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1. Inleiding

Het Normenkader dat we in 

Friesland gebruiken, bestaat uit 

vijf onderling samenhangende 

elementen te weten:

1. Een algemeen kader (Scope);

2. Inzet van Effectieve Jeugdhulp;

3. Het Friese Kwaliteitskader;

4. De vastgelegde 

Ondersteuningsprofielen 

en Intensiteiten (hierna: 

PIC’s) inclusief specifieke 

aanvullende voorwaarden 

per profiel en/of Intensiteit;

5. De vastgestelde tarieven 

die bij de PIC’s horen.

1.1 Inzet jeugdhulp 
Specialistische Jeugdhulp kan alleen worden ingezet als 
sprake is van problemen en stoornissen zoals is beschreven 
in de Jeugdwet, waaronder en/of psychische, ontwikkel-, 
gedrag-, emotionele c.q. verslavingsproblematiek bij 
Jeugdigen (ook als het gaat om Jeugdigen met beneden 
gemiddelde intelligentie) en zij daar zelf of hun opvoeders 
belemmeringen door ervaren bij het functioneren in 
hun gezin, op school, in de buurt of in sociale relaties.

1.2 Over Ondersteuningsprofielen 
en Intensiteiten 
Op basis van de evaluatie van de bekostigingssystematiek 
Specialistische Jeugdhulp (september 2020) 
en de adviezen van de taskforce kostenreductie 
Jeugdhulp in Friesland (april 2019), zijn de bestaande 
Ondersteuningsprofielen en Intensiteiten aangescherpt.

Bij die aanscherping is vooral geprobeerd om de 
ervaringen van de afgelopen vier jaar mee te nemen en 
het systeem van resultaatgerichte bekostiging in stand 
te houden, maar van duidelijke kaders te voorzien. 

Na de afgebroken aanbesteding in 2021, is bij de 
uitwerking van de Ondersteuningsprofielen de wens naar 
voren gekomen om Hoog Specialistische Jeugdhulp 
(zo veel mogelijk) binnen inkoop van de Specialistische 
Jeugdhulp te incorporeren. Dat heeft erin geresulteerd 
dat er een extra inhoudelijk profiel is toegevoegd en 
extra Intensiteiten zijn toegevoegd aan de Profielen 
voor Ambulante Specialistische Jeugdhulp.

De resultaten van de pilots die in 2021 uitgevoerd zijn 
voor de Kinderdagcentra (KDC) en de Behandel- en 
Expertisecentra (BEC) zijn gebruikt om aanvullingen 
aan te brengen in de specifieke voorwaarden bij 
de betreffende Ondersteuningsprofielen.

Ten slotte is in de aanloop naar de inkoop 
Specialistische Jeugdhulp 2023 e.v. in 2022 ook 
uitgebreid in marktconsultaties stil gestaan bij 
de uitwerking van de PIC’s op hoofdlijnen.
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2.  Belangrijke aspecten van Specialistische 
Jeugdhulp nader beschouwd

In de aanpak die 

Jeugdhulp aanbieders 

kiezen en bij het gebruik 

van interventies behoren 

de navolgende aspecten 

uitgevoerd te worden:  

•  hulp past binnen de vastgestelde 

scope; - eens per jaar wordt een 

kwaliteitsverslag ingediend ; 

•  hulp is passend bij de vraag van 

de jeugdige/ het gezin ; 

•   visie en doelstellingen 

specialistische jeugdhulp 

worden door gecontracteerde 

zorgaanbieders onderschreven

2.1 Scope
Specialistische Jeugdhulp valt slechts onder de reikwijdte 
van de Inkoopprocedure indien en voor zover sprake is van 
Jeugdhulp (binnen de wettelijke kaders van de Jeugdwet): de 
Jeugdhulpaanbieder kan Specialistische Jeugdhulp alleen 
inzetten als sprake is van bijvoorbeeld en/of psychische, 
ontwikkel-, gedrag-, emotionele c.q. verslavingsproblematiek 
bij Jeugdigen (ook als het gaat om Jeugdigen met beneden 
gemiddelde intelligentie) en zij daar zelf en/of hun opvoeders, 
belemmeringen door ervaren bij het functioneren in 
hun gezin, op school, in de buurt of in sociale relaties. 

De Complementaire ondersteuning is als zelfstandige 
vorm van hulpverlening geen Specialistische 
Jeugdhulp als bedoeld in de Inkoopprocedure.

Specialistische Jeugdhulp wordt – indien en voor zover 
dat nodig is gezien de ondersteuningsbehoefte van 
de Jeugdige - slechts ingezet indien en voor zover: 
• op basis van de vastgestelde hulpvraag en 

problematiek de Jeugdwet van toepassing is; 
• als de veerkracht van de sociale omgeving (tijdelijk) 

ontoereikend is en/of het probleemoplossend vermogen 
van deze sociale omgeving (tijdelijk) ontoereikend blijkt ; 

• als algemene voorzieningen de gevraagde 
Hulp niet kunnen bieden; 

• als geen voorliggende voorzieningen aanwezig zijn; 

Onderstaande stappen zijn essentieel bij elke beoordeling 
van in te zetten Jeugdhulp.  

1. Onderzoeken welke gemeente verantwoordelijk 
is (op basis van woonplaatsbeginsel)

2. Vaststellen wat de eigenlijke hulpvraag 
van de Jeugdige en/of ouder(s) is

3. Onderzoeken of de Jeugdwet van 
toepassing is (doelgroep)

4. In kaart brengen van beperkingen/problematiek 
(vraagverheldering, tijdlijn met life events 
en ingezette ondersteuning, Behandeling 
en/of Hulp en bereikte resultaten)

5. Bepalen welke ondersteuning nodig 
is (ondersteuningsbehoefte)

6. Onderzoeken van eigen mogelijkheden en 
probleemoplossend vermogen (Eigen kracht) 

7. Onderzoek de mogelijkheden om gebruik te maken 
van voorliggende voorzieningen (vanuit andere 
wetgeving). Zie ook afbakening andere wetten.

8. Onderzoek de mogelijkheden om gebruik te 
maken van algemene voorzieningen.

9. Aanspraak op een individuele voorziening ZIN of PGB? 
10. Indien er een PGB wordt aangevraagd 

dient er beoordeeld te worden of er aan de 
voorwaarden PGB voldaan wordt

Specialistische Jeugdhulp is geen vrij toegankelijke Hulp. 
De wettelijk aangewezen Verwijzers kunnen Specialistische 
Jeugdhulp toekennen. Deze Inkoopprocedure is niet van 
toepassing op Jeugdhulpverlening die wordt geleverd 
in de vorm van een persoonsgebonden budget.
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2.2 Kwaliteit
Wij verwachten van de professionals dat zij verantwoorde 
Specialistische Jeugdhulp verlenen. Hierbij horen diverse 
kwaliteitseisen zowel voor de Jeugdhulpaanbieder 
als voor de Jeugd- en Gezinsprofessional. In het Fries 
Kwaliteitskader Jeugdhulp zijn daarom de kaders 
aangegeven voor het ‘basis op orde’ principe en het 
‘continue verbeteren’ principe met als doel gezamenlijk te 
werken aan het verbeteren van resultaten en kwaliteit. 

Het eens per kalenderjaar opstellen van een Kwaliteitsverslag 
is verplicht voor alle Opdrachtnemers, is bedoeld om inzicht 
te krijgen in het Resultaat van Specialistische Jeugdhulp en is 
gericht op “tellen en vertellen”. De Friese gemeenten leveren 
voor het tellen de gegevens aan, de Jeugdhulpaanbieder 
geeft aan of deze de gegevens herkent en geeft aan of 
de basis nog op orde is. In het onderdeel vertellen vertelt 
de Jeugdhulpaanbieder het verhaal achter de cijfers. 

We bespreken gezamenlijk opvallende 
zaken en samen komen we tot actiepunten; 
deze kunnen voor de Jeugdhulpaanbieder 
zijn, maar ook voor de gemeente.

Als in het gesprek over het Kwaliteitsverslag blijkt dat niet 
aan een van de kwaliteitseisen is voldaan, dan verwachten 
wij van de Jeugdhulpaanbieder een Verbeterplan  en worden 
mogelijke vervolgstappen ondernomen (Escalatieladder).

2.3 Passende Jeugdhulp
De inzet van Specialistische Jeugdhulp in Friesland is in 
alle gevallen passend. Belangrijk is om bij het bepalen 
van Passende Jeugdhulp, op basis van een verklarende 
analyse steeds voor ogen te houden dat Passende 
Jeugdhulp maatwerk is (iedere situatie is een andere). 
Passende Jeugdhulp heeft diverse dimensies.
1. Passende Jeugdhulp is zo normaal mogelijke 

ondersteuning is: dichtbij en zo ‘normaal en thuis mogelijk’.
2. Passende Jeugdhulp houdt rekening met de uitdagingen 

die opvoeden en opgroeien met zich meebrengt.  
Niet alle vraagstukken rondom opvoeden en opgroeien 
moeten leiden tot de inzet van Specialistische Jeugdhulp.

3. Passende Jeugdhulp is matched care: zwaar als dat 
nodig is, licht als het kan. Dit vraagt flexibiliteit van de 
Jeugdhulpaanbieder en professional: afschalen of 
opschalen van hulp vindt plaats als dat kan of moet.

4. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat 
voor het kunnen bieden van Passende Jeugdhulp 
uit van onderstaande vijf elementen voor/van 
passende zorg. Die ordening is voor ons de 
vierde dimensie van Passende Jeugdhulp:

2.4 Partnerschap
In relatie tot de strategische doelen, beleidsuitgangspunten 
en beleidsdoelstellingen, is het voor de Inkopende dienst 
(SDF) van groot belang dat alle Jeugdhulpaanbieders 
de doelen, uitgangspunten en doelstellingen 
onderschrijven en verder invulling willen geven. 
Dat proces geven we gezamenlijk vorm door partnerschap 
verder uit te bouwen. Partnerschap zien we als een 
vorm van duurzame samenwerking, waarbij die 
samenwerking een bewuste keuzes is en iedere partner 
ook verantwoordelijkheid draagt om de samenwerking 
goed te laten verlopen. Het gaat daarbij om de gezamenlijke 
overtuiging dat er met respect voor ieders rol en positie 
samengewerkt moet worden om voor de jeugdigen in 
Friesland te zorgen voor zowel een gezonde en veilige 
ontwikkeling als voor transformatie van de huidige praktijk 
om deze houdbaar te maken voor de toekomst.
Er is een gedeelde wil of noodzaak om samen 
het doel te bereiken.  Op inhoud is er sprake van 
gelijkwaardigheid tussen partners. Daarbij hebben 
gemeenten en aanbieders soms wel verschillende (soms 
wettelijke) rollen, taken en verantwoordelijkheden.

Bieden van 
passende hulp van 
voldoende kwaliteit

Tijdig 
organiseren 

passende hulp (maatwerk 
of bestaand aanbod)

Signaleren 
van probleem 

door ouders, jeugdige, 
(professioneel of 

informeel) netwerk

Tijdig in kaart brengen 
problematiek en daaruit 
volgende hulpbehoefte 

(analyse en plan)

Regie, 
monitoring en evaluatie 
van de effectiviteit van 

de hulp
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3. Ondersteuningsprofielen verder uitgewerkt

In Friesland hebben 

we gekozen voor een 

bekostigingssysteem 

waarbij als er Specialistische 

Jeugdhulp nodig is, 

voorafgaand aan de inzet 

ervan, systematisch een 

probleemanalyse wordt 

uitgevoerd. Naar aanleiding 

van de probleemanalyse 

zijn doelen en resultaten 

geformuleerd en is een daarbij 

passend PIC gekozen.

Op basis van onderling overleg (met het gezin/de Jeugdige 
als centrale deelnemer en regisseur) wordt bepaald 
welke resultaten behaald moeten worden en welke 
doelen gekoppeld worden aan de te behalen Resultaten. 
Bij deze in 2018 gekozen bekostigingssystematiek voor 
Specialistische Jeugdhulp, is het uitgangspunt dat de 
te bereiken resultaten door Verwijzers worden gesteld 
en dat de gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders deze 
resultaten vertalen in realistische doelen. De financiering 
is niet gericht op inzet van uren, maar op het te behalen 
Resultaat: voor het behalen van het Resultaat wordt 
een vooraf vastgesteld tarief beschikbaar gesteld.

De volgende resultaten (niet de doelen dus) zijn limitatief 
en worden bij elk van de te kiezen Profielen gehanteerd. 
• Er zijn structurele waarborgen voor de 

veiligheid van de Jeugdige ingevuld;
• De Jeugdige functioneert leeftijdsadequaat en 

binnen de eigen mogelijkheden positief;
• Problematiek Jeugdige is verminderd 

c.q. grotendeels verdwenen;
• Ouders zijn in staat tot afstemming over de opvoeding;
• Ouders beschikken over toereikende 

opvoedvaardigheden om op Eigen kracht 
positief opvoeden effectief inhoud te geven;

• Er is een steunend netwerk aanwezig;
• De draagkracht - draaglast verhouding 

binnen het gezin is voldoende in balans.

Een belangrijk punt van aandacht is op welke manier de 
genoemde resultaten gemonitord kunnen worden: waaruit 
is af te leiden dat de gestelde doelen ook gerealiseerd zijn 
of voldoende dichterbij zijn gekomen als gevolg van de 

inzet van Specialistische Jeugdhulp. De Friese gemeenten 
willen door middel van de systematiek van ‘het tellen en 
vertellen’ zicht krijgen op behaalde resultaten en inzetten op 
gezamenlijke en voortdurende reflectie en de leercyclus.

De Friese gemeenten stoppen per 1 januari 
2023 met de huidige systematiek van afrekening 
van de laatste 30% van de gekozen profiel-
Intensiteit-combinatie (PIC) op cliëntniveau. 

De overeengekomen (en via het berichtenverkeer 
bevestigde) PIC wordt per 1 januari 2023 volledig 
(100%) uitbetaald (70% bij aanvang van de zorg en 
30% bij beëindiging van de zorg)), rekening houdende 
met de uitzonderingen die in het Administratieprotocol 
Specialistische Jeugdhulp zijn benoemd.

