Bijlage 2A - Productomschrijving
Perceel 1 – Jeugd en Opvoed hulp

10 voor Toekomst
10 voor Toekomst is een gezinsondersteunings- en begeleidingsproject, waarbij gezinscoaches
worden ingezet om samen met het gezin te werken aan het beheersbaar maken en verminderen van
de problemen. De ondersteuning en begeleiding richten zich op tien leefdomeinen: huishoudelijke
ondersteuning,
hulp
bij
financieel
beheer,
ondersteuning
in
kinden
zelfzorg,
opvoedingsondersteuning, educatie, hulp bij het vinden van goede daginvulling, (eventuele)
orthopedagogische interventie, aandacht voor psychische en/of verslavingsproblematiek,
netwerkversterking, begeleiding gericht op gedragsverandering.
Het doel is het behoud van de zelfstandigheid van het gezin als geheel en het zelfstandig blijven
wonen van het gezin binnen de algemeen aanvaarde maatschappelijke grenzen.
Doelgroep
De focus ligt op gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar, die hun zelfstandigheid dreigen kwijt te
raken door verlies van zelfstandige huisvesting en of verlies van het ouderlijk gezag over de kinderen.
Aanvullende eisen
 De medewerkers moeten kennis en ervaring hebben met en over de methodiek van 10 voor
Toekomst.
 Dit product wordt geleverd door een professional met minimaal hbo-opleidingsniveau.
Tarief
€ 117,60 per uur

Productcode
45C10

Begeleiding en opvang jonge moeders
Begeleiding voor aanstaande moeders en vrouwen met kinderen die de regie over hun eigen leven
zijn kwijtgeraakt. De (aanstaande) moeders krijgen vaardigheden aangeleerd om de
verantwoordelijkheid voor de regie over hun leven te kunnen dragen. Moeders leren hun problemen
de baas te worden en te blijven. De begeleiding omvat tevens inschrijving in de gemeentelijke
basisadministratie en het aanvragen van een uitkering. Ook wordt samen met de tienermoeder
gezocht naar scholing en/of werk en kinderopvang of een school voor de kinderen.
Doelgroep
Voor jonge moeders van 16 tot en met 22 jaar die zwanger zijn of één of meerdere kinderen hebben.
De jonge vrouwen zijn met hun kinderen niet in staat om thuis te wonen, ergens in het netwerk te
verblijven of zijn ongewenst zwanger. Het betreft jonge moeders met een combinatie aan problemen
ten aanzien van opvoedingsvaardigheden, schulden, verslaving, psychische gesteldheid en een lichte
verstandelijke beperking.
Aanvullende eisen
 De begeleiding wordt geboden door een functiemix van mbo- en hbo-geschoold personeel.
Daar waar nodig kan een gedragswetenschapper meekijken.
 De opvang wordt altijd gecombineerd met begeleiding. De begeleiding kan plaatsvinden
zonder dat er gebruik wordt gemaakt van de opvang.
Tarief begeleiding
€117,60 per uur
Productcode
45C11
Tarief opvang
€ 131,51 per etmaal
Productcode
43C05

Behandeling Families First
Behandelen bij een crisissituatie van het (multi)probleemgezin en middels gericht en methodisch
ingrijpen de gedragsproblematiek herstellen bij kinderen met een verstandelijke beperking en ernstig
probleemgedrag, daarmee tevens het risico van uithuisplaatsing van het kind vermijdend. Het ingrijpen
is gericht op het wegnemen of hanteerbaar maken van de crisisfactor in de gezinssituatie en het
versterken van de veiligheid en opvoedingsmogelijkheden in het gezinssysteem. Daarbij wordt
begeleiding en ondersteuning geboden aan de ouder(s) en aan het kind met een verstandelijke
beperking op basis van de landelijk ontwikkelde en beschreven methodiek Families First (j)LVG.
De volgende behandeling wordt geboden om dit te realiseren:
 Crisisinterventie ter vermindering van de crisissituatie in het gezin en het herstellen van de
veiligheid en opvoedingsmogelijkheden in het gezin en voorkomen van uithuisplaatsing.
 Methodisch interveniëren en training van vaardigheden in gezinstaken en opvoeding ten
behoeve van het kind met een verstandelijke beperking.
 Begeleiding van het kind/jongere met aandacht voor praktische training in vaardigheden,
waaronder het leren hanteren van probleemgedrag.
Doelgroep
Kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking in combinatie met een psychische stoornis en/of
ernstig probleemgedrag, waardoor een crisis in de gezinssituatie bestaat.
Aanvullende eisen
Families First (j)LVG wordt geboden door jeugdhulpaanbieders met erkende deskundigheid op het
gebied van orthopedagogische (gezins)begeleiding en behandeling, en wordt uitgevoerd door een
professional van minimaal hbo-niveau op basis van landelijk vastgelegde methodiek en richtlijnen
(Collegio/NIZW).
Tarief
€ 106,80 per uur
Productcode
45C08

