Bijlage 2D - Productomschrijving
Perceel 4 – (voormalige) AWBZ

Begeleiding groep licht
Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid
die strekken tot voorkoming van opname in een instelling. Het ondersteunen bij beperkingen op het
vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden
in 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
jeugdige.
 Invulling geven aan participatie in de samenleving.
Binnen de groepsbegeleiding staat het bereiken van doelen centraal.
Doelgroep
De jeugdige is beperkt in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of
verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie
daarvan. Het gedrag van de jeugdige 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
 Dit product wordt geboden binnen een groep waarbij er 1 begeleider staat voor maximaal 4
kinderen.
 De begeleiding wordt geleverd door professionals met een opleidingsniveau variërend van
mbo niveau 4 tot en met hbo+ (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij een inzet van een
professional met mbo-opleidingsniveau, die werkt onder toezicht van een professional met
hbo-opleidingsniveau.
Tarief
€115,87 per dagdeel
Productcode
41C01

Begeleiding groep zwaar
Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid
die strekken tot voorkoming van opname in een instelling. Het ondersteunen bij beperkingen op het
vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden
in zelfregelend vermogen. Begeleiden bij het toepassen en borgen 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
jeugdige.
 Invulling geven aan participatie in de samenleving.
Binnen de groepsbegeleiding staat het bereiken van doelen centraal.
Doelgroep
De jeugdige is zeer beperkt in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of
verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie
daarvan. De jeugdige heeft te maken met complexe (multi)problematiek, waarvan de achterliggende
oorzaak veelal onbekend is. De jeugdige groeit op in een onveilige omgeving en/of in een situatie
waarin sprake is van ernstige opvoedproblemen. Zonder deze begeleiding kan de jeugdige niet goed
in het gezin functioneren.
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 inzet van een
professional met hbo-opleidingsniveau, die wordt ondersteund door een professional met
mbo-opleidingsniveau.
 De dagbesteding wordt aangeboden in een groep waarbij de verhouding tussen de
begeleiding en jeugdigen is: 1 professional staat tot 3 jeugdigen.
Tarief
€ 199,55 per dagdeel
Productcode
41C02

Behandeling Individueel
Het kind wordt individueel behandeld, gericht op het ontwikkelen en aanleren van praktische,
cognitieve en emotionele vaardigheden, waarbij de mogelijkheden van het kind optimaal worden
benut, zodat een zo zelfstandig mogelijk niveau van functioneren bereikt kan worden.
De behandeling is gericht op:
 Het herstel of voorkoming van verergering van gedragsproblemen.
 Het herstel en/of het aanleren van vaardigheden.
 Het gedrag en het realiseren van een blijvende verbetering in het functioneren.
De behandeling kan ook gericht zijn op het verbeteren van de interactie binnen het gezin. Het gaat
hierbij om gerichte professionele interventies.
Doelgroep
Kinderen met gedragsproblemen door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke
beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan.
Aanvullende eisen
 Er dient altijd onder de regie van een hoofdbehandelaar te worden gewerkt.
 De behandeling wordt geleverd door professionals met een opleidingsniveau variërend van
hbo tot en met Medisch specialist (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij een inzet op woopleidingsniveau. De Medisch specialist wordt slechts voor een beperkt gedeelte van de tijd
betrokken.
 Diagnostiek kan onderdeel zijn van de behandeling.
 Er is ondersteuning vanuit een multidisciplinair team van behandelaren.
 In het geval van inzet van een gedragswetenschapper of AVG (arts verstandelijk
gehandicapten) dient er functionele diagnostiek door een AVG of gedragswetenschapper te
worden gedaan, bestaande uit multidisciplinair onderzoek (ofwel ‘assessment’) om te bepalen
welk arrangement of welk zorg- en behandelplan een kind nodig heeft.
Tarief
€ 111,60 per uur
Productcode
45A65

