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Introductie: productomschrijvingen Intramuraal  
Pleegzorg, gezinsvormen, verblijf met begeleiding en verblijf op terrein. 
Een jeugdige (0-23 jaar) verblijft  altijd bij voorkeur thuis in het eigen gezin. Als verblijf in de 

thuissituatie, ook met behulp van ambulante ondersteuning niet mogelijk is, wordt voor de 

noodzakelijke opvang verblijfszorg ingezet. Hierbij geldt als uitgangspunt dat jeugdigen verblijven in 

een ‘zo thuis mogelijke situatie’. Als eerste wordt  gekeken naar opvangmogelijkheden rondom het 

gezin (netwerk, algemene en voorliggende voorzieningen). Indien nodig wordt pleegzorg ingezet. In de 
eerste 0-12 maanden wordt hierbij de nadruk gelegd op de inzet van een netwerkonderzoek en 

perspectiefbepaling. Als verblijf binnen een pleeggezin niet mogelijk is, wordt onderzocht of de 

jeugdige binnen een gezinsvorm kan verblijven. Dit is een vorm van verblijf waarbij een vervangende 

gezinssituatie wordt geboden. Afhankelijk van de problematiek en begeleidingsbehoefte van de 

jeugdige wordt gekozen voor het product gezinshuis regulier of specialistisch. Daarnaast is binnen de 
gezinsvormen inzet van een Moeder-Kindhuis mogelijk voor jonge moeders. Mocht ook verblijf in een 

gezinshuis (of Moeder-Kindhuis) niet mogelijk zijn dan wordt ‘verblijf met begeleiding’ ingezet, en als 

dit niet volstaan kan  ‘verblijf op terrein’ worden ingezet.  

  

Uitgangspunt bij alle in dit document beschreven verblijfsvormen is dat de jeugdige zo spoedig 

mogelijk weer terug naar huis gaat en een toekomstperspectief wordt bepaald waar naartoe gewerkt 
kan worden. De thuissituatie wordt daarom zo goed mogelijk betrokken en het gezin en jeugdige 

worden voorbereid op de terugkomst van jeugdige in het eigen gezin. Afhankelijk van de leeftijd van de 
jeugdige kan het perspectief  aangepast worden van ‘terug naar huis’ naar ‘zo zelfstandig mogelijk 

wonen’. In dit laatste geval ligt minder de nadruk op het betrekken van het eigen gezin en meer de 

nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden om zelfstandig te wonen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
inzet van vormen van kamertraining en bij de inzet van een Moeder-Kindhuis.   
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1. (deeltijd) Pleegzorg 

 

Productnaam (deeltijd) Pleegzorg  
Productcodes 44A07 Prijs per eenheid (etmaal) <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Pleegzorg is voor jeugdigen die zich in de eigen gezinssituatie niet veilig kunnen ontwikkelen 

en/of gezond kunnen opgroeien.  

• De duur van de pleegzorg varieert mede afhankelijk van het perspectief. Dit perspectief moet 

in het belang van de cliënt zo snel mogelijk duidelijk zijn. Pleegouders en opdrachtnemer 
zorgen in samenwerking met ouders en evt. gezinsvoogd voor deze duidelijkheid. 

 

Specificatie: 

• Randvoorwaardelijke activiteiten: 7 maal 24 uurs bereikbaarheid voor de cliënt, 

netwerkonderzoeken in geval van netwerkpleegzorg, behartigen van de rechtspositie van 

pleegouders, pleegouderraad, PR en werving van pleegouders, betaling pleegouders (incl. 

toeslagen en bijzondere kosten), regelen verzekeringen, dossiervorming. 

• Voor pleegzorg wordt aangesloten bij het Programma van eisen Pleegzorg dat door de VNG is 

opgesteld: (https://vng.nl//files/vng/20140717_programma_van_eisen_pleegzorg.docx). 
 

Wat is inclusief? 

• Cliëntgebonden hulpverlening: voorbereiding & screening aspirant pleegouders, matching, 

veiligheidscheck, afstemming toegang.  

• Wettelijk vastgestelde Pleegvergoeding inclusief bijzondere kosten pleegzorg: de 
pleegvergoeding is wettelijk vastgesteld door het ministerie van VWS. Zie ook document 

VNG: Handreiking pleegzorgvergoeding. 

• Ondersteuning van de pleegouders. Betreft o.a. aanbieden van deskundigheidsbevordering 

en scholing, overleg met pleegouders over de financiële regelingen en ondersteuning. 

• Een ‘basis vorm’ van begeleiding van de thuissituatie/biologische ouders. Betreft o.a. 

betrekken van biologische ouders bij opvoeding/opgroeien van de cliënt (indicatief = 0-1 Uur 

per week). 

• Uitgangspunt is zo veel als mogelijk 7 etmalen per week toewijzen.  Bij afwezigheid vanwege 
vakantie, detentie of ziekenhuisopname kan afwezigheid worden bekostigd voor: 

o maximaal 14 aaneengesloten dagen per keer en; 

o maximaal 42 dagen per kalenderjaar. 
Inzet van een vorm oppas/ logeren/begeleiding tijdens deze 42 verlofdagen is inclusief.  

Bij een inschatting van meer dan 42 verlofdagen dan alleen daadwerkelijke etmalen per 
week vergoeden (deeltijd pleegzorg). 

 

Wat is niet inclusief?  

• Individuele behandeling/therapie of groepsbehandeling voor de cliënt. 

• Intensieve begeleidingsbehoefte/behandeling/training van de biologische ouders ten 
behoeve van terugkeerperspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het 

gezinssysteem.  
Doelgroep 

• In pleegzorg verblijven jeugdigen die om verschillende kind- en/of gezin gerelateerde 

redenen (zoals ernstige gedragsproblemen, opvoedingsproblemen, gezinsproblemen) 

tijdelijk of langdurig niet bij de eigen ouder(s) kunnen opgroeien, maar wel kunnen 

functioneren in een gezinssituatie (m.a.w. geen behandelsetting behoeven). 
Doel 

• Pleegouders voeden voor korte of langere tijd een kind van iemand anders op in hun eigen 

gezin, tot het kind terug naar huis kan of op eigen benen kan staan.  

https://vng.nl/files/vng/20140717_programma_van_eisen_pleegzorg.docx
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2016/201501_vng_handreiking-pleegvergoeding_def.pdf
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• Pleegzorg is gericht op terugkeer naar het eigen gezin. Er wordt zoveel mogelijk samen 

gewerkt met de biologische ouders. 

• Zowel bij een tijdelijk als een permanent verblijf binnen een pleeggezin wordt er gewerkt aan 
een positieve relatie tussen ouders, pleegouders en pleegkind. 

Productspecifieke eisen 

• De directe begeleider van pleegouders en het gezin van herkomst heeft een relevante 

opleiding op hbo-niveau (zie norm van verantwoorde werktoedeling). De betrokkenheid van 

een gedragswetenschapper (wo) is ondersteunend en vaak consultatief. 

• Pleegzorgwerkers/begeleiders zijn minimaal hbo-opgeleid. De werker heeft een opleiding 
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) of een vergelijkbare opleiding genoten. 

• Opdrachtnemer onderschrijft de veldnormen pleegzorg/professionele standaarden 

pleegzorg en kan dit aantonen. 

• Opdrachtnemer levert op verzoek een Pleegzorgplan waarin minimaal een aantal specifieke 

aspecten zijn opgenomen: breakdown-percentage en inspanningen/plan voorkomen van 

breakdown, voortgang activiteiten en knelpunten screening, matching, pleegouderwerving, 

begeleiding. Het plan vormt de grondslag voor de monitoring van de aanbieder.  

• De opdrachtnemer werkt mee aan Monitor Pleegzorg (Aanbieders + NJi). 

• De opdrachtnemer draagt zorg voor scholing en up-to-date kennis van pleegouders en heeft 

een pleegouderraad. 

• De Pleegzorgwerkers/begeleiders hebben een geldende SKJ-registratie en een VOG 

• Pleegzorgouders hebben een VOG. 
Samenhang met andere producten 

• Tijdens het eerste jaar pleegzorg kan aanvullend het product ‘Begeleiding individueel 
(45A48)’ beschikt worden. Dit is bedoeld voor de eventuele extra benodigde inzet  voor 

(uitgebreid) netwerkonderzoek en perspectiefbepaling. Norm: 0-2 uur per week. 

• Bij aantoonbare overbelasting , wanneer er sprake is van medische/ psychische 

overbelasting vastgesteld door de huisarts, kan contact opgenomen worden met de 
betrokken gemeente. Er wordt hierbij altijd eerst naar een oplossing in het netwerk gezocht 

of vanuit een voorliggende voorziening.  