Behandeling IOG
Behandeling Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling beoogt het aanleren van nieuwe
vaardigheden en gedrag waardoor bij het kind toekomstige verergering van de beperking en mogelijke
uithuisplaatsing kan worden voorkomen. De interventie is gericht op het verbeteren van de
opvoedingssituatie zodat het gezin beter in staat is om de opvoeding en ontwikkeling van het kind te
waarborgen. De behandeling van het kind en de ouder(s) lopen parallel en hebben als doel het
verbeteren van de uitvoering van de opvoedingstaken, zodat de ouder(s) op een positieve manier de
ouderrol op zich kunnen nemen.
De volgende behandeling wordt geboden om dit te realiseren:
 Het bieden van interventies voor het hanteren van probleemgedrag en versterking van de
zelfredzaamheid van de cliënt.
 Het aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag gericht op het kind en de ouder(s) om de
thuissituatie op structurele basis te verbeteren. De nadruk wordt gelegd op een positieve
benadering en het versterken van de krachten en kwaliteiten van het kind en zijn omgeving.
 Het bieden van interventies voor herstel en versterking van opvoedingsvaardigheden aan
ouder(s) en het hanteren van probleemgedrag bij hun kind(eren).
Doelgroep
Kinderen/jongeren met een ernstig probleemgedrag (al dan niet veroorzaakt door een licht
verstandelijke beperking). De ouder(s)/verzorger(s) en hun omgeving ervaren opvoedingsproblemen.
Aanvullende eisen
 Er moet altijd onder de regie van een hoofdbehandelaar worden gewerkt.
 De hulp wordt geboden door jeugdhulpaanbieders met erkende deskundigheid op het gebied
van orthopedagogische behandeling.
 De hulp wordt geboden door een multidisciplinair team, wat in ieder geval bestaat uit een
gezinshulpverlener met relevante post hbo-opleiding, een teamleider en een behandelaar
(orthopedagoog/psycholoog).
 De hulp wordt in het gezin geboden. De duur ervan is minimaal 6 weken en maximaal 6
maanden (met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging).
Tarief
€ 102,60 per uur
Productcode
45C07

Drie-milieuvoorziening
Een Drie-milieuvoorziening is bedoeld voor kinderen en jongeren met de leeftijd van 6 tot en met 18
jaar met een licht verstandelijke beperking en zeer ernstige psychosociale, emotionele en
gedragsproblemen. Deze jongeren hebben negatief gedrag ontwikkeld wat zich kan uiten in agressief
of dreigend gedrag, woede- en paniekaanvallen, zelfverminking en seksueel grensoverschrijdend
gedrag. Zij hebben zeer intensieve begeleiding en ondersteuning nodig en moeten beschermd worden
tegen zichzelf en hun omgeving De Drie-milieuvoorziening bestaat uit een combinatie van onderwijs,
behandeling en verblijf. Het gedrag van deze jongeren maakt intensief toezicht noodzakelijk.
Binnen de Drie-milieuvoorziening krijgen jongeren een zeer intensieve behandeling op locatie. Zeer
intensief betekent dat het kind 24 uur per dag toezicht krijgt van de begeleiders en dat directe
begeleiding beschikbaar is.
Doelgroep
Kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar met een licht verstandelijke beperking
en/of zeer ernstige psychosociale, emotionele en gedragsproblemen.
Aanvullende eisen
 Een behandelgroep bestaat uit maximaal negen jongeren.
 De begeleiding wordt geboden door professionals met een opleidingsniveau variërend van
mbo niveau 3 tot en met hbo. Het zwaartepunt ligt bij de inzet op de functiemix van mbo- en
hbo-opleidingsniveau. Ondersteuning kan worden geboden door een multidisciplinair team
van behandelaren.
Tarief
€ 267,18 per etmaal
Productcode
44C07

Gezinsbegeleiding
Gezinsbegeleiding bestaat uit hulp in de thuissituatie die zowel aan ouder(s) als de jeugdige(n) wordt
geboden. Ouder(s)/opvoeder(s) worden ondersteund bij het bieden van een goed en veilig
opvoedklimaat voor de jeugdige. De jeugdige krijgt ondersteuning gericht op zijn eigen ontwikkeling en
het bereiken van ontwikkeldoelen. Daarnaast krijgt hij/zij inzicht in het effect van de beperking van de
ouder(s), waarbij de jeugdige het (problematisch) gedrag van zijn of haar ouder(s) niet of minder
betrekt op zichzelf en waarbij hij/zij zich bewust is hoe de beperking van de ouder(s) effect kan
hebben op de wijze van opvoeden en de ouder-kindrelatie. De ondersteuning draagt bij aan een
veilige woonsituatie, waarin de kinderen/jongeren zich goed kunnen ontwikkelen.
De ondersteuning is tevens gericht op de problemen op andere leefgebieden van het gezin of de
gezinsleden die van invloed zijn op de opvoedsituatie, waarbij ouder(s) inzicht krijgen in de beperking
of problematiek van hun kind of zichzelf, in de interactie tussen gezinsleden en de invloed daarvan op
hun kind(eren).
Doelgroep
Gezinnen waar de jeugdige en/of de ouder(s)/opvoeder(s) beperkt zijn in de zelfredzaamheid door
een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of
psychosociaal probleem of een combinatie daarvan en/of de jeugdige problemen ervaart in de
ontwikkeling als gevolg van een beperking van de ouder(s)/opvoeder(s). Ouder(s) zijn in staat om met
de inzet van gezinsbegeleiding de jeugdige een veilig opvoedklimaat te bieden. Het gedrag van de
jeugdige en de ouder(s)/opvoeder(s) is voorspelbaar en risico`s als gevolg van de problematiek zijn
goed in te schatten. De jeugdige groeit op in een veilige omgeving.
Aanvullende eisen
De begeleiding wordt geleverd door professionals met een opleidingsniveau variërend van mbo
niveau 4 tot en met wo+ (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij een combinatie van mbo- en hboopleidingsniveau.
Tarief
€ 68,86 per uur
Productcode
45C04