Behandeling Paramedisch
Het kind wordt individueel behandeld door een paramedicus. De behandeling is gericht op het
ontwikkelen en aanleren van praktische, cognitieve en emotionele vaardigheden, waarbij de
mogelijkheden van het kind optimaal worden benut, zodat een zo zelfstandig mogelijk niveau van
functioneren bereikt kan worden.
De behandeling is gericht op:
 Het herstel of voorkoming van verergering van gedragsproblemen.
 Het herstel en/of het aanleren van vaardigheden.
Het gaat hierbij om gerichte professionele interventies.
Doelgroep
Kinderen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking.
Aanvullende eisen
 De hulp wordt geboden door jeugdhulpaanbieders met erkende deskundigheid op het gebied
van paramedische behandeling. Er dient sprake te zijn van de inzet van aantoonbare
specialistische paramedici.
 De behandeling wordt geleverd door een BIG geregistreerde kinderverpleegkundige met een
relevante hbo-opleiding.
Tarief
€ 58,80 per uur
Productcode
45C03

Crisisopvang LVG (jeugd)
Crisisopvang maakt het mogelijk te voorzien in de zorg met een spoedeisend karakter. Deze prestatie
geldt zowel voor de dagen dat er een cliënt aanwezig is op het crisisbed, als op de dagen waarop het
bed niet bezet is, maar wel beschikbaar is.
Doelgroep
Het betreft de opvang voor cliënten met LVG problematiek en waarvan een onmiddellijke noodzaak
voor opname is. Het gaat hierbij om jeugdigen in een acuut onveilige, bedreigende situatie, die alleen
door een tijdelijke crisisopname kan worden opgeheven. Door de inzet van verblijf bij crisis worden het
kind en/of het gezin gedurende maximaal vier weken ondersteund bij het verhelderen van de
problematiek en de hulpvraag, het opheffen van urgente veiligheidsrisico’s, het stabiliseren van
spoedeisende problemen en bij het voorkomen van verdere achteruitgang. Het kind en/of het gezin
worden zo nodig begeleid naar passende vervolghulp.
Aanvullende eisen
 Dit product kan maximaal 28 dagen per cliënt worden ingezet. Voor een langere inzet is
toestemming nodig van de gemeente.
Tarief
€ 300,17 per etmaal
Productcode
46C01

Dagactiviteit JLVG
Dagactiviteit JLVG is gericht op beheersing van gedragsproblematiek en voorkoming van intramurale
opname (ofwel uithuisplaatsing) met behulp van een interventieprogramma, in een structuur biedend
klimaat. Het programma krijgt gestalte in groepsverband.
Het dagprogramma legt naar inhoud een accent op:
 Behandeling in een daarvoor geschikt therapeutisch klimaat, op basis van een
deeltijdprogramma in groepsverband.
 Dit programma wordt geboden in aansluiting op de schooltijden (het kind neemt deel aan het
gewoon of speciaal onderwijs).
Doelgroep
Kinderen met een verstandelijke beperking met als gevolg een ernstige ontwrichting van de relaties
tussen kind en zijn omgeving.
Aanvullende eisen
 De hulp wordt geboden door jeugdhulpaanbieders met erkende deskundigheid op het gebied
van hulp aan licht verstandelijk beperkte jongeren met een ernstig probleemgedrag.
 De begeleiding wordt geleverd door professionals met een opleidingsniveau variërend van
mbo niveau 4 tot en met wo (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij een inzet van een
professional met hbo-opleidingsniveau, die wordt ondersteund door een professional met
mbo-opleidingsniveau.
 De dagbesteding wordt aangeboden in een groep waarbij de verhouding tussen begeleiding
en jeugdigen is: 1 professional staat tot 3 jeugdigen.
Tarief
€ 121,44 per dagdeel
Productcode
45C06