• Intensieve begeleidingsbehoefte/behandeling/training van de biologische ouders ten 

behoeve van terugkeerperspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het 
gezinssysteem. Norm: 0-1 uur per week. Dit is aanvullend op de ‘basis vorm’ van begeleiding 

die inclusief is.  

2.1 Gezinshuis regulier 

 
Productnaam Gezinshuis regulier  

Productcode 44A08 Prijs per eenheid (etmaal) <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Gezinshuiszorg betreft wonen en begeleiding in een gezinsvorm.  

• In een gezinshuis wonen gezinshuisouders met meerdere geplaatste cliënten en soms ook 

eigen kinderen.  

• Gezinshuisouder(s) zijn beroepsopvoeder(s) die 7 dagen per week 24 uur per dag hun beroep 

uitoefenen en beschikbaar zijn.  

• Een gezinshuis biedt een vervangende gezinssituatie en biedt een stabiele opvoed- en 

opgroeiomgeving, waar nodig aangevuld met professionele behandeling.  

• Begeleiding van de cliënt door de gezinshuisouder(s) is doorgaans afdoende, er is geen extra 

ondersteuning nodig. Oftewel, de draagkracht en competenties van de gezinshuisouder(s) 
zijn voldoende om te voorzien in de ondersteuningsbehoefte van cliënt. Apart uren indiceren 

vanuit begeleiding is  niet mogelijk.  
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Wat is inclusief? 

• Begeleiding van cliënt. 

• Een ‘basis vorm’ van begeleiding van de thuissituatie. Zodat geborgd is dat de thuissituatie 
betrokken wordt en ondersteuning krijgt. Norm 0-1 uur per week. 

• Huisvestingskosten, hotelmatige kosten. 

• Inkomen van de gezinshuisouder(s). 

• Aanvullende begeleiding of ondersteuning naast de gezinshuisouder(s) via pedagogisch 

medewerker(s) ten behoeve van het pedagogische klimaat in het gezinshuis, tot een totale 

formatie van 0,44 fte per cliënt. Het betreft de gezinshuisouder, (eventueel) aanvullende 

begeleiding en inzet van de gedragswetenschapper/gedragsdeskundige/hoofdbehandelaar. 

• Vervanging voor verlof, ziekte en vakantie van de gezinshuisouder. 

• Consult en input van een gedragswetenschapper voor de gezinshuisouders, gericht op regie, 
kwaliteit en advies/sparring voor de gezinshuisouders. 

• Verzorgingskosten, incl. zak- en kleedgeld: vastgesteld minimaal de NIBUD-norm. Wanneer 

ouderlijk gezag nog bij de biologische ouders ligt zijn zij wettelijk verantwoordelijk (en 
ontvangen zij kinderbijslag), echter wij houden rekening met het feit dat de meeste ouders 

niets bijdragen. 

• Bijzondere kindkosten, voor bijzondere kosten die niet door de gecertificeerde instelling 

(bijzondere kosten JB) of ouders worden vergoed (denk aan laptop, fiets, niet vergoede 
bijzondere ziektekosten, zoals een beugel). I.t.t. de verzorgingskosten hebben we de bijz. 

kindkosten meegenomen en genormeerd voor alle kinderen (100%). 

• Uitgangspunt is zo veel als mogelijk 7 etmalen per week toewijzen.  Bij afwezigheid vanwege 
vakantie, detentie of ziekenhuisopname kan afwezigheid worden bekostigd voor: 

o maximaal 14 aaneengesloten dagen per keer en; 

o maximaal 42 dagen per kalenderjaar. 
Inzet van een vorm oppas/ logeren/begeleiding tijdens deze 42 verlofdagen is inclusief.  

Bij een inschatting van meer dan 42 verlofdagen dan alleen daadwerkelijke etmalen per 
week vergoeden. 

 

Wat is niet inclusief?  

• Individuele behandeling/therapie of groepsbehandeling voor de cliënt. Doorgaans hebben 

deze cliënten dit niet nodig, mocht er bij uitzondering individuele behandeling/therapie of 
groepsbehandeling noodzakelijk zijn voor de cliënt dan mag gestapeld worden bij dit 

product.  

• Afhankelijk van het perspectief:  behandeling/training van de biologische ouders ten 

behoeve van terugkeerperspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het 
gezinssysteem. 

• Cliënt gaat in principe naar school. Het kan zijn dat een leerling niet leerplichtig is. Als er dan 

dagbesteding ingezet moet worden door andere professionals dan de reeds aanwezige 

professionals van het gezinshuis (begeleider of gezinshuisouders), is dit niet inclusief. Het 

betreft geen extra begeleiding voor de schoolgang zelf. Wel kan het zijn dat er extra 
begeleiding nodig is, door andere professionals om een cliënt weer terug naar school te 

krijgen, als het niet naar school gaat. 
Doelgroep 

• Cliënt met een opvoed- of begeleidingsvraag die niet in een pleeggezin of eigen netwerk 

terecht kan. Cliënten kunnen complexe problemen hebben. Cliënten worden (in principe) in 
staat geacht in een gezinsstructuur te functioneren.  

• Dit gezinshuis is er voor jeugdigen die een lichte tot middelmatige begeleidingsintensiteit 

nodig hebben. (bv heeft in mindere mate toezicht nodig en gemiddelde mate van 
zelfredzaamheid). Deze cliënten hebben doorgaans weinig behandeling/therapie nodig, 

uitzonderingen daargelaten.  
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Resultaten 

• Plaatsing in een gezinshuis is altijd gericht op perspectief, zo snel mogelijke terugkeer naar 

de (biologische) ouders of zelfstandig wonen, indien mogelijk. 

• Een gezinshuis biedt een vervangende gezinssituatie en biedt een stabiele opvoed- en 

opgroeiomgeving, waar nodig aangevuld met professionele behandeling. 

• Bij de start zal vooral ingezet worden op perspectief bepaling om te langdurige inzet van 

gezinshuis te beperken. 

• Essentiële kenmerken van een gezinshuis zijn de mogelijkheid om een jeugdige deel te laten 

nemen aan een gewoon gezinsleven evenals de continuïteit die de jeugdige geboden wordt 
en de geborgenheid en veiligheid die het gezinshuis biedt aan de jeugdige. 

• De kleinschaligheid van een gezinshuis maakt een individuele benadering van de jeugdige 

mogelijk. Een gezinshuis is gevestigd in een ‘gewone’ buurt waardoor kinderen op een 

normale manier kunnen meedoen in de maatschappij. 
Productspecifieke eisen 

• Binnen het gezinshuis beschikt tenminste één gezinshuisouder bij voorkeur over minimaal 

een relevante hbo-opleiding en bij voorkeur over een SKJ-registratie, conform de nieuwe 

landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Als een gezinshuisouder de juiste competenties 
heeft, maar niet de benodigde registratie, is het mogelijk om de niet-geregistreerde 

gezinshuisouder samen met een geregistreerd professional in te zetten.  

• De gezinshuisouders worden ondersteund door een vast multidisciplinair team, waaronder 

een ondersteuner (pedagogisch medewerker) en 

gedragswetenschapper/gedragsdeskundige/hoofdbehandelaar. Deze laatste is minimaal 
wo-opgeleid.  

• Opdrachtnemer is HKZ-, ISO- of gelijkwaardig gecertificeerd en neemt de 
eindverantwoordelijkheid van de zorg op zich. Gezinshuizen functioneren als 

onderaannemer van de opdrachtnemer, zijn in loondienst of werken via een franchise-

constructie. 

• Opdrachtnemer is een professionele aanbieder, bij voorkeur met een breder zorgaanbod, en 
treedt op als hoofdaannemer voor een of meerdere gezinshuizen.  

• De gezinshuisouder(s) is/zijn bij aanvang gescreend op geschiktheid voor het professioneel 

opvoederschap door de aanbieder.  

• Aanbieder conformeert zich aan de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. 

• Maximaal 5 kinderen/jeugdigen (inclusief eventuele eigen kinderen) 
Samenhang met andere producten 

• Individuele behandeling/therapie of groepsbehandeling voor de cliënt. Norm: 0-1 uur per 
week.   

• Intensieve begeleidingsbehoefte/behandeling/training van de biologische ouders ten 
behoeve van terugkeerperspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het 

gezinssysteem. Norm: 0-1 uur per week. Dit is aanvullend op de ‘basis vorm’ van begeleiding 

die inclusief is.  

• Dagbesteding die ingezet moet worden bij andere, dan aanwezige professional. 

