
 

 

Besluitvorming bijstelling tarief Jeugdbehandeling Groep, zowel regulier als specialistisch  

Datum: 1 oktober 2020 

Proces 
Alle 28 aanbieders die een contract hebben in de regio Rivierenland voor één van deze producten zijn 
aangeschreven met het verzoek om een reactie wanneer men niet akkoord was met het voorstel. Er zijn 
geen schriftelijke reacties binnengekomen via de digitale overlegtafel op het voorstel. Eén aanbieder 
heeft tijdens het contractgesprek benoemd geen bezwaar te hebben tegen het voorstel. 

Daarnaast hebben verdiepende gesprekken plaatsgevonden met de vijf aanbieders in onze regio die dit 
product op dit moment ook daadwerkelijk inzetten. Het betreft twee aanbieders die beide producten 
leveren, twee aanbieders die alleen het specialistische product leveren en één aanbieder die zich alleen 
heeft ingeschreven voor het product jeugdhulpbehandeling regulier. Deze aanbieders hebben middels 
aanvullende onderbouwing bijgedragen aan de totstandkoming van een reëel tarief. Dit heeft ten 
opzichte van het conceptvoorstel geleid tot een aanpassing op de ingangsdatum en in de hoogte van het 
tarief jeugdhulpbehandeling groep regulier. 
 
Besluitvorming aanpassing tarief en eenheid 
Op basis van de gesprekken en het akkoord via de digitale overlegtafel concluderen wij dat er breed 
draagvlak is voor de voorgestelde aanpassing van het tarief en voor het hanteren van de eenheid 
dagdeel.  

Rekening houdend met de binnengekomen reacties maakt dat wij besluiten tot het volgende: 

• Het tarief voor jeugdhulpbehandeling groep regulier (41A23) wordt € 104,- per dagdeel; 
• Het tarief voor jeugdhulpbehandeling groep specialistisch (41A24) wordt € 116,- per dagdeel; 
• De ingangsdatum voor beide tariefsaanpassingen is 1 oktober 2020 voor nieuwe trajecten. 

Wij zijn mening dat we met deze tarieven recht doen aan de invulling van het product en de 
onderbouwing die is aangeleverd door aanbieders. De benchmark laat zien dat deze tarieven in lijn liggen 
met andere regio’s die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Jeugdwet.  

 
Uitvoering 
Binnenkort ontvangt u bericht van ons met betrekking tot een aangepast tekenblad van de 
raamovereenkomst waarin deze aanpassing verwerkt is. Per 1 oktober 2020 zijn deze aangepaste 
tarieven van toepassing. Vanaf deze datum is het alleen mogelijk om tegen het nieuwe tarief en eenheid 
te leveren. 