Dagbehandeling
Ontwikkelen en aanleren van praktische, cognitieve en/of sociaal emotionele vaardigheden waarbij de
mogelijkheden van het kind optimaal benut worden, zodat een zo zelfstandig mogelijk niveau van
functioneren bereikt kan worden.
Het kan ook gaan om een CSLM-behandeling met als doel het voorkomen van gevolgen/complicaties
van de aandoening of van het ontstaan van de aandoening gerelateerde stoornis.
De dagbehandeling is gericht op de ontwikkeling van het kind. Het aanleren van praktische en
cognitieve vaardigheden is gericht op het zo zelfstandig mogelijk leren leven. Te denken valt aan
zelfredzaamheid met betrekking tot persoonlijke verzorging, communicatie en het aanleren van
vaardigheden voor schoolvoorbereiding (niet school vervangend).
Doelgroep
 Kinderen met beperkte cognitieve vaardigheden.
 De kinderen hebben vaak beperkte sociaal emotionele vaardigheden.
 Er kan sprake zijn van 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 5 jeugdigen.
Tarief
€ 91,64 per dagdeel
Productcode
41A03

Dagbesteding licht
Dagbesteding voor kinderen/jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking waarbij
maatschappelijke integratie niet mogelijk is. Deze activiteiten vinden overdag plaats, buiten de
woonsituatie, in groepsverband.
Het dagprogramma legt naar inhoud een accent op:
 “Activering” (activiteiten gericht op het zinvol besteden van de dag, aangepast aan de
mogelijkheden en interesses van de cliënt, waaronder handvaardigheid, expressie, beweging,
belevingsactiviteiten).
 “Activering, individueel belevingsgericht” (belevingsgerichte activiteiten op een eenvoudig
niveau met extra aandacht voor sfeer, geborgenheid, veiligheid, ritme en regelmaat).
Zelfgekozen bezigheid en activering. Het dagprogramma biedt ruimte voor
vaardigheidstraining.
De dagbesteding is bedoeld voor een zinvolle dagbesteding van kinderen die wegens hun beperking
niet in staat zijn om onderwijs te volgen.
Doelgroep
De jeugdige is in enige mate beperkt in zijn ontwikkeling en mate van zelfredzaamheid door een
lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal
probleem, of een combinatie daarvan. Het gedrag van de jeugdige 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 2 tot en met hbo+ (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij een inzet van een
professional met mbo-opleidingsniveau, die werkt onder de supervisie van een professional
met hbo-opleidingsniveau.
 De dagbesteding wordt aangeboden in een groep waarbij de verhouding tussen begeleiding
en jeugdigen is: 1 professional staat tot 5 jeugdigen.
Tarief
€ 55,91 per dagdeel
Productcode
41A22

Dagbesteding middel
Dagbesteding voor kinderen/jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking waarbij
maatschappelijke integratie niet mogelijk is. Deze activiteiten vinden overdag plaats, buiten de
woonsituatie en in groepsverband.
Het dagprogramma legt naar inhoud een accent op:
 “Activering” (activiteiten gericht op het zinvol besteden van de dag, aangepast aan
mogelijkheden en interesses van de cliënt, waaronder handvaardigheid, expressie, beweging,
belevingsactiviteiten).
 “Activering, individueel belevingsgericht” (belevingsgerichte activiteiten op een eenvoudig
niveau met extra aandacht voor sfeer, geborgenheid, veiligheid, ritme en regelmaat).
Zelfgekozen bezigheid en activering. Het dagprogramma biedt ruimte voor
vaardigheidstraining.
De dagbesteding is bedoeld voor een zinvolle dagbesteding van kinderen die wegens hun beperking
niet in staat zijn om onderwijs te volgen.
Doelgroep
De jeugdige is in hoge mate beperkt in zijn ontwikkeling en de mate van zelfredzaamheid door een
lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal
probleem, of een combinatie daarvan. Het gedrag van de jeugdige 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 2 tot en met wo (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij een inzet van een
professional met hbo-opleidingsniveau, die wordt ondersteund door een professional met
mbo-opleidingsniveau.
 De dagbesteding wordt aangeboden in een groep waarbij de verhouding tussen begeleiding
en jeugdigen is: 1 professional staat tot 4 jeugdigen.
Tarief
€ 66,29 per dagdeel
Productcode
41A23