• Begeleiding bij terugkeer naar school bij onrechtmatig schoolverzuim . 
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 2.2 Gezinshuis specialistisch 

  

Productnaam Gezinshuis specialistisch  

Productcode 44A30 Prijs per eenheid (etmaal) <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Gezinshuiszorg betreft wonen en begeleiding in een gezinsvorm. In een gezinshuis wonen 
gezinshuisouders met meerdere geplaatste cliënten en soms ook eigen kinderen. 

Gezinshuisouders zijn beroepsopvoeders die 7 dagen per week 24 uur per dag hun beroep 

uitoefenen en beschikbaar zijn. Een gezinshuis biedt een vervangende gezinssituatie en 

biedt een stabiele opvoed- en opgroeiomgeving, waar nodig aangevuld met professionele 

behandeling.  

• De vraag naar begeleiding (begeleidingsintensiteit) op basis van aard en ernst van de 
problematiek van de cliënt. Norm: begeleiding door gezinshuisouders is onvoldoende. Er is 

structureel extra ondersteuning/ begeleiding nodig. De gezinsouders worden door de 

opdrachtnemer ondersteund. 

 

Wat is inclusief: 

• Begeleiding van cliënt. 

• Een ‘basis vorm’ van begeleiding van de thuissituatie. Zodat geborgd is dat de thuissituatie 
betrokken wordt en ondersteuning krijgt. Norm 0-2 uur per week. 

• Huisvestingskosten, hotelmatige kosten. 

• Inkomen van de gezinshuisouder(s). 

• Aanvullende begeleiding of ondersteuning naast de gezinshuisouder(s) via pedagogisch 

medewerker(s) ten behoeve van het pedagogische klimaat in het gezinshuis, tot een totale 
formatie van 0,6 fte per cliënt. Het betreft de gezinshuisouders, (eventueel) aanvullende 

begeleiding en inzet van de gedragswetenschapper/gedragsdeskundige/hoofdbehandelaar. 

• Vervanging voor verlof, ziekte en vakantie van de gezinshuisouders. 

• Consult en input van een gedragswetenschapper voor de gezinshuisouders, gericht op regie, 

kwaliteit en advies/sparring voor de gezinshuisouders. 

• Verzorgingskosten, incl. zak en kleedgeld: vastgesteld minimaal de NIBUD-norm. Wanneer 
ouderlijk gezag nog bij de biologische ouders ligt zijn zij wettelijk verantwoordelijk (en 

ontvangen zij kinderbijslag), echter wij houden rekening met het feit dat de meeste ouders 
niets bijdragen. 

• Bijzondere kindkosten, voor bijzondere kosten die niet door de gecertificeerde instelling 
(bijzondere kosten JB) of ouders worden vergoed (denk aan laptop, fiets, niet vergoede 

bijzondere ziektekosten, zoals een beugel). I.t.t. de verzorgingskosten hebben we de bijz. 

kindkosten meegenomen en genormeerd voor alle kinderen (100%). 

• Uitgangspunt is zo veel als mogelijk 7 etmalen per week toewijzen.  Bij afwezigheid vanwege 

vakantie, detentie of ziekenhuisopname kan afwezigheid worden bekostigd voor: 
o maximaal 14 aaneengesloten dagen per keer en; 

o maximaal 42 dagen per kalenderjaar. 
Inzet van een vorm oppas/ logeren/begeleiding tijdens deze 42 verlofdagen is inclusief.  

Bij een inschatting van meer dan 42 verlofdagen dan alleen daadwerkelijke etmalen per 

week vergoeden. 

 

Wat is niet inclusief: 

• Individuele behandeling/therapie of groepsbehandeling. 

• Afhankelijk van het perspectief:  behandeling/training van de biologische ouders ten 

behoeve van terugkeerperspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het 
gezinssysteem. 
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• Cliënt gaat in principe naar school. Het kan zijn dat een leerling niet leerplichtig is. Als er dan 

dagbesteding ingezet moet worden door andere professionals/ hoofdbehandelaar dan de 

reeds aanwezige professionals/ hoofdbehandelaar van het gezinshuis (begeleider of 
gezinshuisouders), is dit niet inclusief. Het betreft geen extra begeleiding voor de schoolgang 

zelf. Wel kan het zijn dat er extra begeleiding nodig is, door andere professionals om een 

cliënt weer terug naar school te krijgen, als het niet naar school gaat. 
Doelgroep 

• Cliënt met een opvoed- of begeleidingsvraag die niet in een pleeggezin of eigen netwerk terecht 

kan. Cliënten hebben vaak complexe problemen. Cliënten worden (in principe) in staat geacht in 
een gezinsstructuur te functioneren.  

• Dit gezinshuis is er voor jeugdigen die een zware  begeleidingsintensiteit nodig hebben. (bv 

zekere mate van toezicht is noodzakelijk mindere mate van zelfredzaamheid). Deze cliënten 

hebben doorgaans behandeling/therapie nodig.  
Resultaten 

• Plaatsing in een gezinshuis is altijd gericht op perspectief, zo snel mogelijke terugkeer naar 

de (biologische) ouders of zelfstandig wonen, indien mogelijk. 

• Een gezinshuis biedt een vervangende gezinssituatie en biedt een stabiele opvoed- en 

opgroeiomgeving, waar nodig aangevuld met professionele behandeling. 

• Bij de start zal vooral ingezet worden op perspectief bepaling om te langdurige inzet van 
gezinshuis te beperken. 

• Essentiële kenmerken van een gezinshuis zijn de mogelijkheid om een jeugdige deel te laten 
nemen aan een gewoon gezinsleven evenals de continuïteit die de jeugdige geboden wordt 

en de geborgenheid en veiligheid die het gezinshuis biedt aan de jeugdige. 

• De kleinschaligheid van een gezinshuis maakt een individuele benadering van de jeugdige 
mogelijk. Een gezinshuis is gevestigd in een ‘gewone’ buurt waardoor kinderen op een 

normale manier kunnen meedoen in de maatschappij. 
 Productspecifieke eisen 

• Binnen het gezinshuis beschikt tenminste één gezinshuisouder bij voorkeur over een 

relevante hbo-opleiding en bij voorkeur over een SKJ-registratie, conform de nieuwe 

landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Als een gezinshuisouder de juiste competenties 
heeft, maar niet de benodigde registratie, is het mogelijk om de niet-geregistreerde 

gezinshuisouder samen met een geregistreerd professional in te zetten.  

• Eén gezinshuisouder is als vaste opvoeder 24 uur per dag, 7 dagen per week betrokken bij /in 

het gezin. De andere ouder werkt/studeert bij voorkeur niet ’s avonds en in het weekend en 

heeft minimaal een MBO 4 opleiding.  

• De gezinshuisouders worden ondersteund door een vast multidisciplinair team, waaronder 

een ondersteuner (pedagogisch medewerker) en 
gedragswetenschapper/gedragsdeskundige/hoofdbehandelaar. Deze laatste is minimaal 

wo-opgeleid.  

• Opdrachtnemer is HKZ-, ISO- of gelijkwaardig gecertificeerd en neemt de 

eindverantwoordelijkheid van de zorg op zich. Gezinshuizen functioneren als 

onderaannemer van de opdrachtnemer, zijn in loondienst of werken via een franchise-
constructie. 

• Maximaal 5 kinderen/jeugdigen (inclusief eventuele eigen kinderen) 

• Opdrachtnemer is een professionele aanbieder, bij voorkeur met een breder zorgaanbod, en 
treedt op als hoofdaannemer voor een of meerdere gezinshuizen.  

• De gezinshuisouder(s) is/zijn bij aanvang gescreend op geschiktheid voor het professioneel 
opvoederschap door de aanbieder.  

• Aanbieder conformeert zich aan de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. 
Samenhang met andere producten 

•  Individuele behandeling/therapie of groepsbehandeling voor de cliënt. Norm: 0-2 uur per 

week.   
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• Intensieve begeleidingsbehoefte/behandeling/training van de biologische ouders ten 

behoeve van terugkeerperspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het 

gezinssysteem. Norm: 0-2 uur per week. Dit is aanvullend op de ‘basis vorm’ van begeleiding 
die inclusief is.  

• Dagbesteding die ingezet moet worden bij andere, dan aanwezige professional. 

• Begeleiding bij terugkeer naar school bij onrechtmatig schoolverzuim. 

• Kijk naar een gerichte inzet: beperkte duur/periode. 
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2.3 Moeder-Kindhuis 

Productnaam Moeder- Kindhuis (MKH)  

Productcode 44B01 Prijs per eenheid (etmaal) <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• MKH is een woonsetting met meerdere moeders, waarbij er sprake is van een 24 uurs 

begeleidingssetting. Er wordt intensief gewerkt aan het opbouwen van een band tussen 

moeder en kind (hechting). Moeder leert basisvaardigheden in opvoeding en verzorging, 

leert omgaan met geld, en werkt aan een bestendig toekomstperspectief met opleiding of 

werk. Dit wordt samen met de leerdoelen vastgelegd in een hulpverleningsplan.  