De Friese gemeenten gaan per voornoemde datum (1 
januari 2023) op aanbiedersniveau in gesprek (in ieder 
geval op basis van het kwaliteitsverslag) over de door de 
betreffende Jeugdhulpaanbieder behaalde resultaten. 
Het gaat dan om de resultaten van alle Jeugdigen die in de 
loop van een kalenderjaar zorg hebben ontvangen via de 
betreffende Jeugdhulpaanbieders (dus ook de resultaten 
van de zorg die de Jeugdhulpaanbieder/Hoofdaannemer 
door een Onderaannemer heeft laten uitvoeren). 
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De volgende rolverdeling wordt gehanteerd 
binnen de systematiek van resultaatsturing:
• In overleg met de Jeugdige en het gezinssysteem stellen 

Gecertificeerde instellingen en Gebiedsteams vast welke 
Ondersteuningsbehoefte er is, welk Ondersteuningsprofiel 
van toepassing is en welke resultaten gesteld worden 
voor de in te zetten Specialistische Jeugdhulp;

• De Jeugdhulpaanbieder stelt de betreffende Verwijzer 
(bij Medisch Verwijzers en Verwijzingen via de 
Rechtbank doet de Jeugdhulpaanbieder dat zelf) 
voor welke Intensiteit en welke doelen zijn gekozen 
om de gestelde resultaten te kunnen behalen;

• Via het berichtenverkeer en de geldende 
I-standaarden wordt het voorgaande formeel en 
feitelijk vastgelegd. De Jeugdhulpaanbieder kan na 
ontvangst van het goedkeuringsbericht starten met 
de overeengekomen Specialistische Jeugdhulp;

• De Jeugdhulpaanbieders leveren binnen de 
geboden Specialistische Jeugdhulp de kwaliteit en 
effectiviteit van de interventie en vernieuwing van 
het hulpaanbod passend bij de actuele inzichten; 

• Daarnaast zorgen de Jeugdhulpaanbieders voor 
de inzet van Passende Jeugdhulp. Hierbij gelden de 
uitgangspunten: ambulantisering, verlaagde instroom 
en verhoogde uitstroom. Uiteraard geldt hierbij dat 
dit alleen mogelijk is als het ook verantwoord is;

• Periodiek evalueert de Jeugdhulpaanbieder de ingezette 
Specialistische Jeugdhulp in aanwezigheid van de 
Jeugdige en/of het betreffende gezinssysteem en 
desgewenst de betrokken Verwijzer (minimaal eenmaal per 
jaar, vaker wanneer nodig is vanuit de ingezette interventie);

De Jeugdhulpaanbieder legt het effect van de 
Specialistische Jeugdhulp vast m.b.t. de landelijk 
vastgelegde prestatie-indicatoren.

3.1 Motivering
Voordat naar Specialistische Jeugdhulp wordt verwezen, 
wordt er gekeken of andere wetgeving voorliggend is en de 
Jeugdige daar aanspraak kan maken op zorg. Wanneer er 
andere wetgeving voorliggend is, dient hiervoor gekozen 
te worden. Onder voorliggende wetgeving vallen in ieder 
geval de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet, 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en 
onderwijswetgeving. Het is aan zowel Wettelijke Verwijzers 
als Jeugdhulpaanbieders om deze mogelijkheden grondig 
te onderzoeken. Op basis van de aanwezige problematiek 
(en indicatoren), de cliëntvraag en de uitkomsten van de 
vraagverheldering, wordt er door de Verwijzer een keuze 
gemaakt voor het in te zetten Ondersteuningsprofiel. De 
Verwijzer draagt zorg voor een inhoudelijke beoordeling. 

De overwegingen en motieven behoren terug 
te komen als motivering bij de aanvraag voor 
een PIC. Dat geldt voor alle Verwijzingen. 

M.b.t. de motivering zijn twee zaken belangrijk: 
In de eerste plaats de indicatoren die gelden om te kunnen 
bepalen of er sprake is van Gespecialiseerde Jeugdhulp (dus 
niet vrij toegankelijke zorg). De hierna genoemde indicatoren 
dienen allemaal aanwezig te zijn en te worden bevestigd. 
• Ouders en/of Jeugdige voelen zich niet 

voldoende competent om uitdagingen van 
opvoeden en opgroeien het hoofd te bieden;

• Er is behoefte aan en noodzaak tot (soms intensieve) 
ondersteuning, Begeleiding of Behandeling;

• De draagkracht - draaglast verhouding 
binnen het gezin is niet in balans;

• Er is onvoldoende steun vanuit het eigen netwerk;
• Er kunnen geen algemeen toegankelijke 

voorzieningen worden getroffen en/of er is geen 
ander voorliggend wettelijk kader van toepassing 
waarmee de beoogde resultaten te behalen zijn.

Hierbij is ook de te hanteren Scope voor 
specialistische Jeugdhulp relevant (zie hiervoor).
Ten tweede dient duidelijk te zijn dat de hierna 
genoemde problematiek aan de orde is. Per profiel 
moet de relevante problematiek als indicatie om het 
betreffende profiel te kiezen, worden aangegeven.
• Gedrag-, emotionele-, en/of loyaliteitsproblemen;
• Onenigheid tussen ouders over 

opvoedingsaanpak en probleemaanpak;
• Psychiatrische en/of somatische stoornis, en/of 

verstandelijke beperking, en/of ontwikkelingsstoornis, 
en/of verslaving of syndromale afwijking;

• Problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden 
en leefdomeinen en problemen op school;

• Problemen met bieden van voldoende ondersteuning, 
verzorging en bescherming aan kinderen;

• Complexe problematiek als gevolg van het samenspel 
tussen kind- ouder- en omgevingsfactoren;

• Complexe problematiek die van invloed is op alledaagse 
deelname van Jeugdige aan het maatschappelijk verkeer.

Het Gebiedsteam is primair verantwoordelijk voor de 
aan te dragen motivering bij gemeentelijke Verwijzingen; 
de Gecertificeerde Instellingen bij Verwijzingen binnen 
het gedwongen kader en bij de Directe Verwijzingen van 
andere Wettelijke Verwijzers is de Jeugdhulpaanbieder 
verantwoordelijk voor het aandragen van een motivering. 

“Indiciatoren en 
problematiek worden 
beoordeeld en vormen 
met de cliëntvraag, de 
motivatie om specialistische 
jeugdhulp in te zetten”
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3.2  Tien Profielen
We onderscheiden negen inhoudelijke Profielen: vier 
ambulante Profielen, een Profiel voor Begeleiding, 
een profiel voor dagopvang, een profiel voor logeren, 
een profiel voor dagbehandeling en een profiel voor 
residentiële (klinische) Specialistische Jeugdhulp.
 
Daarnaast kennen we één profiel waarin een 
aantal “producten” zijn ondergebracht, die we 
als randvoorwaarden beschouwen om van 
Passende Jeugdhulp te kunnen spreken. 
 

3.3 Intensiteiten
Elk profiel kent een aantal (onderling verschillende) 
Intensiteiten. In Friesland werken we niet met een 
bekostiging van P maal Q, maar met resultaatfinanciering. 

Er is door de aard van de gekozen bekostigingssystematiek, 
geen directe relatie tussen in te zetten uren, te gebruiken 
methoden of interventies en het te behalen Resultaat. 
Die relatie leggen is een expertise van de 
Jeugdhulp aanbieder, wij faciliteren als 
Opdracht gever de te maken keuzes. 

Om die reden is ervoor gekozen om per Ondersteunings profiel 
twee referentie Intensiteiten te hanteren (de minimale en de 
maximale) en daartussen logische staffels toe te voegen.

De Jeugdhulpaanbieder kan kiezen om een eigen, passende 
inzet van uren of kwalificaties te organiseren zodat daarmee 
de gestelde Resultaten en doelen behaald kunnen worden. 
Ook wordt van de Jeugdhulpaanbieder verwacht dat er een 
samenhangend en totaal Traject wordt geboden al dan niet in 
samenwerking met een Onderaannemer. In de onderstaande 
tabel hebben wij de te hanteren Intensiteiten opgesomd.

  p
ro

fie
l

Ons kader:  Intensiteit  

•   Ambulante Specialistische Jeugdhulp 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp € 1.500 € 2.500 € 3.500

B Meervoudige Specialistische Jeugdhulp € 5.000 € 6.250 € 7.500 € 8.750 € 10.000 € 11.250 € 12.500 € 13.750 € 15.000

C Complexe problematiek € 5.000 € 7.000 € 9.000 € 11.500 € 14.000 € 16.000 € 18.000 € 20.000 € 22.500

D (zeer) Complexe en Intensieve  Specialistische Jeugdhulp € 9.000 € 12.750 € 16.500 € 20.250 € 24.000 € 29.000 € 34.000 € 39.000

E •  Begeleiding en ondersteuning € 4.000 € 4.500 € 5.000 € 5.500 € 6.200

F •  Dagopvang € 66,91 € 95,92 € 133,34 € 190,40

G •  Dagbehandeling Specialistische Jeugdhulp € 216,07 € 246,10 € 306,93 € 236,42 € 263,64 € 319,23

H •  Residentiële Specialistische Jeugdhulp € 273,97

I •  Logeren € 164,37 € 164,37

J •  Randvoorwaardelijke zaken en producten € 24,98 € 160,94 € 200 € 1.000 € 1.500 € 1.500 € 3.750
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3.4  Ervaringseisen per profiel
Voor de in onderdeel 3.2 genoemde Ondersteunings-
profielen geldt dat er ervaringseisen/vakbekwaamheid 
wordt gevraagd – dit is uitgewerkt in de Vragenlijst onder 
2.2.7 – per profiel gelden specifieke toetredingsvereisten. 
Daarnaast zijn er uitvoeringsvereisten gesteld waaraan 
de dienstverlening minimaal dient te voldoen.

In hun onderlinge samenhang bieden de nadere 
voorwaarden en eisen in het Programma van eisen een 
afwegingskader dat we per profiel hebben toegespitst 
en vertaald in een expliciete ervaringseis. Deze 
ervaringseisen geven we weer in de onderstaande tabel.

In de tabel hebben we Profielen gekoppeld aan 
problematiek. Gekoppeld aan de betreffende 
problematiek hanteren we een specifieke ervaringseis 
die geldt voor elk van de Jeugdhulpaanbieders die 
voor dat betreffende profiel wil inschrijven.

Problematiek Profielen Ervaringseis bij inschrijving in kolom hiervoor genoemd profiel

lichte problematiek bij Jeugdige zelf
A, E (Intensiteit 
1, 2 of 3) en I

Hulpverlening of Behandeling is aantoonbaar in ieder geval Practise based effectief

complexe problematiek bij Jeugdige zelf

B, E (Intensiteit 
4 of hoger), F 
(Intensiteit 1) 
en I

Kernelement van de in te zetten Hulp of Behandeling is aantoonbaar Evidence based

(zeer) complexe problematiek bij jeugdige en LVB, verslavings of 
psychiatrische problematiek bij ouder(s)

C, E, F 
(Intensiteit 
2,3 en 4) G 
(Intensiteit 1) 
en I

Elke Regiebehandelaar en elke casusregisseur beschikt over een diploma van een erkend 
instituut voor systeemtherapie; minimaal op HBO niveau. Kernelement van de in te zetten Hulp of 
Behandeling is aantoonbaar Evidence based.

profiel G is niet stapelbaar met profiel C

Voor logeren geldt dat dit alleen als onderdeel van de behandeling mag worden ingezet 
(onderaanneming) en voor Begeleiding geldt dat de begeleider aan dezelfde eisen dient te 
voldoen als ambulant hulpverlener.

(zeer) complexe problematiek bij Jeugdige en LVB, verslavings of 
psychiatrische problematiek bij ouder(s) die vraagt om intensieve 
hulpverlening of Behandeling (> 4 uur per week)

D, G (Intensiteit 
2 en 3) en H

Iedere betrokken jeugdprofessional beschikt over een geldige accreditatie voor de altijd te 
hanteren bewezen effectieve interventies

Profielen F en G zijn niet stapelbaar met profiel D

Duurzame inzet van ambulante Hulp of Begeleiding bij (L) VG 
problematiek of psychiatrische stoornis

Organisatie heeft personeelsmix waarin ervaring en actuele kennis op een verantwoorde wijze 
aanwezig zijn en er is een scholings en coachingsbeleid dat aantoonbaar wordt toegepast.
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3.5. Tarieven
De tarieven die horen bij de verschillende product-
intensiteit-combinaties (PIC’s) zijn opgenomen in het 
administratieprotocol. Om tot reële tarieven te komen is door 
Bijleveld Advies een kostprijsonderzoek uitgevoerd onder de 
Friese Jeugdhulpaanbieders.  

Op basis van het kostprijsonderzoek van Bijleveld 
Advies zijn de volgende grondslagen gehanteerd 
voor het vaststellen van de tarieven:
• Salarissen op basis van de cao 2020 

(jeugdzorg) of 2021 (GGZ, gehandicaptenzorg), 
geïndexeerd naar prijspeil 2023;

•   Vakantiegeld (8%);
• Eindejaarsuitkering (8,33%);
• Sociale lasten (29%); 
• Opslag voor overheadkosten (€ 31.623,- per 

fte voor lage intensiteiten en € 46.777,- per 
fte voor zwaardere intensiteiten);

• Risico-opslag (3%);
• Productiviteit (1.220 uur per fte per jaar). 

Daarnaast is bij de vaststelling van de tarieven rekening 
gehouden met de aard en omvang van de te verrichten 
taken en de kosten voor bijscholing van het personeel.
Het voorgaande heeft geresulteerd in reële uurtarieven per 
functieniveau op basis waarvan de uiteindelijke tarieven 
per intensiteit per Ondersteuningsprofiel zijn vastgesteld.

De verschillende intensiteiten van ieder 
Ondersteuningsprofiel zijn in het advies van 
Bijleveld Advies nader uitgewerkt. 

De uitwerking (normering) van de intensiteiten is als bijlage 
bij het kostprijsonderzoek gevoegd en bestaat uit:
• een indicatie voor de in te zetten 

beroepskwalificaties (o.b.v. opleidingsniveau);
• een gemiddelde doorlooptijd;
• een indicatie van de frequentie van de inzet van een 

behandelaar of hulpverlener c.q. begeleider (e.d.); en 
• een indicatie voor een logische behandeltijd per week.

De hiervoor genoemde uitwerking (normering) is slechts 
gebruikt om de tarieven vast te kunnen stellen en is op 
geen enkele wijze bedoeld als voorschrift, productie- of 
kwaliteitseis voor de Jeugdhulpaanbieder. Het is aan 
de Jeugdhulpaanbieder om een passend aanbod te 
organiseren waarmee de vastgestelde resultaten en doelen 
worden behaald. Met andere woorden: “het staat iedere 
Jeugdhulpaanbieder vrij om - binnen de kaders van de 
raamovereenkomst (waaronder het normenkader) - die 
disciplinemix in te zetten die per casus passend en nodig is.  

Gelet op het voorgaande en de wens van Jeugdhulp aan-
bieders om flexibiliteit, is ervoor gekozen om per Onder-
steunings profiel verschillende intensiteiten met een daarbij 
behorend tarief te hanteren. Daarbij geldt dat het tarief hoger is 
naar mate de intensiteit van de in te zetten Jeugdhulp zwaarder 
wordt. De Jeugdhulp aanbieder kiest welke intensiteit met 
bijbehorend tarief past bij (de zwaarte van) de casus. 