Dagbesteding Zwaar
Dagbesteding voor kinderen/jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking waarbij
maatschappelijke integratie niet mogelijk is. Deze activiteiten vinden overdag plaats, buiten de
woonsituatie en in groepsverband.
Het dagprogramma legt naar inhoud een accent op:
 “Activering” (activiteiten gericht op het zinvol besteden van de dag, aangepast aan
mogelijkheden en interesses van de cliënt, waar onder handvaardigheid, expressie, beweging,
belevingsactiviteiten);
 “Activering, individueel belevingsgericht” (belevingsgerichte activiteiten op een eenvoudig
niveau met extra aandacht voor sfeer, geborgenheid, veiligheid, ritme en regelmaat).
Zelfgekozen bezigheid en activering. Het dagprogramma biedt ruimte voor
vaardigheidstraining.
De dagbesteding is bedoeld als zinvolle daginvulling voor kinderen die wegens hun beperking niet in
staat zijn om onderwijs te volgen.
Doelgroep
De jeugdige is in hoge mate beperkt in zijn ontwikkeling en de mate van zelfredzaamheid door een
lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal
probleem, of een combinatie daarvan. De jeugdige heeft te maken met complexe
(gedrags)problematiek waarvan de achterliggende oorzaak veelal onbekend is.
Aanvullende eisen
 De begeleiding wordt geleverd door professionals met een opleidingsniveau variërend van
mbo niveau 2 tot en met wo (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij een inzet van een
professional met hbo-opleidingsniveau, die wordt ondersteund door een professional met
mbo-opleidingsniveau.



De dagbesteding wordt aangeboden in een groep waarbij de verhouding tussen begeleiding
en jeugdigen is: 1 professional staat tot 3 jeugdigen.

Tarief
€ 96,31 per dagdeel
Productcode
41A24

Early intervention VG kind licht
Behandeling voor jonge kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking en een (vermoedelijke)
ontwikkelingsachterstand, gericht op het stimuleren van geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Het
programma vindt plaats binnen de woonsituatie.
Het programma richt zich op:
 Het begeleiden en ondersteunen van de ouder(s) om hen de verschillende fases van de
ontwikkeling te leren herkennen en inzicht te bieden in de ontwikkeling van het kind.
 Het oefenen van vaardigheden met het kind en door het kind, en het hierdoor stimuleren van
verschillende ontwikkelingsgebieden zoals communicatie, grove en fijne motoriek en
persoonlijke en sociale vaardigheden.
Doelgroep
Deze behandeling richt zich op (zeer) jonge kinderen tot 7 jaar met een (vermoedelijke) ontwikkelingsproblematiek, welke veroorzaakt wordt door een verstandelijke beperking.
Aanvullende eisen
 Dit product wordt geboden door een mbo-geschoolde professional die opgeleid is voor deze
methodiek.
Tarief
€ 42,60 per uur
Productcode
45C12

Early intervention VG kind midden
Behandeling voor jonge kinderen met een (zware) verstandelijke beperking en een (vermoedelijke)
ontwikkelingsachterstand, gericht op het stimuleren van geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Het
programma vindt plaats binnen de woonsituatie.
Het programma richt zich op:
 Het begeleiden en ondersteunen van de ouder(s)/opvoeder(s) om hen de verschillende fases
van de ontwikkeling te leren herkennen en inzicht te bieden in de ontwikkeling van het kind.
 Het oefenen van vaardigheden met het kind en door het kind, en het hierbij stimuleren van
verschillende ontwikkelingsgebieden zoals communicatie, grove en fijne motoriek en
persoonlijke en sociale vaardigheden.
Doelgroep
Deze behandeling richt zich op (zeer) jonge kinderen tot 7 jaar met een ontwikkelingsachterstand,
welke veroorzaakt wordt door een (zware) verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Aanvullende eisen
Dit product wordt geboden door een mbo-geschoolde professional die bekend is met de methodiek.
Tarief
€ 55,20 per uur
Productcode
45C13