• Bij het vormgeven van het perspectief wordt er rekening gehouden met de uitstroom richting 

de gemeente zoals bepaald in het woonplaatsbeginsel.  Het hulpverleningsplan wordt met 

regelmaat geëvalueerd met in ieder geval een gedragsdeskundige en regiebehandelaar.  

 

Wat is inclusief: 

• Begeleiding of ondersteuning via pedagogisch medewerker(s) ten behoeve van het 

pedagogische klimaat in de groep. Bij groep van 8 (gemiddelde groepsgrootte) is dat 165 uur 

per week. 

• Consult en input van een gedragswetenschapper voor de groep, gericht op regie, kwaliteit en 
advies/sparring voor de pedagogisch medewerkers.  

• Verzorgingskosten, inclusief zak en kleedgeld (indien ouder het niet kunnen betalen).  

• Er is een slapende dienst op de groep. 

• Uitgangspunt is zo veel als mogelijk 7 etmalen per week toewijzen.  Bij afwezigheid vanwege 
vakantie, detentie of ziekenhuisopname kan afwezigheid worden bekostigd voor: 

o maximaal 14 aaneengesloten dagen per keer en; 
o maximaal 42 dagen per kalenderjaar. 

Inzet van een vorm oppas/ logeren/begeleiding tijdens deze 42 verlofdagen is inclusief.  

Bij een inschatting van meer dan 42 verlofdagen dan alleen daadwerkelijke etmalen per 
week vergoeden. 

 

Wat is niet inclusief: 

• Cliënt gaat in principe naar school. Het kan zijn dat een leerling niet leerplichtig is. Als er dan 
dagbesteding ingezet moet worden door andere professionals dan de reeds aanwezige 

professionals, is dit niet inclusief. Het betreft geen extra begeleiding voor de schoolgang zelf. 

Wel kan het zijn dat er extra begeleiding nodig is, door andere professionals om een cliënt 

weer terug naar school te krijgen, als het niet naar school gaat. 

• Individuele en of groepsbehandeling/therapie voor de cliënt. Norm: 0-2 uur per week 

afhankelijk van de zwaarte van de problematiek. En zeer gericht: beperkte duur/periode. 
Doelgroep 

• (Jonge) moeders die zwanger zijn of het jongste kind is tussen 0 en 4 jaar oud. Het gaat om 

moeders die hun kind onvoldoende stabiliteit en veiligheid kunnen bieden op verschillende 

leefdomeinen (wonen, opvoeding, geld) en té weinig netwerkondersteuning hebben om dit 

te compenseren. 
Resultaten 

Moeders zijn in staat de veiligheid van het kind te waarborgen en dragen die verantwoordelijkheid. 

1. Moeders zijn gegroeid in het moederschap (hechting tussen moeder-kind) en ontwikkelen 
alle basisvaardigheden om in zelfstandigheid voor zichzelf en hun kind te zorgen. 

2. De opvoedvaardigheden van moeder worden in kaart gebracht. Het streven is dat het 

perspectief van moeder en kind binnen 6 maanden en maximaal na een jaar na plaatsing 

helder is. 
3. Er is een passende plek voor verdere ontwikkeling na het MKH. Er is een plan voor 

huisvesting en begeleiding. 
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Productspecifieke eisen 

• De directe begeleider heeft een relevante opleiding op mbo-niveau 4 (zie norm van 

verantwoorde werktoedeling).  

• Binnen de groep beschikt tenminste één HBOplus pedagogisch medewerker/ hulpverlener 

over een relevante BIG-, SKJ-kwalificatie en een relevante hbo-opleiding/wo-opleiding.  

• Er kunnen ook medewerkers met een relevante mbo-opleiding werken op de groep. 

• Aanbieder is HKZ-, ISO- of gelijkwaardig gecertificeerd. 

• Er is gedragswetenschappelijke expertise beschikbaar voor de groep. Deze 

gedragswetenschapper/gedragsdeskundige/hoofdbehandelaar is minimaal wo-opgeleid. De 
betrokkenheid van een gedragswetenschapper (wo) is ondersteunend en consultatief. 

Samenhang met andere producten 

• Individuele behandeling/therapie of groepsbehandeling voor de cliënt. Norm: 0-2 uur.  

• Dagbesteding die ingezet moet worden bij andere, dan aanwezige professional 
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3. Verblijf met begeleiding 
 

Algemeen 
Bij verblijf met begeleiding verblijft de jeugdige (tijdelijk) elders dan thuis onder 

verantwoordelijkheid van een jeugdhulpaanbieder. Het gaat hier om 7 x 24 uurs zorg, uitgevoerd 

door een leefgroep/ begeleidingsteam. 

      

Het perceel verblijf met begeleiding wordt ingedeeld in de categorieën licht, midden en zwaar. De 
duur/intensiteit van de inzet en complexiteit van de jeugdigen bepalen in hoge mate de indeling in 

licht, midden of zwaar. 

 

Bij het afschalen is de hulpvraag van de jeugdige bepalend voor de zwaarte van de categorie (binnen 

de eisen van het perceel), en niet de fysieke plek zelf. Dit betekent dat als er geen ruimte is op de 
afgeschaalde plek (de aanbieder heeft de plek wel, maar die is op dat moment niet beschikbaar), niet 

de opdrachtgever, maar de jeugdhulpaanbieder verantwoordelijk is voor de kosten. 

 
Behandeling wordt separaat beschikt en is afhankelijk van de problematiek en behandelvraag. Voor 

een behandeling is specifieke deskundigheid van de professional vereist.  
 

Doel 

Het doel van verblijf met begeleiding is herstel van het normale leven van een jeugdige en zijn 
gezin/omgeving, waarbij terugkeer van de jeugdige naar huis of een zo zelfstandig mogelijke vorm  

van wonen het uitgangspunt is. 
 

Aanbieder biedt 24/7 verblijf aan gedurende het gehele jaar om de jeugdige een vaste verblijfsplek en 

stabiliteit te bieden. 
 

Ondersteuning in de thuissituatie 

Begeleiding en behandeling vanuit de 24-uurs voorziening wordt zo veel mogelijk geboden in 

combinatie met  ambulante ondersteuning in de thuissituatie. Bij de producten gezinsvormen; 
Pleegzorg, gezinshuizen (regulier en specialistisch), moeder-kindhuis en Verblijf met begeleiding 

(licht, midden en zwaar) behoort het volgende;  De ‘basis vorm’ van begeleiding van het 

gezinssysteem vanuit de leefgroep om het gezinscontact te bevorderen en het oefenen met naar huis 
gaan, dan wel voorbereiding op zelfstandig wonen van de jeugdige, bij de taken van de 24-

uursvoorziening. Dit valt binnen het tarief van de producten onder verblijf met begeleiding. De        

problemen van de jeugdige en het gezinssysteem zijn immers veelal met elkaar verweven. Bij 
intensievere begeleidingsbehoefte (en zeker bij een vorm van gezinsbehandeling) wordt dit apart 

geïndiceerd, dit kan ook bij een andere aanbieder zijn. 
 

Doelgroep 

Jeugdigen (en zijn gezin/omgeving) waarbij sprake is van (een vermoeden van): 

• een diagnose op basis van een psychisch of psychiatrisch probleem of; 

• ernstige gedragsproblemen en/of hechtingsproblemen , problemen van 

ouders, verwaarlozing en/of mishandeling. 

• En waarbij behandeling in een ambulante setting tekort schiet. 
 

Medicatie 

Voor een jeugdige die in een instelling verblijft, vallen het voorschrijven van 
psychofarmaca en de psychofarmaca zelf onder de Jeugdwet (en wordt betaald 

door de gemeente). De kosten voor psychofarmaca maken onderdeel uit van het 
integrale tarief voor behandeling met verblijf. 
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Crisis 

Als uitgangspunt wordt er altijd gewerkt aan het voorkomen van een crisis. Met deze reden is er ook 

geen apart product voor crisis ontwikkeld. 

 

Wanneer er toch sprake is van een crisis, de jeugdige dient dan per direct opgenomen te worden ter 
bescherming  van de jeugdige en/of zijn omgeving, wordt gebruik gemaakt van een beschikbare plek 

binnen het productaanbod, opgeplust met de benodigde behandeluren. Afhankelijk van beoordeling 

van professional in overleg met de gemeente. 