Bij een jaarovergang zal een indexering worden toegepast 
(voor het eerst per 1 januari 2024). De indexering vindt 
plaats volgens een mix van het definitief vastgestelde 
NZA prijsindexcijfer voor personele kosten en materiele 
kosten van het lopende jaar, waarbij het prijsindexcijfer voor 
personele kosten voor 75% en voor materiële kosten voor 
25% wordt meegewogen.

“De hiervoor genoemde 
uitwerking (normering) 

is slechts gebruikt 
om de tarieven vast 

te kunnen stellen en 
is op geen enkele 
wijze bedoeld als 

voorschrift, productie- 
of kwaliteitseis voor de 

Jeugdhulpaanbieder.  

Het is aan de 
Jeugdhulpaanbieder 

om een passend 
aanbod te organiseren 

waarmee de 
vastgestelde 

resultaten en doelen 
worden behaald.”
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4.  Algemene uitgangspunten bij de 
Ondersteuningsprofielen

In dit hoofdstuk beschrijven 

we de uitgangspunten die 

van belang zijn voor de 

Ondersteuningsprofielen. 

Met betrekking tot de 

Ondersteuningsprofielen 

hanteren we in algemene zin 

een aantal uitgangspunten 

die we hierna noemen.

4.1.  Integrale ondersteuning 
(gebruik Ondersteuningsplan)
Van de Jeugdhulpaanbieder wordt verwacht dat niet 
alleen naar de aangemelde problematiek wordt gekeken, 
maar ook wordt nagegaan of het relevant is dat meerdere 
levensdomeinen worden betrokken. We denken dan aan 
onderwijs, zorg, vrije tijdsbesteding, problematiek van 
betrokken volwassenen, armoede, woonproblematiek e.d. 
Indien die verbreding van de ondersteuningsvraag relevant 
is, verwachten we dat samenwerking wordt gezocht 
met de Gebiedsteams of Gecertificeerde Instelling.
De Gebiedsteams gebruiken sinds 2022 een uniform 
format voor het Ondersteuningsplan dat zij hanteren 
bij Verwijzingen naar Specialistische Jeugdhulp. 
Het Ondersteuningsplan dient als onderligger voor 
afspraken met de betrokken Jeugdhulpaanbieder.

4.2 Herstel of duurzaam
In het bekostigingsmodel is onderscheid gemaakt tussen 
herstel en duurzame Trajecten.  
In algemene zin is Specialistische Jeugdhulp binnen deze 
Opdracht tijdelijk van aard en daarmee gericht op herstel. 
Wanneer het principe van “goed genoeg” niet binnen een 
termijn van 18 maanden kan worden behaald (herstel), kan 
er gekeken worden naar de noodzaak van een duurzamere 
vorm van hulpverlening. In eerste aanleg wordt daarom ook 
altijd gekozen voor een hersteltraject. 
Om die reden kiezen we er voor om met de aanscherping 
van het bekostigingssysteem per 1 januari 2023 expliciet 

vast te leggen dat we in eerste aanleg altijd kiezen voor 
hersteltrajecten.  
De Jeugdhulpaanbieder kan kiezen voor een looptijd van 3 
maanden tot 18 maanden voor een eerste Verwijzing.  
 
Het uitgangspunt is ontwikkelingsgerichte Jeugdhulp: we 
gaan niet uit van wat er niet kan, maar wat een Jeugdige 
en/of gezin zelf kan (ontwikkelen). Dat is de reden waarom 
we kiezen voor het uitgangspunt dat er – in beginsel - 
herstelgerichte interventies worden ingezet. Dus tijdelijk 
en gericht op het bereiken van gestelde resultaten en 
concrete, aan het Resultaat gekoppelde, doelen (tenzij 
reeds op voorhand vaststaat dat dit niet haalbaar is).
Het hanteren van dit uitgangspunt wil niet zeggen dat 
wij geen oog hebben voor de noodzaak van duurzame 
levenslooplange Hulp of ondersteuning. Of voor de 
noodzaak om “waakvlam” ondersteuning in te zetten 
zodat bij ingrijpende life events voorkomen wordt dat er 
terugval bij een Jeugdige of in het gezin ontstaat. Ook die 
Hulp valt onder de reikwijdte van Specialistische Jeugd.
Uiteraard heeft de Inkopende dienst ook aandacht voor 
de noodzaak van duurzame levenslooplange Hulp of 
ondersteuning, al dan niet in de vorm van een ‘waakvlam’ om 
terugval te voorkomen. Indien er in een gezin of als gevolg 
van in de Jeugdige gelegen factoren, geen of onvoldoende 
ontwikkelpotentieel is om resultaten binnen 24 maanden 
te behalen, is het mogelijk om een duurzaam Traject toe te 
kennen. Duurzame Trajecten worden in ieder geval eens 
per jaar zorginhoudelijk geëvalueerd in aanwezigheid van 
ouders, Jeugdige, Verwijzer en Jeugdhulpaanbieder. 



12

4.3. Aard van de problematiek
Het is in de praktijk lang niet in alle situaties mogelijk om 
direct of na een eerste kennismaking of intake al het 
verloop van een Traject te kunnen voorspellen. Soms 
is er tijd nodig en vertrouwen van de Jeugdige en/of 
het gezin voordat de eigenlijke hulpvraag goed in kaart 
kan worden gebracht. Soms is de ontwikkeling van 
de betrokken Jeugdige zo dynamisch en grillig dat de 
oorspronkelijk gekozen aanpak zoals is beschreven in 
het Ondersteuningsplan toch niet passend blijkt te zijn.
Om die reden zal een aanpassing van de Intensiteit 
in een individuele casus, als uitzondering zo 
eenvoudig mogelijk worden gemaakt. 
Ook de aan ons systeem gekoppelde noodzakelijke 
inschatting van ‘onderhanden werk’ bij de afsluiting van 
boekjaren vraagt veel extra inzet en menskracht. Dat 
is in de huidige systematiek niet te voorkomen; het is 
inherent aan het werken met Trajecten die maanden en of 
weken van meerdere kalenderjaren kunnen betreffen.

Het theoretische perspectief

De Ondersteuningsprofielen geven aan, wat de aard 
van het Traject is dat wordt ingezet om de geschetste 
problematiek aan te pakken. Het bepalen van het 
profiel is een essentieel eerste afspraak: met de keuze 
voor een profiel wordt de aard van de problematiek 
en de gewenste Hulp of Behandeling bepaald.

Per Ondersteuningsprofiel zijn zogenaamde 
referentietarieven bepaald op basis van enerzijds 
een uitgewerkte berekeningsnorm en anderzijds een 
realistische inschatting van in te zetten uren en duur 
van de Specialistische Jeugdhulp zoals ervaren in de 
contractperiode vanaf 2018. Dit onderbouwt zowel 
de laagste als de hoogste Intensiteit per profiel.
 

Deze reële tarieven zijn vastgesteld, rekening houdend 
met een gemiddelde looptijd van de betreffende 
hulpverlening, ondersteuning of Behandeling.

Gehanteerde gemiddelde looptijd per profiel

A 6 – 9 maanden

B 9 – 12 maanden

C 9 – 12 maanden

D 9 – 12 maanden

E 6  - 9 maanden

F 6 – 12 maanden

G 9 – 12  maanden

H 6 – 9 maanden

I Gekoppeld aan profiel; duurzaam 12 maanden

J Intensiteiten voor 12 maanden

 
 
Binnen de range die bepaald is door de berekende laagste en 
hoogste referentietarieven per profiel, zijn op verzoek van de 
Jeugdhulpaanbieders staffels toegevoegd. Dit om onnodig 
vaak de door het systeem (I-standaarden en ons eigen 
Administratieprotocol) voorgeschreven administratieve 
handelingen te doorlopen als het gegeven de problematiek, 
noodzakelijk is op- of af te schalen binnen de Intensiteiten. 

4.4 Toepassing in de praktijk
In dit onderdeel van het Normenkader beschrijven we 
stapeling (Horizontale en verticale) , fatale termijnen 
en het belang van goed onderling overleg.

4.4.1 Horizontale stapeling
Om het PIC-systeem in de praktijk ook daadwerkelijk 
te laten functioneren zoals bedoeld, bieden we 
mogelijkheden tot Horizontale stapeling.

Uitgaande van de wens om alle nieuwe 
Jeugdhulptoewijzingen altijd eerst als hersteltraject te 
benaderen (zie onderdeel 4.2) kent de Toewijzing voor een 
Jeugdige een Minimale looptijd en toewijzingsduur welke op 
basis van de gehanteerde gemiddelde looptijd is bepaald. 

Het tarief dat gekoppeld is aan de toegewezen Intensiteit 
moet de Jeugdhulpaanbieder in staat stellen om de 
noodzakelijke inzet en kwaliteit van de Specialistische 
Jeugdhulp binnen het betreffende profiel te bieden (ten 
minste voor de duur van de genoemde Minimale looptijd). Het 
tarief is een vergoeding waarmee de Jeugdhulpaanbieder de 
gestelde resultaten en doelen binnen de overeengekomen 
looptijd kan behalen. Mocht in uitzonderlijke gevallen de 
Jeugdhulpaanbieder de gestelde resultaten en doelen 
niet halen, dan bestaat de mogelijkheid - op de betreffende 
hersteltrajecten - om aansluitend nogmaals één of maximaal 
twee keer dezelfde, lager of hoger PIC aan te vragen.
 
Mocht er zich een situatie voordoen waardoor op- of 
afschaling benodigd is, of blijkt dat gedurende het Traject de 
oorspronkelijke inschatting van het PIC onjuist of inmiddels 
niet meer passend is, dan kan de Jeugdhulpaanbieder 
in deze situatie binnen hetzelfde profiel een nieuwe PIC 
aanvragen. Dit kan binnen hetzelfde profiel of een andere 
profiel Intensiteit combinatie en met een nieuwe looptijd 
(minimale toewijzingsduur moet wel worden gehanteerd).



13

Hoe vaak een Horizontale stapeling mag voorkomen is per profiel verschillend. 
Dit nieuwe PIC dient aansluitend te starten aan het huidige PIC.
Voor deze verlenging geldt geen Garantietermijn (van zes maanden). De Garantietermijn geldt wel na 
afloop van de looptijd van een afgerond (eventueel horizontaal gestapeld) hersteltraject.

In onderstaande tabel proberen we e.e.a. te verduidelijken:

Profiel Minimale looptijd Gehanteerde 
gemiddelde looptijd

Toewijzingsduur* Maximaal aantal 
Horizontale 
stapelingen

A 3 maanden 9 maanden 12 maanden Geen horizontale 
stapeling mogelijk

B 6 maanden 12 maanden 18 maanden 3x

C 9 maanden 12 maanden 18 maanden 2x

D 9 maanden 12 maanden 18 maanden 2x

E 3 maanden 9 maanden 12 maanden 3x

F 6 maanden 12 maanden 18 maanden 3x

G 6 maanden 12 maanden 18 maanden 3x

H 3 maanden 9 maanden 12 maanden 3x

I 3 maanden 12 maanden 3x

J Afhankelijk van 
Intensiteit

Afhankelijk van 
Intensiteit

12 maanden Afhankelijk van 
Intensiteit

Het uitgangspunt bij horizontaal stapelen is om 
in profiel B, E, F, G, H en I maximaal drie keer 
dezelfde, een lagere of een hogere PIC aan te 
kunnen vragen, in profiel C en D twee keer. Profiel 
A kan niet horizontaal worden gestapeld.
Daarmee krijgt het tarief dat gekoppeld is aan 
de daadwerkelijk inzet van Hulp een ander 
perspectief dan wanneer alleen sec naar het 
genoemde tarief voor een PIC wordt gekeken.
In het Kwaliteitsverslag en tijdens de bespreking 
van dit verslag zal aandacht worden besteed 
aan het percentage (en de verklaring daarvoor) 
Toewijzingen van PIC’s waarbij door de betreffende 
Jeugdhulpaanbieder meerdere malen Horizontale 
stapeling is aangevraagd in een Traject.

“De aard van de 
problematiek is 
bepalend voor de 
keuze voor een 
profiel. Een eerste 
verwijzing is altijd 
een hersteltraject en 
stapelen is mogelijk.”

*Voor de toewijzingsduur wordt gerekend vanaf de start-zorg-datum uit het start-zorg-bericht (JW305). De einddatum 
die wordt afgegeven voor deze toewijzingen is start-zorg datum + toewijzingsduur zoals vermeld in bovenstaande 
tabel. Let op: voor duurzame trajecten geldt te allen tijde een toewijzingsduur van ingangsdatum Toewijzing (JW301) 
+ 12 maanden (tenzij anders aangegeven in de Profiel omschrijvingen in hoofdstuk 5 van dit document).
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4.4.2 Verticale stapeling PIC’s 
Stapelen van PIC’s Specialistische Jeugdhulp met Jeugdhulp 
binnen de overeenkomsten (percelen) Wonen, Pleegzorg en 
Ernstige dyslexie is mogelijk voor zover dat ook past bij de 
gestelde voorwaarden in dit perceel en de overige percelen.  
Het stapelen van Specialistische Jeugdhulp met Wonen is 
toegestaan met uitzondering van logeren (profiel I).
V.w.b. de stapeling met Wonen geldt dat de hulpverlening die 
op de locatie of vanuit de locatie van de woonvoorziening 
plaatsvindt, niet valt onder Specialistische Jeugdhulp. 
Stapeling met Hoog Specialistisch Jeugdhulp 
(zijnde een afzonderlijk perceel)_is niet mogelijk.

4.4.3 Overleg
Maatwerkafspraken buiten de systematiek van de PIC 
om zijn niet mogelijk. De Profielen en de bijbehorende 
Intensiteiten zijn voldoende om de genoemde problematiek 
die Jeugdigen kunnen ervaren op te lossen dan wel te 
verminderen. Samen hebben we de verantwoordelijkheid om 
het systeem zuiver en werkbaar te houden zonder dat dit ten 
koste gaat van de mogelijkheid om passende Specialistische 
Jeugdhulp te bieden.

Zeker als er sprake is van complexe problematiek of van 
ondersteuningsvragen die niet zonder meer in te passen 
zijn in het systeem van Ondersteuningsprofielen en 
Intensiteiten, is essentieel dat de Jeugdhulpaanbieder en 
Verwijzer onderling goed in gesprek blijven over de invulling 
van passende Specialistische Jeugdhulp. Zij zullen samen 
moeten zoeken naar een aanvaardbare invulling in het 
belang van de betreffende Jeugdige en/of gezinssysteem. 