Individuele begeleiding licht
Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid
met als doel het voorkomen van opname in een instelling. Het ondersteunen bij beperkingen op het
vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden
in 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
jeugdige.
 Invulling geven aan participatie in de samenleving.
Doelgroep
De jeugdige is beperkt in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of
verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie
daarvan. Het gedrag van de jeugdige 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 3 tot en met wo (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij een combinatie van mbo- en
hbo-opleidingsniveau.
 Er wordt door de Opdrachtnemer nauw samengewerkt met andere betrokkenen in het netwerk
zoals het gezin, de school en andere zorgverleners, om een sluitend aanbod te bieden.
Tarief
€ 50,40 per uur
Productcode
45C02

Individuele begeleiding middel
Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en
die strekken tot voorkoming van opname in een instelling. Het ondersteunen bij beperkingen op het
vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden
in 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
jeugdige.
 Invulling geven aan participatie in de samenleving.
Doelgroep
De jeugdige is beperkt in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of
verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie
daarvan. De jeugdige heeft te maken met complexe problematiek waarvan de achterliggende oorzaak
veelal bekend is. Zonder deze begeleiding kan de jeugdige niet goed in het gezin functioneren.
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 mboen hbo-opleidingsniveau.
 Er wordt door de Opdrachtnemer nauw samengewerkt met andere betrokkenen in het netwerk
zoals het gezin, de school en andere zorgverleners, om een sluitend aanbod te bieden.
Tarief
€ 68,40 per uur
Productcode
45C05

Individuele begeleiding zwaar
Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en
die strekken tot voorkoming van opname in een instelling. Het ondersteunen bij beperkingen op het
vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden
in 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
jeugdige.
 Invulling geven aan participatie in de samenleving.
Dit product wordt aangeboden op individueel niveau.
Doelgroep
De jeugdige is zeer beperkt in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of
verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem of een combinatie daarvan.
De jeugdige heeft te maken met complexe (multi)problematiek, waarvan de achterliggende oorzaak
veelal onbekend is. De jeugdige groeit op in een onveilige omgeving en/of een situatie waarin sprake
is van ernstige opvoedproblemen, of er is sprake van een (dreigende) crisis. Zonder deze begeleiding
kan de jeugdige niet goed in het gezin functioneren.
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 inzet op hboopleidingsniveau. De inzet van een professional met mbo-opleidingsniveau vindt plaats onder
supervisie van een professional met een hbo-opleidingsniveau. Aanvullend hierop dient door
de Opdrachtnemer specialistische kennis ingezet te kunnen worden indien nodig.
Tarief
€ 104,40 per uur
Productcode
45C09

Jeugdigen in RIBW ’s
Dit product biedt begeleiding bij wonen, leren en het besteden van de vrije tijd van de jeugdige, gericht
op het ontwikkelen van vaardigheden en zelfstandigheid. Er is geen sprake van een behandeling,
maar de jeugdigen worden tijdens hun verblijf wel intensief begeleid.
Doelgroep
Dit product is bestemd voor jongeren tot 18 jaar met psychiatrische of (ernstige) psychosociale
problemen. De jongeren kunnen vaak niet meer thuis wonen, maar zitten ook niet in een
behandeltraject.
Aanvullende eisen
 De hulp wordt geboden door zorgaanbieders met erkende deskundigheid op het gebied van
jongeren met een psychiatrische of psychosociale beperking.
 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.
Tarief
€ 127,53 per etmaal
Productcode
44C06