Individuele begeleiding: opvang dakloze jongeren
Het bieden van activiteiten specifiek gericht op de opvang van dakloze jongeren. Het ondersteunen bij
beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder begeleiding bij
tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen. Begeleiden bij het toepassen en
inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven door herhaling en
methodische interventie.
Om dit te realiseren wordt begeleiding geboden bij:
 Het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op alle relevante
levensgebieden (persoonlijk functioneren, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid,
opvoeden en opgroeien, zingeving, financiën en administratie, wonen).
 Het aangaan en onderhouden van sociale contacten, aansluitend op wat passend is bij de
jongere.
 Het invulling geven aan participatie in de samenleving.
Dit product wordt geboden op individueel niveau.
Doelgroep
Jongeren die dakloos zijn en/of gebruik maken van de daklozen opvang.
Aanvullende eisen
 De begeleiding wordt geboden door hbo-geschoolde professionals.
Tarief
€ 117,60 per uur
Productcode
44C05

JH1-A Ambulante specialistische jeugdhulp
Het kind ontvangt specialistische jeugdhulp gericht op problemen die zijn ontstaan door
opvoedingsproblematiek. De inzet van de specialistische jeugdhulp is gericht op:


Herstel of voorkoming van verergering van gedragsproblemen.



Het gedrag en het realiseren van een blijvende verbetering in het functioneren.



Het systeem van het kind meenemen in de benodigde verandering.

De hulp kan ook gericht zijn op het verbeteren van de interactie binnen het gezin. Het gaat hierbij om
gerichte professionele interventies.
Doelgroep
Gezinnen met een lichte opvoedingsproblematiek.
Aanvullende eisen


De aanbieder besteedt tevens aandacht aan het systeem van kind en het onderwijs (of
kinderopvang/peuterspeelzaal/voorschool).



De inzet wordt gepleegd door een mbo-geschoolde professional die werkt onder supervisie
van een hbo-geschoolde professional.



De hulpverlening vindt plaats in het gezin.

Tarief
€ 151,80 per uur
Productcode
45A70

JH2-A Ambulante specialistische jeugdhulp
Het kind ontvangt specialistische jeugdhulp gericht op problemen die zijn ontstaan door opvoedingsproblematiek. De inzet van de specialistische jeugdhulp is gericht op:


Herstel of voorkoming van verergering van gedragsproblemen.



Het gedrag en het realiseren van een blijvende verbetering in het functioneren.



Het systeem van het kind meenemen in de benodigde verandering.

De hulp kan ook gericht zijn op het verbeteren van de interactie binnen het gezin. Het gaat hierbij om
gerichte professionele interventies.
Doelgroep
Gezinnen met ernstige opvoedingsproblematiek.
Aanvullende eisen


De aanbieder besteedt tevens aandacht aan het systeem van kind en het onderwijs (of
kinderopvang/peuterspeelzaal/voorschool).



De inzet wordt gepleegd door een hbo-geschoolde professional.



De hulpverlening vindt plaats in het gezin.

Tarief
€ 159,60 per uur
Productcode
45A73

JH2-B Specialistische jeugdhulp
Het kind ontvangt specialistische jeugdhulp gericht op problemen die zijn ontstaan door opvoedingsproblematiek. De inzet van de specialistische jeugdhulp is gericht op:


Herstel of voorkoming van verergering van gedragsproblemen.



Het gedrag en het realiseren van een blijvende verbetering in het functioneren.



Het systeem van het kind meenemen in de benodigde verandering.

De hulp kan ook gericht zijn op het verbeteren van de interactie binnen het gezin. Het gaat hierbij om
gerichte professionele interventies.
Doelgroep
Gezinnen met ernstige opvoedingsproblematiek.
Aanvullende eisen


De aanbieder besteedt tevens aandacht aan het systeem van het kind.



De jeugdhulp wordt uitgevoerd door een hbo-geschoolde professional.



De hulp vindt plaats op locatie van de aanbieder.

Tarief
€ 200,40 per uur
Productcode
45A74

JH2- C Specialistische groepshulp licht
Het kind ontvangt in een groep specialistische jeugdhulp voor problemen die zijn ontstaan door
opvoedingsproblematiek. De inzet van de specialistische jeugdhulp is gericht op:


Herstel of voorkoming van verergering van gedragsproblemen.