Het is onontkoombaar dat niet alle vragen naar 
Specialistische Jeugdhulp zonder meer in te passen zijn 
in onze Friese uitwerking. Het is echter onaanvaardbaar 
dat er situaties zijn waarin een Jeugdige geen passende 
Specialistische Jeugdhulp kan ontvangen.
Alle in Friesland betrokken partners rondom 
Specialistische Jeugdhulp hebben een 
gezamenlijke opdracht om dit te voorkomen.

4.4.4 Fatale termijnen
We hanteren bij de toepassing van ons PIC-systeem twee 
belangrijke termijnen.

De eerste termijn is die van de Minimale looptijd: de 
periode waarbinnen, indien een wijziging in PIC plaats 
vindt, de oorspronkelijke PIC wordt gecrediteerd 
en wordt vervangen door de nieuwe PIC. 

De tweede termijn is de zogenoemde Garantietermijn 
die gaat lopen als er daadwerkelijk een ‘stop zorg’ bericht 
is verzonden en geaccordeerd met betrekking tot de 
ingezette Trajecten. Dit is een termijn van zes maanden 
waarin voor dezelfde problematiek voor dezelfde 
Jeugdige of hetzelfde gezin geen nieuwe PIC kan en 
mag worden toegekend. De zorgaanbieder is gedurende 
de Garantietermijn gehouden om de hulpverlening 
opnieuw op te starten onder de reikwijdte van de reeds 
afgesloten PIC. Gedurende de Garantietermijn wordt 
geen nieuwe financiering aan de aanbieder verstrekt.

“Samen hebben we de verantwoordelijkheid om het systeem 
zuiver en werkbaar te houden zonder dat dit ten koste gaat van de 
mogelijkheid om passende Specialistische Jeugdhulp te bieden.”
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5. Nadere voorwaarden bij de Ondersteuningsprofielen

Bij elk van de 

Ondersteuningsprofielen 

gelden specifieke 

voorwaarden. Per profiel 

werken we dit hierna uit. Deze 

specifieke voorwaarden 

gelden in aanvulling op 

het Kwaliteitskader. 

In de afzonderlijke Ondersteuningsprofielen worden 
minimale vakbekwaamheidseisen genoemd. Deze 
vakbekwaamheidseisen houden in dat de betreffende 
jeugdprofessionals die de uitvoering van de Behandeling of 
hulpverlening verzorgen, voldoen aan deze minimale eisen. 
Voor de vakbekwaamheidseisen van een mbo-functionaris 
geldt dat deze functionaris altijd moet zijn ingeschreven 
als jeugd en gezinsprofessional in het Registerplein. 

Voor alle vakbekwaamheidseisen op Hbo-niveau en 
hoger geldt dat deze functionarissen altijd SKJ- of 
BIG-geregistreerd (relatie met Jeugdhulp) dienen te 
zijn als zij Specialistische Jeugdhulp verzorgen.
De Norm voor Verantwoorde werktoedeling mag worden 
toegepast, maar de bij de afzonderlijke Profielen gestelde 
minimum vakbekwaamheidseis dient altijd ingevuld te zijn. 

“Het is 
onontkoombaar 
dat niet alle 
problematiek 
zondermeer is in te 
passen binnen de 
PIC systematiek. De 
oplossing is samen 
in gesprek gaan.”
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Inhoudelijk profiel A: 
Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp
Problematiek: Problematiek (en of): Resultaat (en en):

Enkelvoudige 
problematiek van 
de betreffende 
Jeugdige is 
feitelijk de centrale 
problematiek binnen 
het betrokken 
gezinssysteem.  

Er is geen sprake 
van (zware) gezins-
problematiek. De 
problemen van de 
Jeugdige zijn goed 
beïnvloedbaar door 
het pedagogische 
handelen van de 
ouders en andere 
mede-opvoeders. 

 
 

Jeugdige vertoont vaak 
gedragsproblemen, maar heeft 
ook emotionele problemen, 
loyaliteitsproblemen en 
problemen op school. 

De veiligheid van de Jeugdige is 
gewaarborgd

Jeugdige functioneert 
leeftijdsadequaat en binnen de 
eigen mogelijkheden positief

Psychiatrische en/of 
somatische stoornis, en/of 
verstandelijke beperking, en/
of ontwikkelings stoornis, en/
of verslaving of syndromale 
afwijking

Problematiek Jeugdige is 
verminderd c.q. grotendeels 
verdwenen

Ouders zijn in staat tot 
afstemming over de opvoeding

Problemen op meerdere 
ontwikkelings gebieden en 
leefdomeinen

Ouders beschikken over 
toereikende opvoedvaardig-
heden om op Eigen kracht 
positief opvoeden effectief 
inhoud te geven

Er is een steunend netwerk 
aanwezig

De draagkracht- draaglast 
verhouding binnen het gezin is 
voldoende in balans

Het gaat in dit profiel om Specialistische Jeugdhulp die gericht is op het oplossen van de 
problematiek zoals hieronder omschreven in de tabel.  De verwachting is dat na de inzet van 
enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp geen of slechts zeer beperkte inzet van Specialistische 
Jeugdhulp meer nodig is. Voor inzet van profiel A is geen aanvullende Diagnostiek nodig: de 
hulpvraag en in te zetten Jeugdhulp zijn eenduidig vast te stellen. 
Alle benodigde ondersteuning, Behandeling en/of Hulp wordt geïntegreerd ingezet binnen dit 
profiel. Profiel A heeft een gehanteerde gemiddelde looptijd van 6 tot maximaal 9 maanden. 
Duurzame Trajecten zijn bij dit profiel niet mogelijk. Profiel A is niet stapelbaar met de Profielen 
B, C, D, E, F, H, I en J (dit met uitzondering van de Intensiteit 2 en 3 (reistijd Waddeneilanden 
en medicatiecontrole) van profiel J). Na overleg tussen Verwijzer en Jeugdhulpaanbieder is 
stapeling met profiel G mogelijk.

Inhoudelijk profiel A: Profiel-Intensiteit (PIC) indeling 
Binnen het inhoudelijk profiel A kennen we de volgende omschrijving voor alle Intensiteiten 
binnen dit profiel.  

Omschrijving: Verschijningsvorm:

Kortdurende ondersteuning die geboden wordt door een 
vakbekwame geregistreerde hulpverlener met minimaal 
HBO niveau.

Hersteltrajecten: 
70/30

 
Inhoudelijk profiel A: Administratieve inrichting & tarifering 
Binnen het inhoudelijk profiel A kennen we 3 Intensiteiten. Deze 3 Intensiteiten zijn uitsluitend 
inzetbaar als hersteltraject. Hieronder een overzicht met daarin de kenmerken van de 
Intensiteiten in profiel A; 

Profiel + Intensiteit: Productcode: Financieringsvorm: Tarief:

Profiel A – Intensiteit 1 50HA1 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij 
afronding

€ 1.500,00

Profiel A – Intensiteit 2 50HA2 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij 
afronding

€ 2.500,00

Profiel A – Intensiteit 3 50HA3 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij 
afronding

€ 3.500,00

Voor profiel A is Horizontale stapeling niet mogelijk.
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Inhoudelijk profiel B: 
Meervoudige Specialistische Jeugdhulp
Problematiek: Problematiek (en of): Resultaat (en en):

Meervoudige 
problematiek van 
de betreffende 
Jeugdige is 
feitelijk de centrale 
problematiek is 
binnen het betrokken 
gezinssysteem. 

Er is geen sprake 
van (zware) 
gezinsproblematiek. 
De problemen van de 
Jeugdige zijn goed 
beïnvloedbaar door 
het pedagogische 
handelen van de 
ouders en andere 
mede-opvoeders.

Jeugdige vertoont vaak 
gedragsproblemen, maar heeft 
ook emotionele problemen, 
loyaliteitsproblemen en 
problemen op school.

De veiligheid van de Jeugdige is 
gewaarborgd

Jeugdige functioneert leeftijds-
adequaat en binnen de eigen 
mogelijkheden positief

Psychiatrische stoornis, 
verstandelijke beperking, 
somatische stoornis, 
ontwikkelings stoornis, 
verslaving, syndromale 
afwijkingen

Problematiek Jeugdige is 
verminderd c.q. grotendeels 
verdwenen

Ouders zijn in staat tot 
afstemming over de opvoeding

Problemen op meerdere 
ontwikkelings gebieden en 
leefdomeinen 

Ouders beschikken over 
toereikende opvoedvaardig-
heden om op Eigen kracht 
positief opvoeden effectief 
inhoud te geven

Er is een steunend netwerk 
aanwezig

De draagkracht - draaglast 
verhouding binnen het gezin is 
voldoende in balans

Het gaat in dit profiel om meervoudige Specialistische Jeugdhulp die gericht is op het oplossen 
dan wel verminderen van de aanwezige problematiek zodat een stabiele situatie ontstaat. 
Jeugdige en betrokken opvoeders kunnen na beëindiging van de inzet van de meervoudig 
Specialistische Jeugdhulp, zonder of met minder intensieve Specialistische ondersteuning, 
Hulp of Behandeling verder. 
 
Alle benodigde ondersteuning, Behandeling en/of Hulp wordt geïntegreerd ingezet binnen 
dit profiel en de aangevraagde Intensiteit maakt het ook mogelijk om indien noodzakelijk, een 
combinatie van therapie, methodiek en andere bouwstenen binnen het Traject, in te zetten. 
 
Ondersteuningsprofiel B heeft een gehanteerde gemiddelde looptijd van 6 maanden 
tot 12 maanden. 

Profiel B is niet stapelbaar met de Profielen A, C, D, E en H en met de Intensiteiten 1,4,5,6 en 
7 van profiel J (vervoer, laag frequent contact, Overbruggingszorg, nazorg en meervoudig 
complexe Diagnostiek). Na overleg tussen Verwijzer en Jeugdhulpaanbieder is stapeling 
met profiel G mogelijk. 

Duurzame inzet van Ambulante Specialistische Jeugdhulp is mogelijk bij Chronische 
problematiek en/of een instabiele dan wel onvoldoende stevige opvoedsituatie. 

Inhoudelijk profiel B: Profiel-Intensiteit (PIC) indeling 
Binnen het inhoudelijk profiel B kennen we de volgende omschrijving voor alle 
Intensiteiten binnen dit profiel: 

Profiel: Omschrijving: Verschijningsvorm

Intensiteiten 
gericht op Herstel

Ondersteuning gericht op meervoudige 
problematiek (ook in de vorm van 
psycho educatie) door vakbekwame 
geregistreerde hulpverlener met minimaal 
HBO niveau.

Hersteltrajecten 
70/30

Intensiteiten gericht 
op Duurzame inzet

Ondersteuning bij chronische 
meervoudige problematiek (ook in de vorm 
van psycho educatie) door vakbekwame 
geregistreerde hulpverlener met minimaal 
HBO niveau.

Duurzame Trajecten: 
Maandtarief, 
Maandelijks achteraf
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Inhoudelijk profiel B: Administratieve inrichting & tarifering 
Binnen Profiel B kennen we 9 Intensiteiten. Er is een onderverdeling in de inzetbaarheid van hersteltrajecten en/of duurzame Trajecten. 

Hieronder een overzicht met daarin de kenmerken van de Intensiteiten in profiel B:

Profiel B Productcode: Financieringsvorm: Tarief:

Intensiteit 1 50HB1 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 5.000,00

50DB1 (Duurzaam) Maandtarief, Maandelijks achteraf € 416,67

Intensiteit 2 50HB2 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 6.250,00

50DB2 (Duurzaam) Maandtarief, Maandelijks achteraf € 520,83

Intensiteit 3 50HB3 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 7.500,00

50DB3 (Duurzaam) Maandtarief, Maandelijks achteraf € 625,00

Intensiteit 4 50HB4 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 8.750,00

50DB4 (Duurzaam) Maandtarief, Maandelijks achteraf € 729,17

Intensiteit 5 50HB5 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 10.000,00

50DB5 (Duurzaam) Maandtarief, Maandelijks achteraf € 833,33

Intensiteit 6 50HB6 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 11.250,00

50DB6 (Duurzaam) Maandtarief, Maandelijks achteraf € 937,50

Intensiteit 7 50HB7 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 12.500,00

50DB7 (Duurzaam) Maandtarief, Maandelijks achteraf € 1.041,67

Intensiteit 8 50HB8 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 13.750,00

50DB8 (Duurzaam) Maandtarief, Maandelijks achteraf € 1.145,83

Intensiteit 9 50HB9 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 15.000,00

50DB9 (Duurzaam) Maandtarief, Maandelijks achteraf € 1.250,00
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Inhoudelijk profiel C: 
Complexe problematiek
Doelgroep: Problematiek (en of): Resultaat (en en):

Complexe 
problematiek waarbij 
het gehele gezin 
onderdeel is van 
de Behandeling 
en mogelijk is 
ook individuele 
problematiek 
van meerdere 
gezinsleden aan de 
orde.

Er is sprake van grote 
verwevenheid van 
kind- omgevings- en 
opvoedingsfactoren bij 
voorkomende problematiek die 
aanleiding is om te kiezen voor 
inzet van profiel C.

De veiligheid van de Jeugdige is 
gewaarborgd

Jeugdige functioneert leeftijds-
adequaat en binnen de eigen 
mogelijkheden positief

Problematiek Jeugdige is 
verminderd c.q. grotendeels 
verdwenen

Ouders zijn in staat tot 
afstemming over de opvoeding

Ouders beschikken over 
toereikende opvoedvaardig-
heden om op Eigen kracht 
positief opvoeden effectief 
inhoud te geven

Er is een steunend netwerk 
aanwezig

De draagkracht - draaglast 
verhouding binnen het gezin is 
voldoende in balans

Het gaat in dit profiel om Specialistische Jeugdhulp die gericht is op het oplossen dan wel 
verminderen van de aanwezige problematiek zodat een stabiele situatie ontstaat. Jeugdige en 
betrokken opvoeders kunnen na beëindiging van de inzet van de Specialistische Jeugdhulp, 
zonder of met minder intensieve (Specialistische ondersteuning, Hulp of Behandeling verder. 
Hoewel er sprake is van meerdere betrokkenen binnen het betrokken gezinssysteem waarop 
de Hulp zich richt, blijft het uitgangspunt dat er één geïntegreerd Ondersteuningsplan voor 
het complete gezinssysteem wordt opgesteld, met logische prioriteiten zodat de in te zetten 
Specialistische Jeugdhulp daadwerkelijk kans van slagen heeft. 
 
Profiel C heeft een gehanteerde gemiddelde looptijd tussen de 9 maanden en 12 
maanden. 18 maanden doorlooptijd is mogelijk gegeven de aard van de problematiek.