Kortdurend verblijf licht
Om tijdelijk de ouder(s)/verzorger(s) te ontlasten, wordt het kind in een huiselijke omgeving
logeeropvang geboden, waarbij ontwikkelingsgerichte begeleiding wordt geboden en toezicht en/of
zorg (24 uur per dag) noodzakelijk is.
Doelgroep
Het kind is in enige mate beperkt in zijn/haar ontwikkeling en de mate van zelfredzaamheid door een
lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve, verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal
probleem, of een combinatie daarvan. Het gedrag van de jeugdige is voorspelbaar en risico`s als
gevolg van de problematiek zijn goed in te schatten. Het kind groeit op in een veilige omgeving.
Aanvullende eisen
 De begeleiding wordt geleverd door professionals met een opleidingsniveau variërend van
mbo niveau 3 tot en met mbo niveau 4 (functiemix), waar nodig onder de supervisie van een
professional met hbo-opleidingsniveau. Waar mogelijk maakt de Opdrachtnemer gebruik van
informele zorg.
 Het verblijf wordt in de regel geboden gedurende 1 tot maximaal 3 aansluitende etmalen per
week. Bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken.
 Het kortdurend verblijf wordt aangeboden in een groep bestaande uit maximaal 8 kinderen.
 Het tarief behelst een all-in tarief voor het verblijf. Eventuele extra benodigde begeleiding kan
apart worden ingezet.
Vervoer
De ouder(s)/verzorger(s) zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de locatie van het
kortdurend verblijf.
Tarief
€ 105,68 per etmaal
Productcode
44C01

Kortdurend verblijf middel
Om tijdelijk de ouder(s)/verzorger(s) te ontlasten, wordt het kind in een huiselijke omgeving een
logeeropvang geboden, waarbij ontwikkelingsgerichte begeleiding wordt geboden en toezicht en/of
zorg (24 uur per dag) noodzakelijk is. Het verblijf wordt geboden voor maximaal een weekeind (twee
aaneensluitende etmalen).
Doelgroep
Het kind is in hoge mate beperkt in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve,
verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie
daarvan. Het gedrag van de jeugdige is voorspelbaar en risico`s als gevolg van de problematiek zijn
goed in te schatten. Het kind groeit op in een veilige omgeving
Aanvullende eisen
 Waar mogelijk maakt de Opdrachtnemer gebruikt van informele zorg.
 De begeleiding wordt geleverd door professionals met een opleidingsniveau variërend van
mbo niveau 3 tot en met mbo niveau 4 (functiemix), waar nodig onder de supervisie van een
professional met hbo-opleidingsniveau.
 Het verblijf wordt in de regel geboden gedurende 1 tot maximaal 3 aansluitende etmalen per
week. Bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken.
 Het kortdurend verblijf wordt aangeboden in een groep bestaande uit maximaal 6 kinderen.
 Het tarief behelst een all-in tarief voor verblijf. Eventuele extra benodigde begeleiding kan
apart worden ingezet.
Vervoer
De ouder(s)/verzorger(s) zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar het logeerverblijf.
Tarief
€ 241,33 per etmaal
Productcode
44C02

Kortdurend verblijf zwaar
Om tijdelijk de ouder(s)/verzorger(s) te ontlasten, wordt het kind in een huiselijke omgeving een
logeeropvang geboden, waarbij ontwikkelingsgerichte begeleiding wordt geboden en toezicht en/of
zorg (24 uur per dag) noodzakelijk is. Het verblijf wordt geboden voor maximaal een weekeind (twee
aaneensluitende etmalen).
Doelgroep
Het kind is in hoge mate beperkt in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve,
verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie
daarvan. Het gedrag van de jeugdige is soms onvoorspelbaar en risico`s als gevolg van de
problematiek zijn niet altijd goed in te schatten. Het kind groeit op in een veilige omgeving.
Aanvullende eisen
 Waar mogelijk maakt de Opdrachtnemer gebruikt van informele zorg.
 De begeleiding wordt geleverd door professionals met een opleidingsniveau variërend van
mbo niveau 4 tot en met hbo+ (functiemix).
 Het verblijf wordt in de regel geboden gedurende 1 tot maximaal 3 aansluitende etmalen per
week. Bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken.
 Het kortdurend verblijf wordt aangeboden in een groep bestaande uit maximaal 4 kinderen.
 Het tarief behelst een all-in tarief voor verblijf. Eventuele extra benodigde begeleiding kan
apart worden ingezet.
Vervoer
De ouder(s)/verzorger(s) zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de locatie van het
logeerverblijf.
Tarief
€ 322,94 per etmaal
Productcode
44C03

