig; 

 er is regelmatig contact tussen zorgverlener en 
Jeugdige noodzakelijk. 

Het zorg op afstand contact is bedoeld voor activiteiten die 
liggen op het vlak van de persoonlijke verzorging en/of 
begeleiding. 
 

 
Productspecifieke Eisen 

De zorg wordt laagdrempelig georganiseerd op de plaats die en 
het tijdstip dat, binnen redelijke grenzen, de jeugdige en ouder 
wenst.  
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6. Vervoer Jeugd 
 

 
Resultaat 

 
Het resultaat van deze voorziening is het vervoeren van de 
Jeugdige van en naar de dagbesteding/behandeling. 
 

 
Omschrijving 

 
Het onderdeel vervoer heeft uitsluitend betrekking op  
noodzakelijk vervoer van en naar de dagbesteding/behandeling 
waarop op grond van een beschikking van de gemeente 
aanspraak bestaat. Dit onderdeel is van toepassing op 
extramurale Jeugdigeen die een indicatie hebben voor 
dagbesteding/dagbehandeling en vervoer. 
 

 
Productcategorieën 

 
Onder vervoer worden twee Producten  onderscheiden: 

1. Vervoer zonder rolstoel (voorheen H894 en H803) 
2. Vervoer met rolstoel (voorheen H896) 

 

 
Product beschrijvingen 

 
Voor deze Jeugdigeen kan per dag waarop vervoer naar 
dagbesteding/dagbehandeling plaatsvindt een vergoeding voor 
vervoer worden afgesproken. Het vervoer wordt geregeld door 
de Opdrachtnemer. 
 
De vergoeding per dag is voor het vervoer van en naar de 
locatie (ZZP 1 t/m 3) waar de dagbesteding/dagbehandeling 
wordt aangeboden. 
 

 
Productspecifieke Eisen 

 
Medische noodzakelijk 
Als de Jeugdige is aangewezen op begeleiding in 
groepsverband gedurende een dagdeel in een instelling van 
Opdrachtnemer, dan omvat de zorg ook het vervoer naar en 
van de instelling wanneer dit medisch noodzakelijk is. 
Uitgangspunt bij het beoordelen van de ‘medisch 
noodzakelijkheid’, is het gebrek aan zelfredzaamheid van de 
Jeugdige en/of zijn omgeving. 
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7. Ambulante spoedhulp 
 

 
Resultaat 

 
Ambulante spoedhulp richt zich op de het bereiken van de 
volgende algemene resultaten: 

 Veiligheid en basisroutines (eten, slapen, naar 
school/werk gaan) van Jeugdige en ouders zijn voldoende 
hersteld en er is gewerkt aan urgente korte termijn 
doelen (dit vindt plaats middels crisisinterventie). 

 De problematiek, risicofactoren, krachten/kansen en 
wensen en verwachtingen van Jeugdige en ouders zijn 
verkend en geordend (dit vindt plaats middels analyse en 
ordening van de problematiek). 

 Samen met Jeugdige en ouders is vastgesteld wat er aan 
de hand is en wat er nog nodig is (dit vindt plaats middels 
formulering van een advies). 

 Waar vervolghulp gewenst/nodig blijkt heeft overdracht 
naar vervolghulp plaats gevonden (dit vindt plaats 
middels toeleiding naar vervolghulp). 

 

 
Omschrijving en 
Productbeschrijving 

 
Doelgroep 

 Ambulante spoedhulp biedt hulp aan Jeugdigeen en hun 
opvoeders: het betreft Jeugdigeen van 0 tot 18 jaar. Ook 
Jeugdigeen van 6 tot 23 jaar met een (lichte) 
verstandelijke beperking horen tot de doelgroep; 

 Waarbij sprake is van crisis en/of een spoedeisende 
situatie. 

 
Ambulante spoedhulp 
Ambulante spoedhulp is een kortdurende, intensieve, 
activerende hulpverleningsvorm. De hulp wordt in de 
woonsituatie ingezet bij crisis en spoedeisende situaties in de 
opvoedingssituatie. De hulpverlener kan vaak al binnen een paar 
uur bij het gezin zijn. Soms kan het gezin na een dag weer zelf 
verder, soms is het ook nodig om nadat het ambulante 
spoedhulp traject is afgerond vervolghulp in te zetten. Natuurlijk 
helpt de hulpverlener met het regelen van die hulp. 
 