Duurzame inzet van profiel C is mogelijk. Maar let op: alleen Indien er sprake 
is van opvoeders met een lichte verstandelijke beperking en/of ouders met 
chronische psychiatrische- of verslavingsproblematiek, kan profiel C in een 
lage Intensiteit (Intensiteiten 1 tot en met 3), duurzaam worden ingezet.
Profiel C is niet stapelbaar met de Profielen A, B,D, E, G en H en met de Intensiteiten 1,4,5, en 
6 van profiel J (vervoer, laag frequent contact, Overbruggingszorg, nazorg) en slechts in zeer 
uitzonderlijke gevallen met Intensiteit 7 van profiel J (meervoudig complexe Diagnostiek). 
 
Alle benodigde ondersteuning, Behandeling en/of Hulp wordt geïntegreerd ingezet binnen 
dit profiel en de aangevraagde Intensiteit maakt het ook mogelijk om indien noodzakelijk, een 
combinatie van therapie, methodiek en andere bouwstenen binnen het Traject, in te zetten.

Inhoudelijk profiel C: Profiel-Intensiteit (PIC) indeling  
Binnen het inhoudelijk profiel C, kennen we de volgende indeling van het profiel. 

Profiel: Omschrijving: Verschijningsvorm

Intensiteiten 
gericht op 
Herstel

Ondersteuning gericht op de problematiek 
door vakbekwame geregistreerde 
hulpverlener met minimaal HBO niveau.

Hersteltrajecten 
70/30

Intensiteiten 
gericht op 
Duurzame 
inzet

Ondersteuning gericht op de problematiek 
waarbij sprake is van opvoeders met een 
licht verstandelijke beperking en/of ouders 
met een chronische psychiatrische- of 
verslavings problematiek door vakbekwame 
geregistreerde hulpverlener met minimaal 
HBO niveau.

Duurzame Trajecten: 
Maandprijs

De Intensiteiten lopen op van laag naar hoog en de gekoppelde tarieven ook: daarmee 
faciliteren de Intensiteiten steeds een meer intensief of meer complex Traject. 
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Inhoudelijk profiel C: Administratieve inrichting & tarifering
Binnen Profiel C kennen we 9 Intensiteiten. Deze Intensiteiten zijn zowel inzetbaar als hersteltraject en duurzaam Traject.  
 
Hieronder een overzicht met daarin de kenmerken van de Intensiteiten in profiel C:
 

Profiel C Productcode: Financieringsvorm: Tarief:

Intensiteit 1 50HC1 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 5.000,00

50DC1 (Duurzaam)* Maandtarief, Maandelijks achteraf € 416,66

Intensiteit 2 50HC2 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 7000,00

50DC2 (Duurzaam* Maandtarief, Maandelijks achteraf € 583,33

Intensiteit 3 50HC3 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 9000,00

50DC3 (Duurzaam)* Maandtarief, Maandelijks achteraf € 750,00

Intensiteit 4 50HC4 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 11.500,00

Intensiteit 5 50HC5 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 14.000,00

Intensiteit 6 50HC6 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 16.000,00

Intensiteit 7 50HC7 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 18.000,00

Intensiteit 8 50HC8 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 20.000,00

Intensiteit 9 50HC9 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 22.000,00

* Deze Intensiteiten zijn alleen inzetbaar als duurzaam Traject waar het de doelgroep ‘ouders met Lichtverstandelijke beperking’ en/of ‘ouders met chronische psychiatrische problematiek’ betreft.
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Inhoudelijk profiel D: 
(Zeer) Complexe en intensieve problematiek 
Doelgroep: Problematiek (en of): Resultaat (en en):

Meervoudige 
(zeer) complexe 
problematiek van 
de betreffende 
Jeugdige is 
feitelijk de centrale 
problematiek binnen 
het betrokken 
gezinssysteem.

Jeugdige vertoont vaak 
gedragsproblemen, maar heeft 
ook emotionele problemen, 
loyaliteitsproblemen en 
problemen op school.

De veiligheid van de Jeugdige is 
gewaarborgd

Psychiatrische stoornis, 
verstandelijke beperking, 
somatische stoornis, 
ontwikkelingsstoornis, 
verslaving, syndromale 
afwijkingen

Jeugdige functioneert binnen 
de eigen mogelijkheden positief

Problematiek Jeugdige is 
verminderd c.q. hanteerbaar.

Ouders zijn in staat tot 
afstemming over de opvoeding

Problemen op meerdere 
ontwikkelingsgebieden en 
leefdomeinen

Afschalen naar lichtere vromen 
van Specialistische Jeugdhulp 
is mogelijk

Er is een steunend netwerk 
aanwezig

De draagkracht - draaglast 
verhouding binnen het gezin is 
voldoende in balans

Het gaat in dit profiel om intensieve Specialistische Jeugdhulp die gericht is op het 
oplossen dan wel verminderen van de aanwezige zeer complexe problematiek, 
zodat een stabiele situatie ontstaat. Jeugdige en betrokken opvoeders kunnen na 
beëindiging van de inzet van de zeer intensieve Specialistische Jeugdhulp, zonder of 
met minder intensieve Specialistische ondersteuning, Hulp of Behandeling verder.

Alle benodigde ondersteuning, Behandeling en/of Hulp wordt geïntegreerd ingezet 
binnen dit profiel en de aangevraagde Intensiteit maakt het ook mogelijk om indien 
noodzakelijk, een combinatie van therapie, methodiek en andere bouwstenen (zoals 
ambulante Behandeling of hulpverlening) binnen het Traject, in te zetten. Dat geldt ook 
voor eventueel noodzakelijke aanvullende (ook meervoudig complexe) Diagnostiek.

Dit profiel is het enige ambulante profiel waarbij een koppeling mogelijk is met profiel H. Die 
koppeling is zo kort mogelijk en wordt door de Jeugdhulpaanbieder bewaakt en bepaald.

Profiel D heeft een gehanteerde gemiddelde looptijd tussen de 9 maanden en 12 
maanden. 18 maanden doorlooptijd is mogelijk gegeven de aard van de problematiek.

Duurzame inzet van profiel D is niet mogelijk.

Profiel D is niet stapelbaar met de Profielen A, B, C, E en G en met de Intensiteiten 1,4,5, 
en 6 van profiel J (vervoer, laag frequent contact, Overbruggingszorg, nazorg) en slechts 
in zeer uitzonderlijke gevallen met Intensiteit 7 van profiel J (meervoudig complexe 
Diagnostiek). Voor MST-CAN en MST-PSB geldt dat horizontale stapeling aannemelijk is. 

Inhoudelijk profiel D: Profiel-Intensiteit (PIC) indeling  
Binnen het inhoudelijk profiel D, kennen we de volgende indeling van het profiel. 

Profiel: Omschrijving: Verschijningsvorm

Intensiteiten 
gericht op 
Herstel

Intensieve ondersteuning gericht op 
de problematiek door vakbekwame 
geregistreerde hulpverlener met minimaal 
HBO niveau.

Hersteltrajecten 
70/30

De Intensiteiten lopen op van laag naar hoog en de gekoppelde tarieven ook: daarmee 
faciliteren de Intensiteiten steeds een meer intensief of meer complex Traject. 
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Inhoudelijk profiel D: Administratieve inrichting & tarifering
Binnen Profiel D kennen we 8 Intensiteiten. Deze Intensiteiten zijn uitsluitend inzetbaar als hersteltrajecten. Hieronder een overzicht met daarin de kenmerken van de Intensiteiten in profiel D:

Profiel D Productcode: Financieringsvorm: Tarief:

Intensiteit 1 50HD4 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 9.000,00

Intensiteit 2 50HD5 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 9.000,00

Intensiteit 3 50HD6 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 16.500,00

Intensiteit 4 50HD7 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 20.250,00

Intensiteit 5 50HD5 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 24.000,00

Intensiteit 6 50HD6 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 29.000,00

Intensiteit 7 50HD7 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 34.000,00

Intensiteit 8 50HD8 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 39.000,00
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Inhoudelijk profiel E: 
Begeleiding en ondersteuning bij duurzame problematiek 
en versterken van zelfredzaamheid Jeugdige en ouders
Doelgroep: Problematiek (en of): Resultaat (en en):

Het leren hanteren 
en omgaan 
met duurzame 
problematiek van 
Jeugdigen en het 
versterken van de 
zelfredzaamheid 
van de betreffende 
Jeugdige en 
gezinssysteem door 
inzet van Begeleiding 
en steun.

Jeugdige vertoont vaak 
gedragsproblemen, maar heeft 
ook emotionele problemen, 
loyaliteitsproblemen en 
problemen op school.

De veiligheid van de Jeugdige is 
gewaarborgd

Psychiatrische stoornis, 
verstandelijke beperking, 
somatische stoornis, 
ontwikkelingsstoornis, 
verslaving, syndromale 
afwijkingen

Jeugdige functioneert binnen 
de eigen mogelijkheden positief

Problemen op meerdere 
ontwikkelingsgebieden en 
leefdomeinen

Problematiek Jeugdige is 
verminderd c.q. grotendeels 
verdwenen

Onenigheid tussen ouders 
over opvoedingsaanpak en 
probleemaanpak

Ouders zijn in staat tot 
afstemming over de opvoeding

Problemen met bieden van 
voldoende ondersteuning, 
verzorging en bescherming aan 
kinderen

Ouders beschikken 
over toereikende 
opvoedvaardigheden om op 
Eigen kracht positief opvoeden 
effectief inhoud te geven

Problemen op meerdere 
ontwikkelingsgebieden en 
leefdomeinen

Er is een steunend netwerk 
aanwezig

De draagkracht - draaglast 
verhouding binnen het gezin is 
voldoende in balans

In dit profiel hebben de Jeugdigen en/of de betrokken opvoeders langdurige of zelfs 
Chronische problematiek waarvoor ze begeleid en ondersteund worden. De in te 
zetten Begeleiding en ondersteuning is gericht op het stabiliseren van de situatie.
 

Alle benodigde Begeleiding en ondersteuning wordt geïntegreerd ingezet binnen dit profiel 
en de aangevraagde Intensiteit maakt het ook mogelijk om indien noodzakelijk, meerdere 
begeleiders in te zetten. 
 
Er is geen aanvullende Diagnostiek nodig: de hulpvraag en in te zetten Jeugdhulp zijn eenduidig 
vast te stellen c.q. vastgesteld. De gehanteerde gemiddelde looptijd van profiel E is tussen 3 
maanden en een jaar. Profiel E is duurzaam in te zetten.  
 
Profiel E is niet stapelbaar met Profielen A, B, C, D, G, H en J. Uitzondering 
geldt voor Intensiteit 3 (medicatiecontrole) en onder voorwaarden voor 
Intensiteit 2 (reistijd Friese Waddeneilanden) van profiel J

Inhoudelijk profiel E: Profiel-Intensiteit (PIC) indeling  
Binnen het inhoudelijk profiel E, kennen we de volgende indeling van het profiel. Duurzame 
inzet van Begeleiding en ondersteuning is mogelijk in relatie tot de aard van de hulpvraag.

Profiel: Omschrijving: Verschijningsvorm

Intensiteiten gericht 
op Herstel 
 
Intensiteit 1 & 2

Het bieden van Hulp en/of ondersteuning 
gericht op de langdurige/Chronische 
problematiek door vakbekwame 
geregistreerde hulpverlener met minimaal 
MBO-4 niveau.

Hersteltrajecten 
70/30

Intensiteiten gericht 
op Duurzame inzet 
 
Intensiteit 1 & 2

Het bieden van Hulp en/of ondersteuning 
gericht op de langdurige/Chronische 
problematiek door vakbekwame 
geregistreerde hulpverlener met minimaal 
MBO-4 niveau.

Duurzame Trajecten: 
Maandprijs

Intensiteit gericht 
op Herstel  
 
Vanaf Intensiteit 3

Het bieden van Hulp en/of ondersteuning 
gericht op de langdurige/Chronische 
problematiek door vakbekwame 
geregistreerde hulpverlener met minimaal 
HBO niveau.

Hersteltrajecten 
70/30

Intensiteit gericht 
op Duurzame inzet  
 
Vanaf Intensiteit 3

Het bieden van Hulp en/of ondersteuning 
gericht op de langdurige/Chronische 
problematiek door vakbekwame 
geregistreerde hulpverlener met minimaal 
HBO niveau.

Duurzame Trajecten: 
Maandprijs
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Inhoudelijk profiel E: Administratieve inrichting & tarifering
Binnen Profiel E kennen we 5 Intensiteiten. Deze Intensiteiten zijn zowel inzetbaar als hersteltraject en duurzaam Traject. 

Hieronder een overzicht met daarin de kenmerken van de Intensiteiten in profiel E:

Profiel E Productcode: Financieringsvorm: Tarief:

Intensiteit 1 50HE1 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 4.000,00

50DE1 (Duurzaam) Maandtarief, Maandelijks achteraf € 333,33

Intensiteit 2 50HE2 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 4.500,00

50HE3 (Herstel) Maandtarief, Maandelijks achteraf € 375,00

Intensiteit 3 50HE3 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 5.000,00

50DE3 (Duurzaam)* Maandtarief, Maandelijks achteraf € 416,66

Intensiteit 4 50HE4 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 5.500,00

50DE4 (Duurzaam)* Maandtarief, Maandelijks achteraf € 458,33

Intensiteit 5 50HE5 (Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 6.200,00

50DE5 (Duurzaam)* Maandtarief, Maandelijks achteraf € 516,66

*Deze Profielen mogen alleen worden uitgevoerd door hulpverleners met minimaal HBO niveau.
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Inhoudelijk profiel F: 
Dagopvang (niet zijnde 24 uur per dag)
Doelgroep: Problematiek (en of): Resultaat (en en):

Het leren hanteren 
en omgaan 
met duurzame 
problematiek van 
Jeugdigen en het 
versterken van de 
zelfredzaamheid 
van de betreffende 
Jeugdige en 
gezinssysteem door 
inzet van Begeleiding 
en steun.

Jeugdige vertoont vaak 
gedragsproblemen, maar heeft 
ook emotionele problemen, 
loyaliteitsproblemen en 
problemen op school.

De veiligheid van de Jeugdige is 
gewaarborgd

Jeugdige functioneert 
leeftijdsadequaat en binnen de 
eigen mogelijkheden positief

Psychiatrische stoornis, 
verstandelijke beperking, 
somatische stoornis, 
ontwikkelingsstoornis, 
verslaving, syndromale 
afwijkingen

Problematiek Jeugdige is 
verminderd c.q. grotendeels 
verdwenen

Ouders zijn in staat tot 
afstemming over de opvoeding

Problemen met bieden van 
voldoende ondersteuning, 
verzorging en bescherming aan 
kinderen

Ouders beschikken 
over toereikende 
opvoedvaardigheden om op 
Eigen kracht positief opvoeden 
effectief inhoud te geven

Problemen op meerdere 
ontwikkelingsgebieden en 
leefdomeinen

Er is een steunend netwerk 
aanwezig

De draagkracht - draaglast 
verhouding binnen het gezin is 
voldoende in balans

Inhoudelijk profiel F: Dagopvang (niet zijnde 24 uur per dag)
Gegeven de aanwezige problematiek (beschreven bij profiel B, C, D of E) 
is aanvullend, tijdelijk en beperkt, beschikbaarheid van een pedagogische 
setting buiten de eigen thuissituatie van de Jeugdige nodig.