Persoonlijke verzorging
De jeugdige wordt op vaste momenten ondersteund bij activiteiten op het gebied van de persoonlijke
verzorging. Het gaat hierbij om hulp bij de zelfverzorging (zoals het wassen, de mondverzorging, de
haarverzorging en het aan-/uitkleden). Het gaat tevens om het stimuleren van de jeugdige bij het
zelfstandig uitvoeren van de persoonlijke verzorging en het geven van advies, instructie en
voorlichting over persoonlijke verzorging aan de jeugdige en desgevraagd diens
ouder(s)/verzorger(s)/mantelzorger(s).
Doelgroep
De jeugdige is beperkt in zijn ontwikkeling door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of
verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan
(in ernstige mate) en is daardoor beperkt in de persoonlijke verzorging. De hulp hierbij kan niet of niet
geheel door de ouder(s)/verzorger(s)/mantelzorger(s) worden geboden.
Aanvullende eisen
 De hulp wordt geleverd door professionals met een opleidingsniveau variërend van mbo
niveau 2 tot en met mbo niveau 4 (functiemix).
Tarief
€ 44,40 per uur
Productcode
40A04

Toeslag Multifunctioneel centrum (MFC)
Een Multifunctioneel Centrum (MFC) verleent zorg aan kinderen en jongeren die naast hun licht
verstandelijke beperking een psychiatrische stoornis hebben of bij wie een ernstig vermoeden van
zo’n stoornis bestaat.
Doelgroep
Kinderen met een van de volgende kenmerken:
 Psychiatrische stoornissen (of het sterk vermoeden van de aanwezigheid hiervan)
 Lage IQ-score
 Gedragsproblemen
 Systeemproblematiek
 Beperkt sociaal aanpassingsvermogen
Aanvullende eisen
 De toeslag kan alleen gedeclareerd worden in combinatie met een verblijfsproduct LVG2 tot
en met LVG5.
Tarief
€ 30,50 per etmaal
Productcode
45A58

Toeslag ZZP VG&LG Verblijfscomponent
Het verblijfscomponent is een component voor huishoudelijke verzorging, keukenpersoneel, de
facilitaire dienst, dagelijkse welzijnsactiviteiten en voedingen. Hotelmatige kosten die verbonden zijn
aan een jeugdige als deze kortdurend verblijft bij de jeugdhulpaanbieder.
Doelgroep
Kinderen met VG/LG-problematiek.
Aanvullende eisen
 Deze toeslag mag alleen ingezet worden als er geen indicatie is afgegeven voor verblijf.
Tarief
€ 50,33 per etmaal
Productcode
44A43

Toeslag ZZP Observatie
Het doel van dit product is door middel van multidisciplinaire en integrale beeldvorming, gebaseerd op
multidisciplinair diagnostisch onderzoek, observaties en exploratieve behandeling, en een
geïntegreerd en passend advies voor behandeling oftewel begeleiding af te geven. Dit advies wordt
vastgelegd in een behandelplan.
Doelgroep
Kinderen waar een vermoeden van een verstandelijke beperking is.
Aanvullende eisen
 Bij aanmelding is er een onduidelijke, onvolledige, niet eenduidige dan wel ontbrekende
diagnose. Daarnaast is er onduidelijkheid over begeleidings- en behandelingsbehoeften.
 Dit product kan alleen gedeclareerd worden in combinatie met een LVG3, LVG4 of LVG5
product.
Tarief
€ 79,97 per etmaal
Productcode
45A59