Bij GGZ problematiek kan gebruik gemaakt worden van verblijfssetting GGZ F en G. 

 
Voor beoordeling van de juiste crisisinterventie wordt gebruik gemaakt van advies van de ambulante 

spoedhulp, Spoed Eisende Zorg (SEZ) of crisisdienst GGZ. De betrokken professional bepaalt in overleg met 

de betrokken gemeente welk product wordt ingezet. 
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3.1 Verblijf met begeleiding licht 

 

Productnaam Verblijf met begeleiding licht 

Productcode 43A35 Prijs per eenheid (etmaal) <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• In leef- en behandelgroepen krijgen cliënten met psychosociale- of gedragsproblemen hulp 

en begeleiding. Zij kunnen de hele dag en nacht bij de instelling verblijven. De instelling is 

dan de (tijdelijke) vaste woon- en verblijfplaats. Cliënten kunnen ook een deel van de dag bij 

de instelling verblijven en daarnaast bij hun familie zijn. De term leefgroep wordt vaak 

gebruikt wanneer de hulp gericht is op opvoeden en opgroeien. In behandelgroepen is de 
hulp vaak gericht op de behandeling van specifieke problemen, bijvoorbeeld 

gedragsproblemen. In deze categorie ‘groepen met een lichte begeleidingsintensiteit’ betreft 

het ook leefgroepen waarbij geoefend wordt met zelfstandig wonen en licht veel minder de 

nadruk op behandeling.  

 

Wat is inclusief:  

• Huisvestingskosten, hotelmatige kosten.  

• Begeleiding of ondersteuning via pedagogisch medewerker(s) ten behoeve van het 
pedagogische klimaat in de groep. Bij groep van 8 (gemiddelde groepsgrootte) is dat 115 uur 

per week.  

• Consult en input van een gedragswetenschapper voor de groep, gericht op regie, kwaliteit en 
advies/sparring voor de pedagogisch medewerkers.  

• Verzorgingskosten, incl. zak en kleedgeld (indien ouders dit niet kunnen betalen).  

• Er is een slapende dienst/ bereikbaarheidsdienst op de groep.  

• Tolkkosten 

• De ‘basis vorm’ van begeleiding van de thuissituatie is inclusief. Zodat geborgd is dat de 

thuissituatie betrokken wordt en ook enige ondersteuning krijgt; norm 0-1 uur per week. 

• Uitgangspunt is zo veel als mogelijk 7 etmalen per week toewijzen.  Bij afwezigheid vanwege 

vakantie, detentie of ziekenhuisopname kan afwezigheid worden bekostigd voor: 

o maximaal 14 aaneengesloten dagen per keer en; 
o maximaal 42 dagen per kalenderjaar. 

Inzet van een vorm oppas/ logeren/begeleiding tijdens deze 42 verlofdagen is inclusief.  

Bij een inschatting van meer dan 42 verlofdagen dan alleen daadwerkelijke etmalen per 
week vergoeden. 

 

Wat is niet inclusief: 

• Cliënt gaat in principe naar school. Het kan zijn dat een leerling niet leerplichtig is. Als er dan 

dagbesteding ingezet moet worden door andere professionals dan de reeds aanwezige 
professionals, is dit niet inclusief. Het betreft geen extra begeleiding voor de schoolgang zelf. 

Wel kan het zijn dat er extra begeleiding nodig is, door andere professionals om een cliënt 

weer terug naar school te krijgen, als het niet naar school gaat.  

• Individuele behandeling/therapie voor de cliënt.  

• Intensieve begeleidingsbehoefte Behandeling/training van de biologische ouders ten 

behoeve van terugkeerperspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het 

gezinssysteem. Apart uren indiceren vanuit begeleiding of behandeling  
Doelgroep 

• Cliënten die een lichte professionele begeleidingsintensiteit vragen c.q. nodig hebben.  

• Cliënt  heeft een lichte opvoedvraag of begeleidings-/behandelvraag die niet in een 
pleeggezin, gezinshuis of eigen netwerk terecht kan.  

• Cliënt is niet in staat in een gezinsstructuur te functioneren. Cliënt kan problematiek hebben 
op het gebied van gedrag, psycho-sociaal of een (licht) verstandelijke beperking. Cliënt is 
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niet goed in staat om zelfstandig te functioneren, gaat wel o.a. naar school, en verblijf is 

gericht op het zelfstandig wonen of terugkeer naar een gezinssysteem. Ondersteuning is 
gericht op de ouder(s) en cliënt.  

Doel 

• In Verblijf met begeleiding Licht krijgen cliënten met psychosociale- of gedragsproblemen 

hulp en begeleiding. Zij kunnen de hele dag en nacht bij de instelling verblijven. De instelling 

is dan de (tijdelijke) vaste woon- en verblijfplaats. Cliënten verblijven doorgaans 24-uur bij 

de instelling, maar kunnen wel verlof krijgen (bijv. enkele weekenden).  
• De term leefgroep wordt gebruikt wanneer de hulp gericht is op opvoeden en opgroeien. In 

behandelgroepen is de hulp vaak gericht op de behandeling van specifieke problemen, 

bijvoorbeeld gedragsproblemen. In deze categorie betreft het voornamelijk leefgroepen 

waarbij verblijf is gericht op het zelfstandig wonen of terugkeer naar een gezinssysteem. 
Productspecifieke eisen 

• Aanbieder is een professionele aanbieder, bij voorkeur met een breder zorgaanbod.  

• Aanbieder is HKZ-, ISO- of gelijkwaardig gecertificeerd.  

• Binnen de groep beschikt tenminste één pedagogisch medewerker/ hulpverlener over een 

relevante BIG-, SKJ-kwalificatie en een relevante hbo-opleiding/wo-opleiding. Er kunnen 

daarnaast ook medewerkers met een relevante mbo-opleiding werken op de groep.  

• Er is gedragswetenschappelijke expertise beschikbaar voor de groep. Deze 
gedragswetenschapper/gedragsdeskundige/hoofdbehandelaar is minimaal wo-opgeleid.  

Samenhang met andere producten 

• Individuele behandeling/therapie voor de cliënt. Norm: 0-1 uur per week afhankelijk van de 

zwaarte van de problematiek.  

• Intensieve begeleidingsbehoefte/behandeling/training van de biologische ouders ten 
behoeve van terugkeerperspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het 

gezinssysteem.  

• Dagbesteding die ingezet moet worden bij andere, dan aanwezige professional 
• Begeleiding bij terugkeer naar school bij onrechtmatig schoolverzuim. 
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3.2 Verblijf met begeleiding midden 

Productnaam Verblijf met begeleiding midden 

Productcode 43A36 Prijs per eenheid (etmaal) <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• In leef- en behandelgroepen krijgen cliënten met psychosociale- of gedragsproblemen hulp 

en begeleiding. Zij kunnen de hele dag en nacht bij de instelling verblijven. De instelling is 
dan de (tijdelijke) vaste woon- en verblijfplaats. De term leefgroep wordt vaak gebruikt 

wanneer de hulp gericht is op opvoeden en opgroeien. In behandelgroepen is de hulp vaak 

gericht op de behandeling van specifieke problemen, bijvoorbeeld gedragsproblemen. In 

deze categorie betreft het voornamelijk behandelgroepen.  

 
Wat is inclusief: 

• Begeleiding of ondersteuning via pedagogisch medewerker(s) ten behoeve van het 

pedagogische klimaat in de groep. Bij groep van 8 (gemiddelde groepsgrootte) is dat 165 uur 

per week. 

• Consult en input van een gedragswetenschapper voor de groep, gericht op regie, kwaliteit en 

advies/sparring voor de pedagogisch medewerkers. 

• Verzorgingskosten, incl. zak en kleedgeld (indien ouders dit niet kunnen betalen).  

• Er is een slapende dienst op de groep. 

• De ‘basis vorm’ van begeleiding van de thuissituatie is inclusief. Zodat geborgd is dat de 

thuissituatie betrokken wordt en ook enige ondersteuning krijgt; norm 0-1 uur per week. 

• Uitgangspunt is zo veel als mogelijk 7 etmalen per week toewijzen.  Bij afwezigheid vanwege 

vakantie, detentie of ziekenhuisopname kan afwezigheid worden bekostigd voor: 

o maximaal 14 aaneengesloten dagen per keer en; 
o maximaal 42 dagen per kalenderjaar. 

Inzet van een vorm oppas/ logeren/begeleiding tijdens deze 42 verlofdagen is inclusief.  
Bij een inschatting van meer dan 42 verlofdagen dan alleen daadwerkelijke etmalen per 

week vergoeden. 