De noodzaak om profiel F te stapelen met profiel B, C, D of E wordt inhoudelijk gemotiveerd 
door de betrokken Verwijzer. Ontbreekt een dergelijke inhoudelijke motivatie in een 
Verwijzing, dan kan profiel F op initiatief van de Jeugdhulpaanbieder alleen na overleg 
met en instemming van het betreffende Gebiedsteam worden toegekend.

Uitgangspunt bij dit profiel is dat de opvang op de locatie van de Jeugdhulpaanbieder 
plaatsvindt. 
 
Er is geen aanvullende Diagnostiek nodig: de hulpvraag en in te zetten Jeugdhulp zijn 
eenduidig vast te stellen c.q. vastgesteld. Alle benodigde Begeleiding en ondersteuning wordt 
geïntegreerd ingezet binnen dit profiel en de aangevraagde Intensiteit maakt het ook mogelijk 
om indien noodzakelijk, meerdere begeleiders in te zetten. 
 
De toewijzingsduur van profiel F is maximaal een jaar. 
 
Profiel F is niet stapelbaar met Profielen A, G, H en J. Uitzondering geldt voor de 
Intensiteiten 1 en 3 (vervoersvergoeding en medicatiecontrole), in zeer uitzonderlijke 
gevallen voor Intensiteit 7 van profiel J (meervoudig complexe Diagnostiek) en onder 
voorwaarden voor Intensiteit 2 (reistijd Friese Waddeneilanden) van profiel J.

Inhoudelijk profiel F: Profiel-Intensiteit (PIC) indeling 
Binnen het inhoudelijk profiel F, kennen we de volgende indeling van het profiel.

Profiel: Omschrijving: Verschijningsvorm

Dagopvang 
Intensiteit 1 & 2

Het bieden van Hulp en/of 
ondersteuning gericht op de 
problematiek door vakbekwame 
geregistreerde hulpverlener met 
minimaal MBO-4 niveau.

Dagdeeltarief

Dagopvang 
Intensiteit 3 & 4

Het bieden van Hulp en/of 
ondersteuning gericht op de 
problematiek door vakbekwame 
geregistreerde hulpverlener met 
minimaal HBO niveau.

Dagdeeltarief

De Intensiteiten lopen op van laag naar hoog en de gekoppelde tarieven ook: daarmee 
faciliteren de Intensiteiten steeds een meer intensief of meer complex Traject. 
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Inhoudelijk profiel F: Administratieve inrichting & tarifering
Binnen Profiel F kennen we 4 Intensiteiten voor dagopvang.  
 
Hieronder een overzicht met daarin de kenmerken van de Intensiteiten in profiel F;

Profiel F Productcode: Financieringsvorm: Tarief:

Intensiteit 1 50HF1 (Dagdeeltarief) Tarief per dagdeel € 66,91

Intensiteit 2 50HF2 (Dagdeeltarief) Tarief per dagdeel € 95,92

Intensiteit 3 50HF3 (Dagdeeltarief) Tarief per dagdeel € 133,34

Intensiteit 4 50HF4 (Dagdeeltarief) Tarief per dagdeel € 190,40
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Inhoudelijk profiel G: 
Dagbehandeling Specialistische Jeugdhulp
Doelgroep: Problematiek (en of): Resultaat (en en):

Er zijn moeilijkheden 
in het functioneren 
van de betrokken 
Jeugdige in 
de dagelijkse 
leefwereld, waardoor 
gedurende één 
of meerdere 
dagdelen per week 
Behandeling of 
hulpverlening nodig 
is.

Complexe problematiek die 
van invloed is op alledaagse 
deelname van jeugdige aan het 
maatschappelijk verkeer

De veiligheid van de Jeugdige is 
gewaarborgd

Jeugdige functioneert 
leeftijdsadequaat en binnen de 
eigen mogelijkheden positief

Psychiatrische stoornis, 
verstandelijke beperking, 
somatische stoornis, 
ontwikkelingsstoornis, 
verslaving, syndromale 
afwijkingen

Problematiek Jeugdige is 
verminderd c.q. grotendeels 
verdwenen

Ouders zijn in staat tot 
afstemming over de opvoeding

Onenigheid tussen ouders 
over opvoedingsaanpak en 
probleemaanpak

Ouders beschikken 
over toereikende 
opvoedvaardigheden om op 
Eigen kracht positief opvoeden 
effectief inhoud te geven

Problemen op meerdere 
ontwikkelingsgebieden en 
leefdomeinen 

Er is een steunend netwerk 
aanwezig

Problemen met bieden van 
voldoende ondersteuning, 
verzorging en bescherming aan 
kinderen

De draagkracht - draaglast 
verhouding binnen het gezin is 
voldoende in balans

Inhoudelijk profiel G: Dagbehandeling Specialistische Jeugdhulp
Het gaat in dit profiel om dagbehandeling Specialistische Jeugdhulp die gericht 
is op het oplossen dan wel verminderen van de aanwezige problematiek zodat 
een stabiele situatie ontstaat. Jeugdige en betrokken opvoeders kunnen, na 
beëindiging van de inzet van de Specialistische Jeugdhulp, zonder of met minder 
intensieve Specialistische ondersteuning, Hulp of Behandeling verder. 

Uitgangspunt bij dit profiel is dat de Jeugdhulp op de locatie van de Jeugdhulpaanbieder 
plaatsvindt en dat aanvullende (ook meervoudig complexe) Diagnostiek onderdeel is van het 
totale Traject en de Intensiteit die wordt aangevraagd. 
Alle benodigde ondersteuning, Behandeling en/of Hulp wordt binnen de twee hoogste varianten 
per Intensiteit, geïntegreerd ingezet binnen dit profiel en de aangevraagde Intensiteit maakt 
het ook mogelijk om indien noodzakelijk, een combinatie van therapie, methodiek en andere 
bouwstenen (zoals ambulante Behandeling of hulpverlening) binnen het Traject, in te zetten.

De gehanteerde gemiddelde looptijd van profiel G is 6 tot 18 maanden. Het is na 
overleg tussen Verwijzer en Jeugdhulpaanbieder (inhoudelijke motivatie) mogelijk om 
profiel G te stapelen met Ambulante Specialistische Jeugdhulp in profiel A of B. 

Profiel G is uitsluitend stapelbaar met de Intensiteiten 1 en 3 (vervoersvoorziening 
en medicatiecontrole),  in zeer uitzonderlijke gevallen met Intensiteit 7 
van profiel J (meervoudig complexe Diagnostiek) en onder voorwaarden 
met Intensiteit 2  (reistijd Waddeneilanden) van profiel J.

Voor het overige is profiel G niet te stapelen.

Voor profiel G geldt dat periodiek evaluaties dienen plaats te vinden. De frequentie van deze 
evaluaties wordt vastgelegd in de Verwijzing en Toewijzing van de PIC die wordt gebruikt. 
 
Om met als motief dat er sprake is van een lichte verstandelijke beperking, 
gebruik te kunnen maken van profiel G, is of een actuele IQ bepaling (niet 
ouder dan drie jaar) nodig of een verklarend diagnostisch onderzoek 
beschikbaar waaruit blijkt dat de Jeugdige en IQ heeft van 75 of hoger.

Profiel G is binnen de Intensiteiten in te zetten in drie varianten: voor situaties waarin tot 
4 dagdelen per week inzet noodzakelijk is, voor situaties waar 5 – 8 dagdelen inzet nodig 
is en voor situaties waarin meer dan 8 dagdelen inzet per week wordt gevraagd. In dat 
laatste geval is er alle aanleiding om een WLZ aanvraag te doen en kan de intensieve 
inzet slechts voor een (zeer) beperkte tijd worden geboden in die hoge frequentie.

Profiel I Productcode: Financieringsvorm: Tarief:

Intensiteit 1 50HI1 (Etmaalprijs) Tarief per etmaal € 164,37

Intensiteit 2 50DI2 (Etmaalprijs) Tarief per etmaal € 164,37
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Inhoudelijk profiel G: Profiel-Intensiteit (PIC) indeling  
Binnen het inhoudelijk profiel G, kennen we de volgende indeling van het profiel. 

Profiel: Omschrijving: Verschijningsvorm

Dagopvang 
Intensiteit 1 

Het bieden van Hulp en/of ondersteuning gericht op de problematiek door 
vakbekwame geregistreerde hulpverlener met minimaal MBO-4 niveau.

Dagdeeltarief

Dagopvang 
Intensiteit 2

Het bieden van Hulp en/of ondersteuning gericht op de problematiek door 
vakbekwame geregistreerde hulpverlener met minimaal HBO niveau.

Dagdeeltarief

De Intensiteiten lopen op van laag naar hoog en de gekoppelde tarieven ook: daarmee faciliteren de Intensiteiten steeds een meer intensief of meer complex Traject. 

Inhoudelijk profiel G: Administratieve inrichting & tarifering
Binnen Profiel G kennen we 2 Intensiteiten voor dagbehandeling. Hieronder een overzicht met daarin de kenmerken van de Intensiteiten in profiel F:

Profiel G Productcode: Financieringsvorm: Tarief:

Intensiteit 1  
(groepsbezetting 8)

41AG1 Tarief per dagdeel (tot 4) € 216,07

Intensiteit 1  
(groepsbezetting 6)

41AG2 Tarief per dagdeel (5-8) € 246,10

Intensiteit 1  
(groepsbezetting 4)

41AG3 Tarief per dagdeel (8 of meer) € 306,93

Intensiteit 2  
(groepsbezetting 8)

41AG4 Tarief per dagdeel (tot 4) € 236,42

Intensiteit 2 
(groepsbezetting 6)

41AG5 Tarief per dagdeel (5-8) € 263,64

Intensiteit 2 
(groepsbezetting 4)

41AG6 Tarief per dagdeel (8 of meer) € 319,23
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Inhoudelijk profiel H: 
Residentiële Specialistische Jeugdhulp
Doelgroep: Problematiek (en of): Resultaat (en en):

Er zijn moeilijkheden 
in het functioneren 
van de betrokken 
Jeugdige in 
de dagelijkse 
leefwereld, waardoor 
een (tijdelijk) 
permanent verblijf 
met Behandeling 
gedurende één of 
meerdere dagen per 
week noodzakelijk is

Het profiel betreft 
uitsluitend de verblijf 
component.

Problemen met bieden van 
voldoende ondersteuning, 
verzorging en bescherming aan 
kinderen.

De veiligheid van de Jeugdige is 
gewaarborgd

Jeugdige functioneert 
leeftijdsadequaat en binnen de 
eigen mogelijkheden positief

Psychiatrische stoornis, 
verstandelijke beperking, 
somatische stoornis, 
ontwikkelingsstoornis, 
verslaving, syndromale 
afwijkingen

Problematiek Jeugdige is 
verminderd c.q. grotendeels 
verdwenen

Ouders zijn in staat tot 
afstemming over de opvoeding

Complexe problematiek die 
van invloed is op alledaagse 
deelname van Jeugdige aan het 
maatschappelijk verkeer

Ouders beschikken 
over toereikende 
opvoedvaardigheden om op 
Eigen kracht positief opvoeden 
effectief inhoud te geven

Problemen op meerdere 
ontwikkelingsgebieden en 
leefdomeinen

Er is een steunend netwerk 
aanwezig

Onenigheid tussen ouders 
over opvoedingsaanpak en 
probleemaanpak 

De draagkracht - draaglast 
verhouding binnen het gezin is 
voldoende in balans

Inhoudelijk profiel H: Residentiële Specialistische Jeugdhulp
Het gaat in dit profiel uitsluitend om het tijdelijk beschikbaar hebben van bed, Begeleiding 
en verzorging, aanvullend op Behandeling die gericht is op het oplossen dan wel 
verminderen van de aanwezige problematiek zodat een stabiele situatie ontstaat. 
De inzet van in profiel H duurt zo kort als mogelijk is: plaatsing buiten de eigen sociale omgeving 
of buiten een zo thuis mogelijke setting (Pleegzorg, gezinshuis) is in principe onwenselijk.

Uitgangspunt bij dit profiel is dat de opvang op de locatie van de Jeugdhulpaanbieder plaatsvindt. 

Profiel H wordt door de Inkopende dienst bekostigd middels een instandhoudingsbijdrage 
per kalenderjaar: vooraf worden afspraken gemaakt over het volume van de plekken 
die worden gereserveerd en gebruikt. Jaarlijks vindt een herijking plaats van het 
aantal plekken dat wordt ingekocht bij de betreffende Jeugdhulpaanbieder. 
Gemeenten betalen het genoemde etmaal tarief rechtstreeks aan de Inkopende Dienst; 
Jeugdhulpaanbieders ontvangen de genoemde en overeengekomen instandhoudingsbijdrage. 
 
Profiel H is uitsluitend stapelbaar met profiel D en met 
Intensiteit 3 (medicatiecontrole) uit profiel J. 
Residentiële hulp voor (L)VG Jeugdigen of Jeugdigen met een lichamelijke 
beperking valt niet onder de reikwijdte van profiel H. Het perceel ‘Wonen in Friesland’ 
biedt de mogelijkheid om kleinschalige woonvoorzieningen voor deze doelgroep 
in te zetten. Anders dient een WlZ-indicatie te worden aangevraagd.

Inhoudelijk profiel H: Profiel-Intensiteit (PIC) indeling  
Binnen het inhoudelijk profiel H, kennen we de volgende indeling van het profiel. 

Profiel: Omschrijving: Verschijningsvorm

Residentiële 
Hulp

Het bieden van bed, verzorging en 
Begeleiding.

Etmaaltarief

Inhoudelijk profiel H: Administratieve inrichting & tarifering
Binnen Profiel H kennen we 1 Intensiteit. Hieronder een overzicht met 
daarin de kenmerken van de Intensiteiten binnen profiel H;

Profiel H Productcode: Financieringsvorm: Tarief:

Intensiteit 1 50HH1 Tarief per etmaal € 273,97
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Inhoudelijk profiel I: Logeren
Het profiel logeren kent twee Intensiteiten: één voor tijdelijke inzet van logeren en één 
voor duurzame inzet van logeren. Duurzame inzet van logeren is alleen mogelijk voor een 
doelgroep die door de aard van de problematiek van de opvoeders (psychiatrie of (L)VG)) 
ondersteund moeten worden om de situatie van “goed genoeg” in stand te houden.
Gegeven de aanwezige problematiek (beschreven bij profiel B, C, D of E) is aanvullend 
beschikbaarheid van een pedagogische setting als logeeropvang nodig.
 