Het gedrag en het realiseren van een blijvende verbetering in het functioneren.

De hulp wordt in een groep aangeboden en de groep bestaat uit 8 of meer kinderen.
Doelgroep
Kinderen die te maken
opvoedingsproblematiek.

hebben

met

lichte

gedragsproblemen

Aanvullende eisen


De aanbieder besteedt tevens aandacht aan het systeem van kind.



De inzet wordt gepleegd door een hbo-geschoolde professional.



De hulp wordt geboden in groepen met meer dan 8 kinderen.

Tarief
€ 17,40 per uur
Productcode
45A49

die

zijn

ontstaan

door

JH2- D Specialistische groepshulp zwaar
Het kind ontvangt in een groep specialistische jeugdhulp voor problemen die zijn ontstaan door
opvoedingsproblematiek. De inzet van de specialistische jeugdhulp is gericht op:


Herstel of voorkoming van verergering van gedragsproblemen.



Het gedrag en het realiseren van een blijvende verbetering in het functioneren.

De hulp wordt op groepsniveau geboden in groepen met minder dan 8 kinderen.
Doelgroep
Kinderen die te maken hebben met ernstige gedragsproblemen die ontstaan zijn door
opvoedingsproblematiek.
Aanvullende eisen


De aanbieder besteedt tevens aandacht aan het systeem van kind.



De inzet wordt gepleegd door een wo-geschoolde professional.



De groepshulp vindt plaats in groepen met minder dan 8 kinderen.

Tarief
€ 45,60 per uur
Productcode
45A71

JH3-A Ambulante therapeutische jeugdhulp
Het kind ontvangt therapeutische jeugdhulp gericht op problemen die zijn ontstaan door
opvoedingsproblematiek. De inzet van de specialistische jeugdhulp is gericht op:


Herstel of voorkoming van verergering van gedragsproblemen.



Het gedrag en het realiseren van een blijvende verbetering in het functioneren.

De therapeutische hulp kan ook gericht zijn op het verbeteren van de interactie binnen het gezin. Het
gaat hierbij om gerichte professionele interventies.
Doelgroep
Gezinnen met multiproblematiek en zeer ernstige opvoedingsproblematiek.
Aanvullende eisen


De aanbieder besteedt tevens aandacht aan het systeem van kind.



De inzet wordt gepleegd door een wo-geschoolde professional.



De hulp wordt geboden in het gezin.

Tarief
€ 270,60 per uur
Productcode
45A53

JH3-B Therapeutische jeugdhulp bij de zorgaanbieder
Het kind ontvangt therapeutische jeugdhulp gericht op problemen die zijn ontstaan door
opvoedingsproblematiek. De inzet van de specialistische jeugdhulp is gericht op:


Herstel of voorkoming van verergering van gedragsproblemen.



Het gedrag en het realiseren van een blijvende verbetering in het functioneren.

De therapeutische hulp kan ook gericht zijn op het verbeteren van de interactie binnen het gezin. Het
gaat hierbij om gerichte professionele interventies.
Doelgroep
Gezinnen met multiproblematiek en zeer ernstige opvoedingsproblematiek.
Aanvullende eisen


De aanbieder besteedt tevens aandacht aan het systeem van kind.



De inzet wordt gepleegd door een wo-geschoolde professional.



De hulp wordt geboden op locatie van de jeugdhulpaanbieder.

Tarief
€ 270,00 per uur
Productcode
45A57

JH3-C Therapeutische groepsjeugdhulp
Het kind ontvangt therapeutische jeugdhulp gericht op problemen die zijn ontstaan door
opvoedingsproblematiek. De inzet van de specialistische jeugdhulp is er op gericht op:


Herstel of voorkoming van verergering van gedragsproblemen.



Het gedrag en het realiseren van een blijvende verbetering in het functioneren.

De therapeutische hulp kan ook gericht zijn op het verbeteren van de interactie binnen het gezin. Het
gaat hierbij om gerichte professionele interventies.
Doelgroep
Gezinnen met multiproblematiek en zeer ernstige opvoedingsproblematiek.
Aanvullende eisen


De aanbieder besteedt tevens aandacht aan het systeem van kind.



De inzet wordt gepleegd door een wo-geschoolde professional.



De therapeutische hulp wordt op groepsniveau aangeboden in groepen met minder dan 8
kinderen per groep.