  
Wat is niet inclusief: 

• Cliënt gaat in principe naar school. Het kan zijn dat een leerling niet leerplichtig is. Als er dan 

dagbesteding ingezet moet worden door andere professionals dan de reeds aanwezige 
professionals, is dit niet inclusief. Het betreft geen extra begeleiding voor de schoolgang zelf. 

Wel kan het zijn dat er extra begeleiding nodig is, door andere professionals om een cliënt 

weer terug naar school te krijgen, als het niet naar school gaat. 

• Individuele behandeling/therapie voor de cliënt.  

• Intensieve begeleidingsbehoefte Behandeling/training van de biologische ouders ten 
behoeve van terugkeerperspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het 

gezinssysteem. Apart uren indiceren vanuit begeleiding of behandeling. 
Doelgroep 

•  Cliënten die een middel professionele begeleidingsintensiteit vragen c.q. nodig hebben 

(gem. 0,7 fte begeleiding op de groep per cliënt). Behandelnoodzaak is aanwezig. 

•  Cliënt heeft een gemiddeld complexe opvoedvraag of behandel-/ begeleidingsvraag die niet 

in een pleeggezin, gezinshuis of eigen netwerk terecht kan. Cliënt is niet in staat in een 

gezinsstructuur te functioneren. Cliënt kan problematiek hebben op het gebied van gedrag, 

psycho-sociaal of een (licht) verstandelijke beperking. Cliënt is niet goed in staat om 

zelfstandig te functioneren, gaat wel o.a. naar school, en verblijf is gericht op het zelfstandig 
wonen of terugkeer naar een gezinssysteem. Ondersteuning is gericht op de ouder(s) en 

cliënt. 
Doel 
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• In leef- en behandelgroepen krijgen cliënten met psychosociale- of gedragsproblemen hulp 

en begeleiding. Zij kunnen de hele dag en nacht bij de instelling verblijven. De instelling is 

dan de (tijdelijke) vaste woon- en verblijfplaats. Cliënten verblijven doorgaans 24-uur bij de 
instelling, maar kunnen wel verlof krijgen (bijv. enkele weekenden). 

• Cliënten met psychosociale- of gedragsproblemen krijgen hulp en begeleiding. De hulp 

gericht is op opvoeden en opgroeien. Verblijf is gericht op het zelfstandig wonen of terugkeer 

naar een gezinssysteem. Ondersteuning is gericht op de ouder(s) en cliënt.  
Productspecifieke eisen 

• Aanbieder is een professionele aanbieder, bij voorkeur met een breder zorgaanbod. 

• Aanbieder is HKZ-, ISO- of gelijkwaardig gecertificeerd. 
• Binnen de groep beschikt tenminste één HBOplus pedagogisch medewerker/ hulpverlener 

over een relevante BIG-, SKJ-kwalificatie en een relevante hbo-opleiding/wo-opleiding. Er 

kunnen ook medewerkers met een relevante mbo-opleiding werken op de groep. 

• Er is gedragswetenschappelijke expertise beschikbaar voor de groep. Deze 

gedragswetenschapper/gedragsdeskundige/hoofdbehandelaar is minimaal wo-opgeleid. 
Samenhang met andere producten 

• Individuele behandeling/therapie voor de cliënt. Norm: 0-2 uur per week afhankelijk van de 

zwaarte van de problematiek. En zeer gericht: beperkte duur/periode.  

• Intensieve begeleidingsbehoefte/behandeling/training van de biologische ouders ten 
behoeve van terugkeerperspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het 

gezinssysteem.  

• Dagbesteding die ingezet moet worden bij andere, dan aanwezige professional. 

• Begeleiding bij terugkeer naar school bij onrechtmatig schoolverzuim. 

 
  



 

19 
 

3.3 Verblijf met begeleiding zwaar 
 

Productnaam Verblijf met begeleiding zwaar 

Productcode 43A38 Prijs per eenheid (etmaal) <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Cliënten verblijven doorgaans 24-uur bij de instelling, maar kunnen wel verlof krijgen (bijv. 

enkele weekenden). De term leefgroep wordt gebruikt wanneer de hulp gericht is op 
opvoeden en opgroeien. In behandelgroepen is de hulp  gericht op de behandeling van 

specifieke problemen, bijvoorbeeld gedragsproblemen. In deze categorie betreft het 

uitsluitend behandelgroepen, vanwege de zwaarte van de problematiek. 
 

Wat is inclusief: 

• Huisvestingskosten, hotelmatige kosten. 

• Begeleiding of ondersteuning via pedagogisch medewerker(s) ten behoeve van het 

pedagogische klimaat in de groep. Bij groep van 8 (gemiddelde groepsgrootte) is dat 185 uur 

per week. 

• Consult en input van een gedragswetenschapper voor de groep, gericht op regie, kwaliteit en 

advies/sparring voor de pedagogisch medewerkers. 

• Verzorgingskosten, incl. zak en kleedgeld (indien ouders dit niet kunnen betalen).  

• Er is een slapende dienst op de groep. 

• De ‘basis vorm’ van begeleiding van de thuissituatie is inclusief. Zodat geborgd is dat de 

thuissituatie betrokken wordt en ook enige ondersteuning krijgt; norm 0-1 uur per week. 

• Uitgangspunt is zo veel als mogelijk 7 etmalen per week toewijzen.  Bij afwezigheid vanwege 
vakantie, detentie of ziekenhuisopname kan afwezigheid worden bekostigd voor: 

o maximaal 14 aaneengesloten dagen per keer en; 
o maximaal 42 dagen per kalenderjaar. 

Inzet van een vorm oppas/ logeren/begeleiding tijdens deze 42 verlofdagen is inclusief.  

Bij een inschatting van meer dan 42 verlofdagen dan alleen daadwerkelijke etmalen per 

week vergoeden. 
 

 
Wat is niet inclusief:  

• Cliënt gaat in principe naar school. Het kan zijn dat een leerling niet leerplichtig is. Als er dan 

dagbesteding ingezet moet worden door andere professionals dan de reeds aanwezige 

professionals (begeleiders), is dit niet inclusief. Het betreft geen extra begeleiding voor de 

schoolgang zelf. Wel kan het zijn dat er extra begeleiding nodig is, door andere professionals 
om een cliënt weer terug naar school te krijgen, als het niet naar school gaat. 

• Individuele behandeling/therapie voor de cliënt.  

• Intensieve begeleidingsbehoefte Behandeling/training van de biologische ouders ten 

behoeve van terugkeerperspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het 

gezinssysteem. Apart uren indiceren vanuit begeleiding of behandeling. 
Doelgroep 

• Cliënt met een zware en complexe opvoed- of behandelvraag die niet in een pleeggezin, 

gezinshuis of eigen netwerk terecht kan. Cliënt is niet in staat in een gezinsstructuur te 
functioneren. Cliënt kan problematiek hebben op het gebied van gedrag, psycho-sociaal of 

een (licht) verstandelijke beperking. Cliënt is niet goed in staat om zelfstandig te 

functioneren, gaat wel o.a. naar school, en verblijf is gericht op het zelfstandig wonen of 

terugkeer naar een gezinssysteem. Ondersteuning is gericht op de ouder(s) en cliënt.  
Doel 



 

20 
 

• In leef- en behandelgroepen krijgen cliënten met psychosociale- of gedragsproblemen hulp 

en begeleiding. Zij kunnen de hele dag en nacht bij de instelling verblijven. De instelling is 
dan de (tijdelijke) vaste woon- en verblijfplaats. 

Productspecifieke eisen 

• Aanbieder is een professionele aanbieder, bij voorkeur met een breder zorgaanbod. 

• Aanbieder is HKZ-, ISO- of gelijkwaardig gecertificeerd. 

• Hbo+ Binnen de groep beschikt tenminste één pedagogisch medewerker/ hulpverlener over 

een relevante BIG-, SKJ-kwalificatie en een relevante hbo-opleiding/wo-opleiding. Er 

kunnen ook medewerkers met een relevante mbo-opleiding werken op de groep. 
• Er is gedragswetenschappelijke expertise beschikbaar voor de groep. Deze 

gedragswetenschapper/gedragsdeskundige/hoofdbehandelaar is minimaal wo-opgeleid. 
Samenhang met andere producten 

• Individuele behandeling/therapie voor de cliënt. Norm: 0-2 uur per week afhankelijk van de 

zwaarte van de problematiek. En zeer gericht: beperkte duur/periode.  

• Intensieve begeleidingsbehoefte/behandeling/training van de biologische ouders ten 

behoeve van terugkeerperspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het 

gezinssysteem.  

• Dagbesteding die ingezet moet worden bij andere, dan aanwezige professional. 