De noodzaak om profiel I te stapelen met profiel B, C, D of E wordt inhoudelijk gemotiveerd 
door de betrokken Verwijzer. Ontbreekt een dergelijke inhoudelijke motivatie in een 
Verwijzing, dan kan profiel I op initiatief van de Jeugdhulpaanbieder alleen na overleg 
met en instemming van het betreffende Gebiedsteam worden toegekend.
 
Uitgangspunt bij dit profiel is dat de opvang op de locatie van de Jeugdhulpaanbieder 
plaatsvindt. 
 
Zonder koppeling aan problematiek die valt onder Specialistische Jeugdhulp en zonder 
dat de noodzaak om logeren in te zetten is aangetoond en onderbouwd door een wettelijk 
aangewezen Verwijzer, kan logeren niet worden ingezet als op zich zelf staand profiel. 
Profiel I kan na de periode van een hersteltraject (12 maanden) ook duurzaam worden ingezet 
om daarmee het gezinssysteem te ontlasten. Die duurzame inzet wordt periodiek (eens per jaar) 
geëvalueerd. Ook inzet van logeren is gericht op het versterken van de thuissituatie: langjarige 
inzet van logeren dient gemotiveerd te worden en afgezet worden tegen de doelstelling van 
empowerment van de thuissituatie van de betreffende Jeugdige. 
  
Er is geen aanvullende Diagnostiek nodig: de hulpvraag en in te zetten Jeugdhulp zijn eenduidig 
vast te stellen c.q. vastgesteld. 
 
Alle benodigde Begeleiding en ondersteuning wordt geïntegreerd ingezet binnen dit profiel 
en de aangevraagde Intensiteit maakt het ook mogelijk om indien noodzakelijk, meerdere 
begeleiders in te zetten. 
 
Profiel I is niet stapelbaar met Profielen A, F, G, H en J. Uitzondering geldt voor de 
Intensiteiten 1 en 3 (vervoersvergoeding en medicatiecontrole) van profiel J.

Inhoudelijk profiel I: Profiel-Intensiteit (PIC) indeling  
Binnen het inhoudelijk profiel I, kennen we de volgende indeling van het profiel.
 

Profiel: Omschrijving: Verschijningsvorm

Logeren Het bieden van Hulp en/
of ondersteuning gericht 
op de problematiek 
door vakbekwame 
geregistreerde 
hulpverlener met minimaal 
MBO-4 niveau.

Etmaaltarief

Inhoudelijk profiel I: Administratieve inrichting & tarifering
Binnen Profiel I kennen we 2 Intensiteiten. Hieronder een overzicht met 
daarin de kenmerken van de Intensiteiten binnen profiel I;

Profiel I Productcode: Financieringsvorm: Tarief:

Intensiteit 1 44A87 (Etmaalprijs) Tarief per etmaal € 164,37

Intensiteit 2 44A88 (Etmaalprijs) Tarief per etmaal € 164,37

*Intensiteit 1 kent een maximaal aantal van 50 etmalen per Toewijzing (toewijzingsduur 
= 1 jaar). Intensiteit 1 kan uitsluitend worden ingezet als aanvulling op een lopend 
hersteltraject. Opvolging van Toewijzingen is niet toegestaan voor deze Intensiteit.

**Intensiteit 2 kent een maximaal aantal van 125 etmalen per Toewijzing (toewijzingsduur 
= 1 jaar). Intensiteit 2 kan uitsluitend worden ingezet als aanvulling op een lopend 
duurzaam Traject. Opvolging van Toewijzingen is toegestaan voor deze Intensiteit.
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Aanvullend profiel J:  
Randvoorwaardelijke zaken en producten 
In profiel J zijn producten en Intensiteiten ondergebracht die 
niet passen in de andere Profielen, maar wel noodzakelijk 
kunnen zijn om ervoor te zorgen dat er sprake is van 
Effectieve Jeugdhulp. Uitsluitend het onderdeel nazorg 
(Intensiteit 6) is duurzaam in te zetten. 
 
Profiel J kent de volgende randvoorwaardelijke 
zaken en producten:

  Vervoer 
Uitgangspunt is dat verzorgers zelf het vervoer van 
de Jeugdige en/of andere gezinsleden organiseren 
en betalen als dit  noodzakelijk is in relatie tot het 
toegekende Ondersteuningsprofiel, Daar waar het zelf 
organiserend vermogen van ouders/verzorgers wegens 
omstandigheden ontbreekt, dient de Jeugdhulpaanbieder 
dit te organiseren. De Jeugdhulpaanbieders krijgen - na 
toestemming van de het Gebiedsteam- hiervoor een 
tegemoetkoming. Dat betekent dat de Jeugdhulpaanbieders 
altijd bij het Gebiedsteam toestemming vragen voor het 
vervoer, ook als de Verwijzer een huisarts of GI is. Het 
Gebiedsteam geeft indien noodzakelijk de indicatie af 
voor de verwachte vervoersbeweging per maand. 
Vervoer is niet stapelbaar met de Profielen A, B,C, D, E, H 
en J voor zover het Intensiteiten 2,3, en 7 betreft (reistijd 
Waddeneilanden, medicatiecontrole en multidisciplinaire 
Diagnostiek). Vervoer is nooit als op zich zelf staande PIC in 
te zetten. 
 

  Reistijd hulpverlening op één van de 
Friese Waddeneilanden. 
Reistijd die gemaakt moet worden voor daadwerkelijke 
hulpverlening op een van de eilanden, kan aanvullend 
worden gecompenseerd door dit product aan te vragen. 
Per consult is maximaal 2 uur extra reistijd te declareren. 

Reistijd hulpverlening Waddeneilanden is niet te stapelen 
met profiel J Intensiteiten 1 en 3 (vervoersvoorziening 
en medicatiecontrole) en alleen na toestemming van 
het Gebiedsteam met Profielen F, G ,I en van profiel J 
de Intensiteiten 4, 5 en 6 (overbrugging, laag frequent 
contact en nazorg) . Reistijd hulpverlening is nooit 
als een op zich zelf staande PIC in te zetten.

  Medicatiecontrole 
Uitvoeren van een voor de Behandeling noodzakelijke 
periodieke medicatiecontrole waarvoor 
betrokkenheid jeugdpsychiater noodzakelijk is. 
Gezien de problematiek van de Jeugdige dient 
periodiek medicatiecontrole plaats te vinden.
Medicatiecontrole is niet te koppelen met profiel J 
de Intensiteiten 1,2 en 7 (vervoersvergoeding, reistijd 
Waddeneilanden en multidisciplinaire Diagnostiek)

  Overbrugging naar WLZ of Diagnostiek 
Noodzakelijke Specialistische Jeugdhulp die wordt 
ingezet in afwachting van de afronding van een WLZ 
aanvraag of Diagnostiek Traject. Er is behoefte aan 
hulp in afwachting van een definitieve keuze voor het te 
kiezen vervolg Traject van de betreffende Jeugdige.
Overbruggingszorg kan uitsluitend worden gestapeld 
met Intensiteiten 1 en 3 (vervoersvergoeding 
en medicatiecontrole) van profiel J en na 
goedkeuring door het Gebiedsteam met Intensiteit 
2 (reistijd Waddeneilanden) van profiel J.

  Laag frequent contact 
Laag frequent contact met gezinnen die een arrangement 
met een hoge Intensiteit hebben afgerond. Het contact 
is er op gericht terugval te voorkomen en/of verkregen 
inzichten en routines te behouden c.q. in te springen bij 
ingrijpende life events gedurende een jaar uitgevoerd 
door een gekwalificeerde Jeugd en gezinsprofessional. 

Er is behoefte aan laagfrequent contact met de Jeugdige 
om te voorkomen dat problematiek wederom escaleert.
Laaf frequent contact kan uitsluitend worden 
gestapeld met Intensiteiten 1 en 3 (vervoersvergoeding 
en medicatiecontrole) van profiel J en na 
goedkeuring door het Gebiedsteam met Intensiteit 
2 (reistijd Waddeneilanden) van profiel J.

  Nazorg 
Nazorg hoog Specialistische Jeugdhulp of intensieve vormen 
van Specialistische Jeugdhulp is gericht op het voorkomen 
van terugval en/of behouden van verkregen inzichten en 
routines, gedurende maximaal een half jaar, uitgevoerd 
door een gekwalificeerde Jeugd- en Gezinsprofessional.
Nazorg kan uitsluitend worden gestapeld met Intensiteiten 
1 en 3 (vervoersvergoeding en medicatiecontrole) van 
profiel J en na goedkeuring door het Gebiedsteam met 
Intensiteit 2 (reistijd Waddeneilanden) van profiel J.

  Multidisciplinaire Diagnostiek t.b.v. het 
bepalen van Passende Jeugdhulp
Uitvoeren van een Diagnostiektraject om te komen tot 
een hulpverlenings- of behandelvoorstel op maat voor de 
jongere, op basis van zijn probleem of ondersteuningsnood. 
Er dient nadrukkelijk multidisciplinaire Diagnostiek te worden 
uitgevoerd om de Passende Jeugdhulp te kunnen bepalen.
Multidisciplinaire Diagnostiek kan niet worden gestapeld. 
In uitzonderlijke gevallen (als voor een verklarende 
integratieve diagnose extra en complexe Diagnostiek 
noodzakelijk is) kan profiel J Intensiteit 7 worden gestapeld 
met profiel C, D F of G na overleg met de Verwijzer.
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Hieronder een schematisch overzicht van Profiel J;

Inhoudelijk profiel J: 
Randvoorwaarden voor Specialistische Jeugdhulp 
die noodzakelijk is, maar waarvoor geen passend Ondersteuningsprofiel beschikbaar is.

Doelgroep: Problematiek (en of): Resultaat (en 
en):

Ouder(s) en 
Jeugdigen die één 
van de Profielen 
Specialistische 
Jeugdhulp gebruiken.

Er dient om de geboden Hulp effectief te 
houden gedurende een bepaalde periode, 
nazorg te worden geboden door een andere 
zorgaanbieder.

Er is adequaat 
voorzien in de 
genoemde 
randvoorwaarden 
zodat de 
Behandeling of 
Begeleiding die 
via een van de 
andere Profielen 
wordt ingezet, 
tot de beoogde 
resultaten kan 
leiden.

Er dient nadrukkelijk Multi- disciplinaire 
Diagnostiek te worden uitgevoerd om de 
passend hulp te kunnen bepalen

Er is behoefte aan Hulp in afwachting van 
een definitieve keuze voor het passende 
Ondersteuningsprofiel, Intensiteit of een 
alternatieve bekostiging via WLZ of andere 
voorliggende voorziening

Er is behoefte aan laag frequent contact met de 
Jeugdige om te voorkomen dat problematiek 
wederom escaleert

Gezien de problematiek van de Jeugdige dient 
periodiek medicatiecontrole plaats te vinden

Gezien de financiële draagkracht van een gezin 
zijn de kosten van vervoer naar een Behandeling 
of locatie waar Jeugdhulp plaatsvindt, voor 
ouders/verzorgers niet op te brengen

In de normering van de afzonderlijke PIC voor 
Ambulante specialistische jeugdhulp en voor 
Begeleiding, is gerekend met een half uur reistijd 
per contactmoment. Voor een bezoek in het 
kader van hulpverlening aan een Jeugdigen van 
een van de Waddeneilanden is dit te weinig tijd. 
Er is een mogelijkheid om een extra compensatie 
voor reistijd aan te vragen.

 Aanvullend profiel J: Profiel-Intensiteit (PIC) / product indeling  
Binnen het voorwaardenscheppend profiel J, kennen we de volgende 7 Intensiteiten;

Intensiteiten 
Profiel J:

Omschrijving: Verschijningsvorm

Intensiteit 1 Vervoersvergoeding Stuksprijs gedurende 
looptijd van de 
Toewijzing

Intensiteit 2 Reistijd hulpverlening op Waddeneilanden. 
Zorgvuldige en serieuze afweging over 
alternatieven is noodzakelijk!

Stuksprijs gedurende 
looptijd van de 
Toewijzing

Intensiteit 3 Uitvoeren van één voor de Behandeling 
noodzakelijke periodieke medicatiecontrole 
waarvoor betrokkenheid jeugdpsychiater 
noodzakelijk is

Herstel: 70/30

Intensiteit 4 Noodzakelijke Hulp die wordt ingezet in 
afwachting van de afronding van een WLZ 
aanvraag of Diagnostiek Traject

Herstel: 70/30

Intensiteit 5 Laag frequente Jeugdhulp uitgevoerd 
door minimaal een SKJ geregistreerde 
medewerker

Herstel: 70/30

Intensiteit 6 Nazorg van hoog Specialistische Jeugdhulp 
of intensieve vormen van gespecialiseerde 
Jeugdhulp gericht op het voorkomen van 
terugval en/of behouden van verkregen 
inzichten en routines, gedurende maximaal 
een half jaar, uitgevoerd door een minimaal 
SKJ geregistreerde medewerker

Herstel: 70/30 
Duurzaam: maandelijks 
achteraf

Intensiteit 7 Meervoudig complex Diagnostiek Traject Herstel: 70/30
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Aanvullend profiel J: Administratieve inrichting & tarifering 

Binnen Profiel J kennen we 7 Intensiteiten. Hieronder een overzicht met daarin de kenmerken van de Intensiteiten in profiel J:

Profiel J Productcode: Financieringsvorm: Tarief:

Intensiteit 1* 42A20 (vervoersvergoeding) Stuksprijs, maandelijks achteraf op basis van 
daadwerkelijk verbruik

€ 24,98

Intensiteit 2 42A99  
(reistijd Waddeneilanden)

Stuksprijs, maandelijks achteraf op basis van 
daadwerkelijk verbruik

€ 160,94w

Intensiteit 3 50HJ4 (Afwachting WLZ/Dia) Stuksprijs, maandelijks achteraf op basis van 
daadwerkelijk verbruik

€ 200,00

Intensiteit 4** 50HJ6 (Nazorg Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 1.000,00

Intensiteit 5** 50HJ5 (LFJ) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 1.500,00

Intensiteit 6** 50HJ6 (Nazorg Herstel) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 1.500,00

Intensiteit 6*** 50DJ6 (Nazorg Duurzaam) Maandtarief, Maandelijks achteraf € 125,00

Intensiteit 7*** 50HJ7 (M.C. Diagnostiek) 70% bij aanvang, 30% bij afronding € 3.750,00

*   Deze Intensiteit is aanvullend inzetbaar bij zowel hersteltrajecten als duurzame Trajecten.  
De vervoersvergoeding is alleen in uitzonderlijke gevallen inzetbaar.  
Hiervoor dient te allen tijden een besluit door betreffende gemeente in genomen te worden, alvorens dit product wordt toegewezen.