Ambulante spoedhulp is een hulpvorm die de problematiek 
verkent en ordent, gezinsleden structuur en veiligheid biedt, het 
sociaal netwerk van het gezin activeert, het probleemoplossend 
vermogen van de afzonderlijke gezinsleden vergroot en de regie 
in het gezin herstelt, al dan niet in combinatie met toeleiding 
naar aanvullende (intensieve) hulpverlening. 
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Indicaties  
Op basis van deze doelgroep zijn de volgende indicaties 
geformuleerd: 

 Jeugdigeen van 0 tot 18 jaar (6 tot 23 jaar met een licht 
verstandelijke beperking); 

 Waarbij sprake is van crisis en/of een spoedeisende 
situatie; 

 Het aangemelde gezin bestaat uit minimaal één 
verzorgende ouder/opvoeder en één Jeugdige; 

 De veiligheid en ontwikkeling van de Jeugdige bedreigd is; 

 Tenminste één ouder is bereid aan de hulp mee te 
werken en binnen 24 uur een spoedhulpwerker te 
ontmoeten. 

 

 
Productspecifieke 
Eisen 

 
Opleidingsniveau 
Ambulante spoedhulp wordt uitgevoerd door gecertificeerde 
hbo+ spoedhulpverleners. 
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2b Producten en Tarieven 
Bijlage 2B versie geldend vanaf 1-1-2018 
Tarieven perceel 2 jeugd ambulant 2018 

Productcode Product Tarief Eenheid 

2R101 Begeleiding licht € 43,80 Uur 

2R108 Nachtverzorging € 37,80 Dagdeel 

2R102 Begeleiding midden € 76,80 Uur 

2R104 Begeleiding visueel basis € 79,80 Uur 

2R105 Begeleiding visueel speciaal € 98,40 Uur 

2R106 Begeleiding auditief basis € 66,60 Uur 

2R107 Begeleiding auditief speciaal € 85,20 Uur 

2R103 Begeleiding zwaar € 195,60 Uur 

2R201 Behandeling licht € 49,20 Uur 

2R202 Behandeling midden € 91,20 Uur 

2R203 Behandeling visueel € 123,60 Uur 

2R204 Behandeling auditief € 111,00 Uur 

2R301 Behandeling groep licht € 65,95 Dagdeel 

2R302 Behandeling groep midden € 102,59 Dagdeel 

2R401 Dagbesteding groep licht € 38,48 Dagdeel 

2R402 Dagbesteding groep midden € 50,38 Dagdeel 

2R403 Dagbesteding groep zwaar € 81,17 Dagdeel 

2R404 Dagbesteding groep visueel licht € 37,76 Dagdeel 

2R405 Dagbesteding groep visueel midden € 45,72 Dagdeel 

2R406 Dagbesteding groep visueel zwaar € 58,92 Dagdeel 

2R407 Dagbesteding groep auditief licht € 47,14 Dagdeel 

2R408 Dagbesteding groep auditief midden € 59,48 Dagdeel 

2R409 Dagbesteding groep auditief zwaar € 75,29 Dagdeel 

2R501 Kortdurend Verblijf (excl. ondersteuning) € 62.08 Etmaal 

2R502 Kortdurend Verblijf all-in basis € 105.30 Etmaal 

2R503 Kortdurend Verblijf all-in specialistisch € 290.18 Etmaal 

2R801 Persoonlijke verzorging basis € 40,80 Uur 

2R802 Persoonlijke verzorging extra € 43,80 Uur 

2R803 Persoonlijke verzorging op afstand € 40,80 Uur 

2R601 Vervoer zonder rolstoel € 10,89 Dag  

2R602 Vervoer met rolstoel € 19,25 Dag  

2R701 Ambulante spoedhulp (28 dagen) €3.557,79 Traject 

2R205 Behandeling zwaar € 142,20 Uur 

 
 
 