• Begeleiding bij terugkeer naar school bij onrechtmatig schoolverzuim. 
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3.4 Verblijfsetting GGZ- F  
Bij de producten deelprestatie verblijf F en G geldt dat deze enkel kunnen worden ingezet in 
combinatie met het product GGZ-behandeling specialistisch en enkel geboden kunnen worden 
door  GGZ-instellingen. 
 
 

Productnaam Verblijsetting GGZ- F 

Productcode 54014 Prijs per eenheid (etmaal) <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

Wat is inclusief: 

• VOV-personeel is permanent beschikbaar. In voorkomende gevallen wordt hulp door 

medewerkers van andere afdelingen geboden. De nadruk ligt op het opleggen van 

oplossingen. Wat betreft de zelfstandigheid is er permanente begeleiding nodig. De 

zelfredzaamheid van de patiënten is laag. Een gedeeltelijk overname van zorg en permanent 

(opvoedkundig) toezicht door VOV-personeel (verzorgend, opvoedkundig- en verplegend 

personeel) is noodzakelijk. Er is sprake van gedragsproblemen/agressie, dan wel 
verstoringen in het functioneren. 

• In het algemeen is sprake van intensieve dagelijkse begeleiding en dag structurering. 

• Inzet VOV+ begeleiding personeel: gem 1,3- 1,7 fte op de groep per cliënt. 

• Vrijheid beperkende maatregelen zijn op een groot gedeelte van de cliënten van toepassing. 
Zij verblijven voor een belangrijk deel ineen gesloten setting, beschermend en beveiligd, 

waarbij het grootste deel van hen zich niet aan het toezicht kan onttrekken. 

• Er is een wakende dienst op de groep. 
 

Wat is niet inclusief: 

• Individuele behandeling/therapie voor de cliënt. 
• Verlof; alleen aanwezigheid declareren. 

Doelgroep 

• De deelprestatie verblijf F is bedoeld voor cliënten met GGZ problematiek met een 

intensieve verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch 
functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te 

leveren. Ondersteuning is gericht op de ouder(s) en cliënt. 
Doel 

• Het betreft een (korte) klinische opname voor cliënten, als onderdeel van hun GGZ-

behandeling. 
Productspecifieke eisen 

• Er zijn separeer- dan wel afzonderingsruimtes aanwezig. 

• Er is de mogelijkheid dat een ouder kan verblijven/overnachten. 

• Binnen de groep beschikken minimaal één hulpverlener over een BIG-/SKJ-kwalificatie en 

een relevante hbo-opleiding/wo-opleiding. 
• Er is 24 uurs-aanwezigheid van minimaal één hbo-/wo-, en SKJ- of BIG-geregistreerde 

professional op de groep. 
Samenhang met andere producten 

• Individuele behandeling/therapie voor de cliënt.  

• Intensieve begeleidingsbehoefte/behandeling/training van de biologische ouders ten 
behoeve van terugkeerperspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het 

gezinssysteem.  
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3.5 Verblijfsetting GGZ - G 
 

Bij de producten deelprestatie verblijf F en G geldt dat deze enkel kunnen worden ingezet in 
combinatie met het product GGZ-behandeling specialistisch en enkel geboden kunnen worden 
door  GGZ-instellingen. 
 

Productnaam Verblijsetting GGZ- G 

Productcode 54015 Prijs per eenheid (etmaal) <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

Wat is inclusief 

• VOV-personeel is permanent beschikbaar met een dubbele bezetting. De nadruk ligt op het 

opleggen van oplossingen. Wat betreft de zelfstandigheid is er permanente en dubbele 

begeleiding nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is zeer laag. Er is volledige 

overname van zorg en permanent toezicht door het VOV-personeel noodzakelijk. Er is 

sprake van ernstige gedragsproblemen/agressie, dan wel ernstige verstoringen in het 

psychosociale functioneren. In het algemeen is sprake van intensieve dagelijkse begeleiding 

en dagstructurering, met continu individueel (opvoedkundig) toezicht. 

• Inzet VOV + begeleiding personeel: gem. 1,7 fte op de groep per cliënt. (Conform NZA 
normen) 

•  Het betreft een gesloten setting, zwaar beveiligd, waarbij het grootste deel van de cliënten 
de setting niet mag verlaten en waar het grootste deel van de hen zich niet aan het toezicht 

kan onttrekken. 

• Er is een wakende dienst op de groep. 
 

Wat is niet inclusief 

• De individuele behandeling is exclusief en wordt separaat bepaald en beschikt. 

• Verlof; alleen aanwezigheid declareren. 
Doelgroep 

• Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor cliënten met GGZ problematiek met een zeer 

intensieve verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch 
functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om geneeskundige zorg te leveren. 

Ondersteuning is gericht op de ouder(s) en cliënt.  
Doel 

Het betreft een (korte) klinische opname voor cliënten, als onderdeel van hun GGZ-behandeling. 
Productspecifieke eisen 

• Er zijn separeer- dan wel afzonderingsruimtes aanwezig. Gesloten setting met aanpassingen 
voor onder andere gedragsproblematiek.  

• Er is de mogelijkheid dat een ouder kan verblijven/overnachten.  

• Binnen de groep beschikken meerdere hulpverlener over een BIG-/SKJ-kwalificatie en een 

relevante hbo-opleiding/wo-opleiding.  

• Er is 24 uurs-aanwezigheid van minimaal één hbo-/wo-, en SKJ- of BIG-geregistreerde 
professional op de groep. 

Samenhang met andere producten 

• Individuele behandeling/therapie voor de cliënt.  

• Intensieve begeleidingsbehoefte/behandeling/training van de biologische ouders ten 

behoeve van terugkeerperspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het 
gezinssysteem.  
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4.1 Verblijf terrein groep midden  
 

Productnaam Verblijf terrein groep midden 

Productcode 44T28 Prijs per eenheid (etmaal) <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Het behandelterrein is  zo ingericht  dat er voldoende mogelijkheden voor cliënten zijn om in 

de omgeving te oefenen met diverse vaardigheden. Het terrein biedt echter ook veiligheid 
en afscherming, doordat het ruim opgezet en gekaderd is. Op sommige terreinen is er op 

bepaalde tijden beveiliging aanwezig om er op toe te zien dat er geen externe invloeden zijn 

die de rust en veiligheid verstoren.  

• Deze verblijfzorg voorziet in een therapeutische context bestaande uit een stabiele 

ontwikkelings- en opvoedingsomgeving. Naast deze therapeutische context ontvangen 

jongeren individuele behandeling, en indien nodig zorg voor de ouders en de verdere 
familiecontext. 

• Er is een multidisciplinair behandelteam bestaande uit een teammanager, 

behandelcoördinator en gezinsbehandelaar en pedagogisch medewerker met daaraan 
verbonden een medewerker vanuit school. 

 

Wat is inclusief:  

• Huisvestingskosten, hotelmatige kosten, gesitueerd op een terrein o.b.v. een drie milieu 

voorziening (zie boven).  

• Begeleiding of ondersteuning via pedagogisch medewerker(s) ten behoeve van het 
pedagogische klimaat in de groep. Bij groep van 8 (gemiddelde groepsgrootte) is dat 185 uur 

per week.  

• Individueel mentorschap voor de cliënt.  

• Op maat ingevuld dagprogramma. Hieronder valt school, een alternatieve daginvulling voor 

kinderen zonder leerplicht, (danwel vrijgesteld hiervoor) en buitenschoolse activiteiten, 

begeleid door leerkrachten, pedagogisch medewerkers en/of activiteitenbegeleider(s). 

• Consult en input van een gedragswetenschapper voor de groep, gericht op regie, kwaliteit 
en advies/sparring voor de pedagogisch medewerkers.  

• Verzorgingskosten, incl. zak en kleedgeld (indien ouders dit niet kunnen betalen).  

• Er is wakende dienst op de groep.  

• Uitgangspunt is zo veel als mogelijk 7 etmalen per week toewijzen.  Bij afwezigheid vanwege 

vakantie, detentie of ziekenhuisopname kan afwezigheid worden bekostigd voor: 

o maximaal 14 aaneengesloten dagen per keer en; 
o maximaal 42 dagen per kalenderjaar. 

Inzet van een vorm oppas/ logeren/begeleiding tijdens deze 42 verlofdagen is inclusief.  
Bij een inschatting van meer dan 42 verlofdagen dan alleen daadwerkelijke etmalen per 

week vergoeden. 

 
 

Wat is niet inclusief  

• Individuele behandeling/therapie voor de cliënt. 

• Behandeling/training van de biologische ouders ten behoeve van terugkeerperspectief naar 

huis en/of het verbeteren van contact met het gezinssysteem, afhankelijk van intensiteit, 
tijdspanne, perspectief en problematiek.   