**   De Intensiteiten 4, 5 en 6  kunnen niet gestapeld worden met andere Profielen.

***   Deze Intensiteit 7 is alleen inzetbaar in geval van meervoudig complexe Diagnostiek. Deze kan niet worden ingezet bij profiel A. In de Profielen B, C, D, E, F, G, 
H en I is het uitgangspunt dat Diagnostiek onderdeel is van de in te zetten profiel-Intensiteit combinatie. In uitzonderlijke gevallen (als voor een verklarende 
integratieve diagnose extra en complexe Diagnostiek noodzakelijk is) kan gestapeld met de Profielen C,D, F en G Intensiteit 7 wel worden ingezet.
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6. Uitvoering
Conversie
Het is belangrijk om naast de onderstaande teksten 
over conversie c.q. herbeoordeling, ook het document 
‘Administratieve Implementatie’, goed door te nemen. 

Er wordt geen Conversie toegepast: voor nieuwe 
Toewijzingen wordt vanaf de ingangsdatum van de 
Raamovereenkomst (per 1-1-2023) conform het nieuwe 
bekostigingssysteem gewerkt. Lopende Toewijzingen 
worden uitgediend op basis van de voorgaande 
Raamovereenkomst Specialistische Jeugdhulp (2018-
2022). Onderstaand is omschreven hoe wordt omgegaan 
met de verschillende verschijningsvormen vanaf de 
ingangsdatum van het nieuwe bekostigingssysteem. 
 

Lopende herstel Trajecten van Jeugdhulpaanbieders 
die wederom gecontracteerd zijn na 1 januari 2023 

Voor lopende herstel Trajecten geldt dat deze tot het 
moment van stop-zorg (JW307) kunnen worden afgerond 
op basis van de voorwaarden zoals deze golden bij aanvang 
van het betreffende hersteltraject op basis van de huidige 
Raamovereenkomst voor Specialistische Jeugdhulp (2018-
2022). Voor Trajecten waarvoor een wijziging of Horizontale 
stapeling wordt aangevraagd, vanaf de ingangsdatum van 
de nieuwe bekostigingssystematiek, wordt de Toewijzing 
afgegeven volgens de nieuwe bekostigingssystematiek. 
Dit betekent dat wanneer aanvullende hulpverlening 
(logeerverblijf, rand voorwaardelijke Profielen etc.) of op- of 
afschaling noodzakelijk is, deze zal moeten worden ingezet 
middels de nieuwe bekostigingssystematiek. 

Lopende herstel Trajecten van Jeugdhulpaanbieders die 
niet zijn gecontracteerd na 1 januari 2023 

Voor lopende hersteltrajecten bij huidige 
Jeugdhulpaanbieders die vanaf 2023 niet meer 
gecontracteerd zijn, is met deze Jeugdhulpaanbieders een 
overgangsregeling overeengekomen op grond waarvan 
de lopende hersteltrajecten zoveel mogelijk worden 
afgerond. Jeugdhulpaanbieders hebben uiterlijk tot en met 
1 juli 2023 de mogelijkheid om de lopende hersteltrajecten 
af te ronden. Voor al deze Jeugdhulpaanbieders geldt 
de exit procedure uit de huidige Raamovereenkomst 
voor Specialistische Jeugdhulp (2018-2022). 

Lopende duurzame Trajecten van Jeugdhulpaanbieders 
die wederom gecontracteerd zijn na 1 januari 2023 

Lopende duurzame Trajecten worden door de Verwijzer in 
samenwerking met de Jeugdige en de Jeugdhulpaanbieder 
beoordeeld. Wanneer aanvullende hulpverlening 
noodzakelijk is zal deze ingezet moeten worden volgens 
de onderhavige Raamovereenkomst. Uiterlijk een jaar 
na de start van de Raamovereenkomst dienen alle 
Trajecten opnieuw geïndiceerd te zijn naar de onderhavige 
Raamovereenkomst. Totdat een Traject geïndiceerd 
is naar de onderhavige Raamovereenkomst, wordt 
deze uitgevoerd onder de huidige Raamovereenkomst 
voor Specialistische Jeugdhulp (2018-2022).

Lopende duurzame Trajecten van Jeugdhulpaanbieders die 
niet zijn gecontracteerd na 1 januari 2023 

Voor lopende duurzame Trajecten bij huidige 
Jeugdhulpaanbieders die vanaf 2023 niet meer 
gecontracteerd zijn, geldt dat deze Trajecten vanaf 1 
januari 2023 niet bij dezelfde Jeugdhulpaanbieder kunnen 
doorlopen. In deze gevallen zal de Jeugdhulpaanbieder 
de Jeugdigen met een duurzame indicatie en waarbij 
voortzetting van de duurzame indicatie nodig is, overdragen 
aan een Jeugdhulpaanbieder die vanaf 1 januari 2023 wel 
gecontracteerd is. Voor al deze Jeugdhulpaanbieders 
geldt de exit-procedure uit de huidige Raamovereenkomst 
Specialistische Jeugdhulp (2018-2022).
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AZC Jeugdigen
Voor Jeugdigen die in een AZC verblijven gelden andere 
regels: gegeven het feit dat er geen afspraken over 
ondersteuning, Behandeling of Begeleiding voor hen 
gemaakt mogen worden met een doorlooptijd van meer 
dan vier maanden, worden Verwijzingen voor deze 
doelgroep altijd als duurzaam Traject toegekend.

Gezinnen en Profielen
Wanneer zorg vanuit de Jeugdwet onvermijdelijk is, 
verwachten wij van Jeugdhulpaanbieders een aanpak, 
waarin zowel Jeugdigen, ouders als sociaal netwerk 
(inclusief onderwijs) actief worden betrokken in de 
oplossing van de zorgvraag. Die aanpak dient zichtbaar te 
zijn in het Behandelplan of Hulpverleningsplan dat moet 
worden opgesteld. Zo beschrijft het Behandelplan of 
Hulpverleningsplan expliciet de wijze waarop de gestelde 
doelen bereikt zouden moeten worden (methodiek, aard van 
de Begeleiding of Behandeling en hoeveelheid sessies).

Wanneer er meerdere Jeugdigen zijn in een gezin, en 
de resultaten c.q. doelen die behaald moeten worden 
inhoudelijk een nadrukkelijke relatie hebben, wordt het 
PIC afgegeven op één van de Jeugdigen. Het hele gezin 
wordt binnen dit arrangement behandeld. Bij de te kiezen 
Intensiteit zal rekening gehouden kunnen worden met 
het feit dat er meerdere Jeugdigen wellicht een eigen 
Behandeling dienen te krijgen naast de gezinsbehandeling.

Tussentijdse wijzigingen in de gezinsgerichte Behandeling 
kunnen leiden tot aanpassen van de Intensiteit, maar 
ook tot afsluiten van het Traject en opnieuw starten 
met een geheel nieuw gezinsarrangement.

Mocht één of beide ouder(s) zich terugtrekken uit het 
zorgtraject, dan is het arrangement nog niet voorbij, en 
spreken we niet van Uitval. Het arrangement is pas afgerond 
wanneer er voor de Jeugdigen in het gezin, in overleg met 
de oorspronkelijke Verwijzer, een perspectief is geboden. 

Alternatieve invulling van ondersteuning
Indien bij de vier Profielen Ambulante Specialistische 
Jeugdhulp (A, B, C en D) wordt gekozen voor een 
groepsgerichte interventie, dan wordt uiteraard 
gezocht naar een passende Intensiteit binnen dat 
profiel. Dit zal altijd een lagere Intensiteit zijn dan bij 
individuele Behandeling. De voor het bepalen van 
het tarief bij dat profiel gehanteerde referenties zijn 
immers gebaseerd op inzet voor één Jeugdige. 
Dezelfde redenering wordt gehanteerd in geval 
er wordt gekozen voor het gebruik van e-health 
bijvoorbeeld: ook dan zijn de voor de Intensiteiten 
gehanteerde referenties niet accuraat.
Het gebruik van vernieuwende interventies 
zullen we nadrukkelijk stimuleren. 

Monitoring (vanuit perspectief dat duurzame 
en effectieve Hulp wordt ingezet)
Van Jeugdhulpaanbieders verwachten wij dat zij na afsluiting 
van een Begeleiding of Behandeling nog minimaal twee keer 
(na een half jaar en na een jaar) een representatief deel van 
de Jeugdige en/of ouders die in zorg waren bevragen over 
de mate waarin de geboden Jeugdhulp heeft voldaan. Er 
wordt uitgevraagd of er sprake is van een nieuwe hulpvraag 
(bij dezelfde Jeugdhulpaanbieder of bij een andere). 

“Als 
hulpverleningsdoelen 
voor verschillende 
gezinsleden 
hetzelfde doel 
hebben, wordt een 
samenhangend 
arrangement 
opgezet en een 
daarbij passende 
intensiteit gekozen”



36

Bijlage 1    Overzicht tarieven
In onderstaande tabel vindt u de tarieven behorende bij de profiel-Intensiteit combinaties binnen de Specialistische Jeugdhulp die van kracht zijn per 1 januari 2023. 
 

  profiel  Intensiteit  1 2 3 4 5 6 7 8 9

A .  Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp
€ 1.500

Traject-
financiering

€ 2.500
Traject-

financiering

€ 3.500
Traject-

financiering

B. Meervoudige Specialistische Jeugdhulp
€ 5.000

Traject-
financiering

€ 6.250
Traject-

financiering

€ 7.500
Traject-

financiering

€ 8.750
Traject-

financiering

€ 10.000
Traject-

financiering

€ 11.250
Traject-

financiering

€ 12.500
Traject-

financiering

€ 13.750
Traject-

financiering

€ 15.000
Traject-

financiering

C .  Complexe problematiek
€ 5.000

Traject-
financiering

€ 7.000
Traject-

financiering

€ 9.000
Traject-

financiering

€ 11.500
Traject-

financiering

€ 14.000
Traject-

financiering

€ 16.000
Traject-

financiering

€ 18.000
Traject-

financiering

€ 20.000
Traject-

financiering

€ 22.500
Traject-

financiering

D.  (zeer) Complexe en Intensieve  
Specialistische Jeugdhulp

€ 9.000
Traject-

financiering

€ 12.750 
Traject-

financiering

€ 16.500 
Traject-

financiering

€ 20.250 
Traject-

financiering

€ 24.000 
Traject-

financiering

€ 29.000 
Traject-

financiering

€ 34.000 
Traject-

financiering

€ 39.000 
Traject-

financiering

E. Begeleiding en ondersteuning 
€ 4.000 

Traject-
financiering

€ 4.500 
Traject-

financiering

€ 5.000 
Traject-

financiering

€ 5.500 
Traject-

financiering

€ 6.200 
Traject-

financiering

F. Dagopvang € 66,91  
Dagdeeltarief

€ 95,92 
Dagdeeltarief

€ 133,34 
Dagdeeltarief

€ 190,40 
Dagdeeltarief

G. Dagbehandeling Specialistische Jeugdhulp € 216,07 
Dagdeeltarief

€ 246,10 
Dagdeeltarief

€ 306,93 
Dagdeeltarief

€ 236,42 
Dagdeeltarief

€ 263,64 
Dagdeeltarief

€ 319,23 
Dagdeeltarief

H. Residentiële Specialistische Jeugdhulp € 273,97 
Etmaaltarief

I. Logeren € 164,37 
Etmaaltarief

€ 164,37 
Etmaaltarief

J. Randvoorwaardelijke zaken en producten € 24,98 
Stuksprijs

€ 160,94 
Stuksprijs

€ 200 
Stuksprijs

€ 1.000
Traject-

financiering

€ 1.500
Traject-

financiering

€ 1.500
Traject-

financiering

€ 3.750
Traject-

financiering
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Duurzame inzet (maandprijzen)
In onderstaande tabel vindt u de tarieven behorende bij de profiel-Intensiteit combinaties voor duurzame Trajecten binnen de Specialistische Jeugdhulp die van kracht zijn per 1 januari 2023.

  profiel  Intensiteit  1 2 3 4 5 6 7 8 9

B. Meervoudige Specialistische Jeugdhulp € 416,67 
Maandprijs 

€ 520,83 
Maandprijs 

€ 625,00 
Maandprijs 

€ 729,17 
Maandprijs 

€ 833,33 
Maandprijs 

€ 937,50 
Maandprijs 

€ 1.041,67 
Maandprijs 

€ 1.145,83 
Maandprijs 

€ 1.250,00 
Maandprijs 

C .Complexe problematiek € 416,67 
Maandprijs

€ 583,33 
Maandprijs

€ 750,00 
Maandprijs

         

E. Begeleiding en ondersteuning € 333,33 
Maandprijs

€ 375,00 
Maandprijs

€ 416,66 
Maandprijs

€ 458,33 
Maandprijs

€ 51,66 
Maandprijs

       

J. Randvoorwaardelijke zaken en producten         € 125,00 
Maandprijs
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A. Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp   1

 

B. Meervoudige Specialistische Jeugdhulp   1

C. Complexe problematiek   2

D. (Zeer) Complexe en intensieve problematiek   2

E. Begeleiding en ondersteuning  

F. Dagopvang   2 2 2

G. Dagbehandeling Specialistische Jeugdhulp 1 1   2 2 2

H. Residentiële Specialistische Jeugdhulp  

I. Logeren   2 2

J. Randvoorwaardelijke zaken en producten      

1.  Vervoersvergoeding 2 2 2

 

  2 2 2

2. Reistijd hulpverlening op Friese Waddeneilanden 2 2 2   2 2 2

3. Medicatiecontrole  

4. Afwachting overbrugging naar WLZ/Diagnostiek 2 2  

5. Laag frequent contact 2 2  

6. Nazorg 2 2  

7. Multidisciplinaire Diagnostiek 2 2 2 2  

Bijlage 2

Stapelingsmatrix 

Hiernaast vind u een 
overzicht van de (verticale) 
stapelingsmogelijkheden 
binnen het perceel 
Specialistische 
Jeugdhulp 2023. 

 Stapeling niet mogelijk

  Stapeling mogelijk 

 Stapeling mogelijk onder voorwaarden

1  Stapeling van profiel G: 
 •   Dagbehandeling Specialistische Jeugdhulp 

is alleen mogelijk na overleg tussen 
Verwijzer en Jeugdhulpaanbieder. (zie 
omschrijving profiel G, pagina 23).

2  Toewijzing van profiel J:  
•   Intensiteit 1 (vervoersvoorzieningen)

 •   Intensiteit 2 (Reistijd hulpverlening 
op Friese Waddeneilanden) en 

 •   Intensiteit 7 (multidisciplinaire Diagnostiek) 
is alleen mogelijk na afstemming met 
de verantwoordelijke gemeente.



Vragen en meer informatie

www.friesejeugdhulp.nl
Het normenkader  is een formele bijlage van Sociaal Domein Fryslân 

bij de formele inkoopdocumenten die behoren bij specialistische jeugdhulp.