Tarief
€ 115,20 per uur
Productcode
45A54

JH4 Jeugdhulp crisis
Door de inzet van Jeugdhulp crisis worden de jeugdige en het gezin ondersteund bij het verhelderen
van de problematiek en de hulpvraag, bij het werken aan de vermindering van urgente
veiligheidsrisico’s en bij het stabiliseren van de spoedeisende opvoedproblemen, zodat de veiligheid
wordt hersteld en gewaarborgd. Tevens wordt/worden het kind en/of het gezin begeleid naar
passende vervolghulp.
Doelgroep
Gezinnen met een acute ernstige verstoring van het alledaags functioneren van het gezin als gevolg
van opvoedproblemen en/of complexe (multi)problematiek, waarbij tevens sprake kan zijn van
zorgmijding. Het gaat enerzijds om ernstige gedragsproblemen bij de jeugdige, anderzijds om
problemen tussen ouder(s) en kinderen die van grote impact zijn op de jeugdige.
Aanvullende eisen
 De Jeugdhulp crisis dient zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 48 uur te worden
ingezet.
 Het product wordt geleverd door professionals met een opleidingsniveau variërend van mbo
niveau 4 tot en met Medisch specialist (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij een inzet op hboopleidingsniveau. De Medisch specialist wordt slechts voor een beperkt gedeelte van de tijd
betrokken.
Tarief
€ 175,20 per uur
Productcode
46A01

Pleegzorg
Door pleegzorg kan een jeugdige opgroeien in een gezinssituatie. De pleegouders verzorgen, voeden
op en borgen de gezondheid en veiligheid van de jeugdige, zodat deze zich optimaal kan ontwikkelen.
De opvoedingsverantwoordelijkheden zijn (tijdelijk) overgedragen aan de pleegouders, maar het
contact met de ouder(s), gezin en netwerk blijft (zo mogelijk) bestaan. De ouder(s) en professionals
werken samen aan het blijven vervullen van de ouderrol (indien nodig op afstand en/of termijn). De
ondersteuningsbehoefte van jeugdige, ouder(s) en pleegouders is richtinggevend voor de invulling van
het pleegzorgtraject.
Vanuit de plaatsing in het pleeggezin wordt waar mogelijk en waar het verantwoord is samen met de
jeugdige, de ouder(s) en de pleegouders gewerkt aan de terugkeer naar een stabiele thuissituatie. In
de periode dat de jeugdige in het pleeggezin verblijft, wordt binnen 6 maanden duidelijk gemaakt, door
de jeugdhulpaanbieder in samenwerking met de jeugdige en het systeem, wat het perspectief is voor
de jeugdige en/of een terugkeer naar de thuissituatie mogelijk is. Tijdens deze periode wordt duidelijk
wat de mogelijkheden zijn van de ouder(s) en worden de pleegouders, de jeugdige en de ouder(s)
begeleid door de jeugdhulpaanbieder.
Aanvullende specialistische begeleiding
Aanvullende specialistische begeleiding kan nodig zijn en kan op grond van een verwijzing of
toekenning worden ingezet. Een voorbeeld hiervan is de inzet volgens de Multidimensional Treatment
Foster Care. De aanvullende specialistische inzet wordt apart vergoed door Opdrachtgever.
Aanvullende begeleiding bij jeugdigen met en (licht) verstandelijke beperking
Aanvullende begeleiding kan nodig zijn en kan op grond van een verwijzing of toekenning worden
ingezet. De aanvullende inzet wordt apart vergoed door Opdrachtgever.
Pleegzorg in deeltijd
Door gebruik te maken van pleegzorg in deeltijd, door de jeugdige bijvoorbeeld eens per maand een
weekend in een pleeggezin te laten verblijven, is een jeugdige in staat om in de thuissituatie te kunnen
blijven wonen.
Doelgroep pleegzorg
 De jeugdige waarvan de thuissituatie onvoldoende passend en/of veilig is om te verblijven,
terwijl de jeugdige gebaat is bij het opgroeien binnen een gezinssituatie.
 Bij de jeugdige kan ook sprake zijn van gedragsproblematiek.
Aanvullende eisen
 Opdrachtnemer beschikt over kennis en methodieken en biedt informatie, advies, voorlichting
en begeleiding op maat aan de jeugdige, ouder(s), pleegouders en diverse verwijzers
(waaronder lokale teams) op het gebied van onder andere hechting, trauma, loyaliteit,
omgang en gedrag.
 Opdrachtnemer kan indien nodig (praktische) ondersteuning bieden op maat binnen pleegzorg
aan jeugdige, ouder(s) en pleegouders.
 Opdrachtnemer houdt de veiligheid van de jeugdige in het pleeggezin in de gaten. De
veiligheid van de jeugdige staat voorop en blijft hierover in gesprek.
 Opdrachtnemer faciliteert het netwerken van de pleegouders.
 Opdrachtnemer begeleidt de communicatie tussen de jeugdige, ouder(s), pleegouders en
voogden, en biedt hierover handvatten.
 De pleegzorgouder wordt ondersteund door een professional met hbo-opleidingsniveau. Daar
waar nodig kan een gedragswetenschapper meekijken en adviseren.
Tarief € 39,72 per etmaal
Productcode 43A09