Toeslag ZZP woonzorg GHZ jeugd
Het doel van dit product is de gebruikelijke zorg te kunnen bieden die elk kind behoeft, ongeacht of er
sprake is van beperkingen. Dit product kan voor de doelgroep Verstandelijk Gehandicapt als extra
toeslag worden ingezet.
Doelgroep
Kinderen met een verstandelijke beperking.
Aanvullende eisen
 De toeslag kan alleen worden toegekend aan cliënten in de leeftijdscategorie van 12 tot 18
jaar. Het betreft hier de kalenderleeftijd van de cliënt en niet de ontwikkelingsleeftijd van de
cliënt.
 Dit product kan alleen gedeclareerd worden in combinatie met een ZZP 3VG product.
Tarief
€ 18,86 per etmaal
Productcode
45A61

Toeslag ZZP woonzorg GHZ kind
Het doel van dit product is om de gebruikelijke zorg te kunnen bieden die elk kind behoeft, ongeacht of
er sprake is van beperkingen. Dit product kan voor de doelgroep Verstandelijk Gehandicapt als extra
toeslag worden ingezet.
Doelgroep
Kinderen met een verstandelijke beperking.
Aanvullende eisen
 De toeslag kan alleen worden toegekend aan cliënten in de leeftijdscategorie van 0 tot 12 jaar.
Het betreft hier de kalenderleeftijd en niet de ontwikkelingsleeftijd van de cliënt.
 Dit product kan alleen gedeclareerd worden in combinatie met een ZZP 3VG product.
Tarief
€ 30,50 per etmaal
Productcode
45A60

Vervoer
Uitgangspunt is dat de ouder(s)/verzorger(s) zelf verantwoordelijk zijn voor het vervoer van en naar de
locatie van de dagbesteding, het verblijf of de behandeling. Wanneer eigen oplossingen niet mogelijk
zijn en er sprake is van een door het lokale team vastgestelde (medische) noodzaak, dan kan het
product vervoer worden ingezet.
Het tarief behelst een retourrit.
Tarief
€ 21,00 per retourrit
Productcode
42A03

Zorgzwaartepakketten
Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van intramurale zorg/verblijfszorg dat aansluit op
de kenmerken van de cliënt en de soort zorg die de cliënt nodig heeft.
Doelgroep
Een ZZP kan worden ingezet als blijkt dat het niet verantwoord is wanneer een kind of jongere met
een aandoening, stoornis of beperking thuis blijft wonen. Dit kan het geval zijn als de zorg voor een
kind te zwaar en/of te complex wordt in relatie tot de draagkracht van de ouder(s), als er sprake is van
(ernstige) gedragsproblematiek van het kind, en/of als andere gezinsleden onacceptabel gaan lijden
onder de aanwezigheid van het kind.
Afhankelijk van de mate waarin er sprake is van een aandoening, stoornis of beperking kan een
bepaalde ZZP worden ingezet al dan niet in- of exclusief behandeling en/of dagbesteding.
Aanvullende eisen
 Bij een ZZP is het mogelijk dat er een aanvullende opslag wordt ingezet voor een specifiek
doel (bijvoorbeeld observatie of woonzorg).
Tarief en productcode
ZZP 3VG exclusief behandeling exclusief dagbesteding
Tarief € 113,59
Productcode 44A37
ZZP 3VG inclusief behandeling exclusief dagbesteding
Tarief € 135,45
Productcode 43A51
ZZP 3VG inclusief behandeling inclusief dagbesteding
Tarief € 193,42
Productcode 43A52
ZZP 1LVG inclusief behandeling inclusief dagbesteding
Tarief € 125,46
Productcode 43A53
ZZP 2LVG inclusief behandeling inclusief dagbesteding
Tarief € 205,85
Productcode 43A54
ZZP 3LVG inclusief behandeling inclusief dagbesteding
Tarief € 258,41
Productcode 43A55
ZZP 4LVG inclusief behandeling inclusief dagbesteding
Tarief € 287,38
Productcode 43A56
ZZP 5LVG inclusief behandeling inclusief dagbesteding
Tarief € 299,53
Productcode 43A57