• Doelgroep 

•  De primaire doelgroep betreft hier cliënten met ernstige gedrags- / psychiatrische 

problemen of een (licht) verstandelijke beperking, die (nog) niet in een gezinscontext of in 
de wijk kunnen opgroeien. Of cliënten die een bedreiging in de ontwikkeling hebben, 

zodanig dat het gedragsrepertoire en schoolgang dermate verstoord zijn, dat dit naar 
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verwachting toekomstige maatschappelijke participatie in de weg staat. Doorgaans hebben 

zij complexe problematiek en vaak al meerdere mislukte hulppogingen gehad. 
Ondersteuning is gericht op de ouder(s) en cliënt. 

• Cliënten die een middel-zware professionele begeleidingsintensiteit vragen c.q. nodig 

hebben.  
Doel 

• Het betreft verblijf met overnachting op een behandelgroep gesitueerd op een terrein. Op 

het terrein bevinden zich naast behandelgroepen, een school en diverse vrije 
tijdsmogelijkheden. Er zijn mogelijkheden voor de inzet van therapie op het terrein. Er is dus 

een hoge mate van toezicht, veiligheid en voorspelbaarheid binnen de drie leefsferen 

(wonen, onderwijs en vrije tijd: ofwel een drie milieu voorziening).  
Productspecifieke eisen 

• Er dient op het terrein de mogelijkheid te zijn voor schoolgang en de besteding van vrije tijd. 

• Na behandeling zijn cliënt en het gezinssysteem voldoende toegerust op thuisplaatsing of 
een lichtere vorm van hulpverlening. 

• Binnen de groep beschikken meerdere hulpverleners over een BIG-/SKJ-kwalificatie en 

minimaal een relevante hbo-opleiding. Indien mbo-geschoolde professionals werkzaam zijn, 

staan zij onder supervisie van de hbo’ers/wo’ers. 
• Er is 24 uurs-aanwezigheid van minimaal één hbo-, en SKJ- of BIG-geregistreerde 

professional op de groep. 

• Er is gedragswetenschappelijke expertise beschikbaar voor de groep. Deze 

gedragswetenschapper/gedragsdeskundige/hoofdbehandelaar is minimaal wo-opgeleid. 
Samenhang met andere producten 

• Individuele behandeling/therapie voor de cliënt. Norm: 1-2 uur per week afhankelijk van de 

zwaarte van de problematiek. En zeer gericht: beperkte duur/periode.  

• Behandeling/training van de biologische ouders ten behoeve van terugkeerperspectief naar 
huis en/of het verbeteren van contact met het gezinssysteem, afhankelijk van intensiteit, 

tijdspanne, perspectief en problematiek. Norm: 0-2 uur per week, afhankelijk van 
aanwezigheid eigen netwerk en werken naar zelfstandigheid.  
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4.2 Verblijf terrein groep zwaar 
 

Productnaam Verblijf terrein groep zwaar 

Productcode 44T30 Prijs per eenheid (etmaal) <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Het behandelterrein is dusdanig gesitueerd dat er voldoende mogelijkheden voor cliënten 

zijn om in de omgeving te oefenen met diverse vaardigheden. Het terrein biedt echter ook 
veiligheid en afscherming, doordat het ruim opgezet en gekaderd is. Op sommige terreinen 

is er op bepaalde tijden beveiliging aanwezig om er op toe te zien dat er geen externe 

invloeden zijn die de rust en veiligheid verstoren.  

• Deze verblijfzorg voorziet in een therapeutische context bestaande uit een stabiele 

ontwikkelings- en opvoedingsomgeving. Naast deze therapeutische context ontvangen 

jongeren individuele behandeling, en indien nodig zorg voor de ouders en de verdere 
familiecontext. 

• Er is een multidisciplinair behandelteam bestaande uit een teammanager, 

behandelcoördinator en gezinsbehandelaar en pedagogisch medewerker met daaraan 
verbonden een medewerker vanuit school. 

 

Wat is inclusief: 

• Huisvestingskosten, hotelmatige kosten, gesitueerd op een terrein o.b.v. een drie milieu 

voorziening (zie boven). 

• Begeleiding of ondersteuning via pedagogisch medewerker(s) ten behoeve van het 
pedagogische klimaat in de groep. Bij groep van 8 (gemiddelde groepsgrootte) is dat 200 uur 

per week. 

• Individueel mentorschap voor de cliënt. 

• Op maat ingevuld dagprogramma. Hieronder valt school, een alternatieve daginvulling voor 

kinderen zonder leerplicht, (danwel vrijgesteld hiervoor) en buitenschoolse activiteiten, 

begeleid door leerkrachten, pedagogisch medewerkers en/of activiteitenbegeleider(s). 

• Consult en input van een gedragswetenschapper voor de groep, gericht op regie, kwaliteit en 
advies/sparring voor de pedagogisch medewerkers. 

• Verzorgingskosten, incl. zak en kleedgeld (indien ouders dit niet kunnen betalen).  

• Er is een wakende dienst op de groep. 

• Uitgangspunt is zo veel als mogelijk 7 etmalen per week toewijzen.  Bij afwezigheid vanwege 

vakantie, detentie of ziekenhuisopname kan afwezigheid worden bekostigd voor: 

o maximaal 14 aaneengesloten dagen per keer en; 
o maximaal 42 dagen per kalenderjaar. 

Inzet van een vorm oppas/ logeren/begeleiding tijdens deze 42 verlofdagen is inclusief.  
Bij een inschatting van meer dan 42 verlofdagen dan alleen daadwerkelijke etmalen per 

week vergoeden. 

 
Wat is niet inclusief: 

• Individuele behandeling/therapie voor de cliënt. 
Intensieve begeleidingsbehoefte Behandeling/training van de biologische ouders ten 

behoeve van terugkeerperspectief naar huis en/of het verbeteren van contact met het 

gezinssysteem. Apart uren indiceren vanuit begeleiding of behandeling. 
Doelgroep 

•  De primaire doelgroep betreft hier cliënten met zeer ernstige gedrags-/ psychiatrische 

problemen of een (licht) verstandelijke handicap, die (nog) niet in een gezinscontext of in de 

wijk kunnen opgroeien. Of cliënten die een bedreiging in de ontwikkeling hebben, zodanig 
dat het gedragsrepertoire en schoolgang dermate verstoord zijn, dat dit naar verwachting 

toekomstige maatschappelijke participatie in de weg staat. Doorgaans hebben zij complexe 
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problematiek en vaak al meerdere mislukte hulppogingen gehad. Ondersteuning is gericht 

op de ouder(s) en cliënt.  
• Cliënten die een zware professionele begeleidingsintensiteit vragen c.q. nodig hebben  

Doel 

• Het betreft verblijf met overnachting op een behandelgroep gesitueerd op een terrein. Op 

het terrein bevinden zich naast behandelgroepen, een school en diverse vrije 

tijdsmogelijkheden. Er zijn mogelijkheden voor de inzet van therapie op het terrein. Er is dus 
een hoge mate van toezicht, veiligheid en voorspelbaarheid binnen de drie leefsferen 

(wonen, onderwijs en vrije tijd: ofwel een drie milieu voorziening). 
Productspecifieke eisen 

• Er dient op het terrein de mogelijkheid te zijn voor schoolgang en de besteding van vrije tijd. 

• Na behandeling zijn cliënt en het gezinssysteem voldoende toegerust op thuisplaatsing of 

een lichtere vorm van hulpverlening. 

• Binnen de groep beschikken meerdere hulpverleners over een BIG-/SKJ-kwalificatie en een 
relevante hbo-opleiding/wo-opleiding.  

• Er is 24 uurs-aanwezigheid van minimaal één hbo-/wo-, en SKJ- of BIG-geregistreerde 

professional op de groep. 

• Er is gedragswetenschappelijke expertise beschikbaar voor de groep. Deze 
gedragswetenschapper/gedragsdeskundige/hoofdbehandelaar is minimaal wo-opgeleid. 

Samenhang met andere producten 

• Individuele behandeling/therapie voor de cliënt. Norm: 1-2 uur per week afhankelijk van de 

zwaarte van de problematiek. En zeer gericht: beperkte duur/periode. 
• Behandeling/training van de biologische ouders ten behoeve van terugkeerperspectief naar 

huis en/of het verbeteren van contact met het gezinssysteem, afhankelijk van intensiteit, 

tijdspanne, perspectief en problematiek. Norm: 0-2 uur per week, afhankelijk van 
aanwezigheid eigen netwerk en werken naar zelfstandigheid. 

 