Pleegzorg crisis
Door de inzet van pleegzorg crisis wordt de jeugdige die acuut niet meer thuis kan wonen, direct
geplaatst in een pleeggezin zodat hij/zij in een veilige situatie komt. De crisis pleegzorg duurt
maximaal 6 weken met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging.
Doelgroep:
 De jeugdige van wie de thuissituatie acuut onvoldoende veilig is om te verblijven en waarvan
het perspectief nog onvoldoende duidelijk is.
Aanvullende eisen
 Opdrachtnemer beschikt over kennis en methodieken en biedt informatie, advies, voorlichting
en begeleiding op maat aan de jeugdige, ouder(s), pleegouders en diverse verwijzers
(waaronder lokale teams) op het gebied van onder andere hechting, trauma, loyaliteit,
omgang en gedrag.
 Opdrachtnemer kan indien nodig (praktische) ondersteuning bieden op maat binnen pleegzorg
aan jeugdige, ouder(s) en pleegouders.
 Opdrachtnemer houdt de veiligheid van de jeugdige in het pleeggezin in de gaten. De
veiligheid van de jeugdige staat voorop en Opdrachtnemer blijft hierover in gesprek.
 Opdrachtnemer faciliteert netwerken van pleegouders.
 Opdrachtnemer begeleidt de communicatie tussen jeugdige, ouder(s), pleegouders en
voogden biedt hierover handvatten.
 De pleegzorgouder wordt ondersteund door een professional met hbo-opleidingsniveau. Daar
waar nodig kan een gedragswetenschapper meekijken en adviseren.
 Crisis pleegzorg duurt maximaal 6 weken met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging.
Tarief
€ 58,45 per etmaal
Productcode
46A05

Behandeling Scheidingsproblematiek
Dit product is bedoeld voor gezinnen waarbij sprake is van een complexe scheidingsproblematiek, met
als gevolg dat er sprake is of een vermoeden van psychische problematiek bij de kinderen.
Aan de hand van een specifieke methodiek zoals Ouderschap Blijft of Kinderen uit de Knel worden
gezinnen begeleid met als doel te komen tot werkbare afspraken waarbij het belang van het kind
voorop staat en de strijd tussen ouder(s) minder destructief wordt. Op deze manier worden nieuwe
omgangsvormen ontdekt door het gezin zodat kinderen zich weer veilig voelen en de ontwikkeling niet
langer belemmerd wordt.
Doelgroep
Gezinnen met kinderen die belast zijn met complexe scheidingsproblematiek waarbij de ontwikkeling
van het kind dusdanig belemmerd wordt, dat er sprake of een vermoeden is van psychische
problematiek.
Aanvullende eisen
 De hulp wordt geleverd door professionals met een opleidingsniveau variërend van wo tot en
met wo+ (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij de inzet van een professional met woopleidingsniveau.
 De professional kan bij zijn/haar behandeling ondersteund worden door medebehandelaars.
Deze kennen ten minste een hbo-opleidingsniveau.
 Het product is niet primair bedoeld als omgangsbemiddeling tussen de ouder(s), maar gericht
op het oplossen of verminderen van de ontwikkelingsproblematiek van het kind die primair
ontstaan is door de complexe scheidingsproblematiek. Het verbeteren van de omgang tussen
ouder(s) kan hier onderdeel van zijn, maar mag niet het hoofddoel zijn van de behandeling.
Tarief
€ 3.539,03 per stuk
Productcode
45C01

VF 1 Dagbehandeling
Binnen VF1 Dagbehandeling wordt samen met de ouder(s)/opvoeder(s) de (mogelijke) oorzaak van
het probleem gezocht, waarna vervolgens een passende behandeling start. Het is mogelijk om enkele
dagen per week dagbehandeling te volgen naast het volgen van onderwijs. Een kind kan binnen de
dagbehandeling wennen aan groepsregels, leren samenleven en spelen met anderen. Ouder(s)
worden intensief bij de dagbehandeling betrokken. Zij leren zo nodig nieuwe opvoedvaardigheden.
Doelgroep
Kinderen met opvoedings- en opgroeiproblematiek. Er kan sprake zijn van een aanvullende
problematiek zoals gedrags-, hechtings- of psychiatrische problematiek en/of een lichamelijke
beperking.
Aanvullende eisen
 Er is sprake van multidisciplinaire inzet van bijvoorbeeld gedragskundige(n), therapeuten en
begeleiders op het niveau van activering.
 De behandeling wordt geleverd door professionals met een opleidingsniveau variërend van
mbo niveau 3 tot en met hbo+ (functiemix).
 Er wordt gewerkt met groepen van 1 begeleider op maximaal 4 jeugdigen.
Tarief
€ 27,00 per uur
Productcode
41A06

VF2 Kamertraining
Het 24-uurs verblijf van de jeugdige in een kamertrainingscentrum wordt geboden in een veilige
omgeving, waarin wordt toegewerkt naar zelfstandigheid van de jeugdige. Waar mogelijk wordt ook
een terugkeer naar onderwijs gerealiseerd of toeleiding naar werk of arbeidsmatige dagbesteding.
Doelgroep
De jeugdige heeft (gedrags)problemen als gevolg van een (vermoeden van een) (licht) verstandelijke
beperking, als gevolg van psychische problemen of als gevolg van opvoedingsproblematiek. In de
thuissituatie van de jeugdige leidt dit tot zodanige problemen dat het thuis wonen niet (langer)
verantwoord is. Gelet op het functioneren van de jeugdige is het volledig zelfstandig wonen (op een
kamer) - al dan niet met begeleiding - nog niet haalbaar.
Aanvullende eisen
 De begeleiding wordt geboden door professionals met een opleidingsniveau variërend van
mbo niveau 3 tot en met hbo (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij de inzet op mboopleidingsniveau, werkzaam onder de supervisie van een professional met hboopleidingsniveau. Waar nodig kan een professional met wo+-opleidingsniveau adviseren en
meekijken.
 Ondersteuning kan worden geboden door een multidisciplinair team van behandelaren.
Tarief
€ 80,29 per etmaal
Productcode
44C04

VF3 Behandelgroep gezinshuis licht
Het 24-uurs verblijf van de jeugdige in een gezinshuis waar verzorging en begeleiding worden
geboden in een veilige omgeving en waar wordt toegewerkt naar ander gedrag van de jeugdige.
Het verblijf draagt bij aan het oplossen van de ontstane problemen in de eigen omgeving van de
jeugdige, zodat een terugkeer naar huis of doorstroom naar zelfstandig wonen mogelijk wordt. Waar
mogelijk en nodig wordt ook een terugkeer naar onderwijs, werk of arbeidsmatige dagbesteding
gerealiseerd.
Doelgroep
De jeugdige heeft lichte (gedrags)problemen als gevolg van een (vermoeden van een) (licht)
verstandelijke beperking of als gevolg van psychische problemen.
Aanvullende eisen

De begeleiding wordt geboden door een professional met hbo-opleidingsniveau of door
professionals met mbo- en hbo-opleidingsniveau gezamenlijk.

Er is ondersteuning mogelijk vanuit een multidisciplinair team van behandelaren.
Tarief
€ 97,92 per etmaal
Productcode
43A29

VF4 Behandelgroep gezinshuis zwaar
Het 24-uurs verblijf van de jeugdige in een gezinshuis waar verzorging en begeleiding worden
geboden in een veilige omgeving en waar wordt toegewerkt naar ander gedrag van de jeugdige.
Het verblijf draagt bij aan het oplossen van de ontstane problemen in de eigen omgeving van de
jeugdige, zodat een terugkeer naar huis of doorstroom naar zelfstandig wonen mogelijk wordt. Waar
mogelijk en nodig wordt ook een terugkeer naar onderwijs, werk of arbeidsmatige dagbesteding
gerealiseerd.
Doelgroep
De jeugdige heeft zware (gedrags)problemen als gevolg van een (vermoeden van een) verstandelijke
beperking of als gevolg van psychische problemen.
Aanvullende eisen

De begeleiding wordt geboden door een professional met hbo-opleidingsniveau of door
professionals met mbo- en hbo-opleidingsniveau gezamenlijk. De nadruk ligt hierbij wel op
hbo-opleidingsniveau.

Er is voor de professional ondersteuning mogelijk vanuit een multidisciplinair team van
behandelaren.
Tarief
€ 145,71 per etmaal
Productcode
43A31

VF5 Behandelgroep fasehuis
Het 24-uurs verblijf van de jeugdige in een fasehuis wordt geboden in een veilige omgeving, waarin
wordt toegewerkt naar zelfstandigheid van de jeugdige. Op deze wijze draagt het verblijf bij aan het
oplossen van de ontstane problemen in de eigen omgeving van de jeugdige, zodat zelfstandig wonen
mogelijk wordt gemaakt. Waar nodig en mogelijk wordt ook een terugkeer naar onderwijs
gerealiseerd.
Doelgroep
De jeugdige heeft (gedrags)problemen als gevolg van een (vermoeden van een) (licht) verstandelijke
beperking of als gevolg van psychische problemen. In de thuissituatie van de jeugdige leidt dit tot
zodanige problemen dat het thuis wonen niet (langer) verantwoord is. Gelet op het functioneren van
de jeugdige is het zelfstandig wonen (op een kamer) - al dan niet met begeleiding - nog niet haalbaar.
Aanvullende eisen
 De begeleiding wordt geboden door professionals met een opleidingsniveau variërend van
mbo niveau 3 tot en met hbo (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij de inzet op mboopleidingsniveau, werkzaam onder de supervisie van een professional met hboopleidingsniveau. Waar nodig kan een professional met wo+ opleidingsniveau adviseren en
meekijken.
 Ondersteuning aan de professional kan worden geboden door een multidisciplinair team van
behandelaren.
Tarief
€ 161,87 per etmaal
Productcode
43C01

VF6 Behandelgroep
Het 24-uurs verblijf van de jeugdige in een residentiële voorziening en de behandeling en/of de
begeleiding wordt geboden in een veilige omgeving, waarin wordt toegewerkt naar wenselijk gedrag
van de jeugdige. Op deze wijze draagt het verblijf bij aan het oplossen van de ontstane problemen in
de eigen omgeving van de jeugdige, zodat een terugkeer naar huis of de eigen/directe omgeving
mogelijk is. Waar mogelijk wordt ook een terugkeer naar onderwijs gerealiseerd.
Het verblijf en de behandeling en/of de begeleiding die wordt geboden, kan ook dienen ter observatie
en heeft dan als resultaat dat na het verblijf duidelijk is welke behandeling of begeleiding de jeugdige
kan helpen om (weer) thuis te wonen, om te kunnen omgaan met de ontstane problemen dan wel
deze problemen op te lossen.
Doelgroep
De jeugdige heeft lichte (gedrags)problemen als gevolg van een (vermoeden van een) (licht)
verstandelijke beperking of als gevolg van psychische problemen.
Aanvullende eisen





De begeleiding wordt geboden door professionals met een opleidingsniveau variërend van
mbo niveau 3 tot en met hbo. Het zwaartepunt ligt bij de inzet op mbo-opleidingsniveau, onder
supervisie van een professional met hbo-opleidingsniveau. Waar nodig kan een professional
met wo+-opleidingsniveau adviseren en meekijken. Ondersteuning kan worden geboden door
een multidisciplinair team van behandelaren.
De begeleiding wordt aangeboden in een groep bestaande uit 6 tot 8 kinderen.
Door de zorgverlener wordt contact onderhouden met de ouders/thuissituatie, de school van
het kind en met andere direct betrokkenen zoals de gezinsvoogd en het maatschappelijk
werk. De zorgverlener werkt actief mee aan een zorgvuldige terugkeer naar een passende
omgeving.

Tarief
€ 225,77 per etmaal
Productcode
43C02

VF7 Behandelgroep zwaar
Het 24-uurs verblijf van de jeugdige in een residentiele behandelgroep wordt geboden in een besloten,
veilige omgeving waarin wordt toegewerkt naar ander gedrag van de jeugdige. Hiermee dragen het
verblijf en de behandeling bij aan het oplossen van de ontstane problemen in de eigen omgeving,
zodat een terugkeer naar huis of de eigen/directe omgeving mogelijk is. Waar mogelijk wordt ook een
terugkeer naar onderwijs gerealiseerd.
Doelgroep
De jeugdige heeft als gevolg van een (vermoeden) van (licht) verstandelijke beperking, of als gevolg
van psychische problemen, of door problemen thuis ernstige (gedrags)problemen. Er kan sprake zijn
van veiligheidsrisico’s voor de jeugdige zelf en voor zijn omgeving. De jeugdige kan zich op grond van
de problematiek niet zonder hulp handhaven in de normale thuissituatie.
Aanvullende eisen
 De begeleiding wordt aangeboden in een groep bestaande uit maximaal 8 jeugdigen. De
jeugdige verblijft hierbij volledig (24-uur) in het behandelcentrum.
 Door de jeugdhulpverlener wordt contact onderhouden met de ouder(s)/thuissituatie, de
school van de jeugdige en met bijvoorbeeld de gezinsvoogd, het maatschappelijk werk en
eventueel andere externe betrokkenen. Opdrachtgever werkt actief mee aan een zorgvuldige
terugkeer naar een passende omgeving.
 De begeleiding wordt geboden door professionals met een opleidingsniveau variërend van
mbo niveau 3 tot en met hbo. Het zwaartepunt ligt bij de inzet op mbo-opleidingsniveau, onder
supervisie van een professional met hbo-opleidingsniveau. Ondersteuning kan worden
geboden door een multidisciplinair team van behandelaren.
Tarief
€ 248,90 per etmaal
Productcode
43C04

VF8 Behandelgroep crisis
De behandelgroep crisis is voor kinderen die op het moment van de crisis niet bij anderen in de
omgeving terecht kunnen. Er wordt zo snel mogelijk een plan van aanpak gemaakt, om de veiligheid
in het gezin te herstellen en verergering van de situatie te voorkomen. Ook wordt Ambulante
Spoedhulp ingezet en onderzocht wat nodig is voor veiligheid op lange termijn. Het kind gaat zo snel
als mogelijk en als het verantwoord is weer naar huis.
Doelgroep
Jeugdigen die acuut in hun veiligheid worden bedreigd, bijvoorbeeld omdat er sprake is van ernstige
mishandeling of verwaarlozing, omdat de jeugdige is weggelopen van huis of omdat de ouder(s) van
de jeugdige zijn opgepakt door de politie en alleen thuis achterblijft, of jeugdigen waarbij de
problematiek zo ernstig is dat thuis blijven wonen (tijdelijk) geen optie is.
Aanvullende eisen
 Crisisopvang is inzetbaar voor een periode van maximaal 28 dagen. Om het verkorten van
een crisisplaatsing residentieel (crisisopvang, (crisis)pleegzorg) en terugplaatsen naar eigen
gezin of netwerk te bevorderen, kan er gedurende de crisisplaatsing aanvullend op het verblijf
een ambulante crisisinterventie (bijvoorbeeld ambulante spoedhulp of Families First) worden
ingezet.
 De begeleiding wordt geboden door professionals met een opleidingsniveau variërend van
mbo niveau 3 tot en met hbo. Het zwaartepunt ligt bij de inzet op mbo-opleidingsniveau, onder
supervisie van een professional met hbo-opleidingsniveau. Ondersteuning kan worden
geboden door een multidisciplinair team van behandelaren.
Tarief
€ 250,55 per etmaal
Productcode
46C02

