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Profiel H 
Profiel H: Residentiële Specialistische Jeugdhulp heeft betrekking op Specialistische Jeugdhulp 
waarvoor naast hulpverlening en/of behandeling die binnen het profiel D valt, tijdelijk ook een 
residentiële setting noodzakelijk is. Dit kan ook jeugdigen betreffen die in pleegzorg of een 
woonvoorziening verblijven. Zelfstandigheidstraining en ouder-kind groep zijn hierop een uitzondering.  
 
Afbakening 
Profiel H kan niet worden ingezet voor residentiële bedden die onder het perceel Hoog specialistisch 
vallen. Het gaat daarbij om de volgende bedden en jeugdhulpaanbieders: 
Accare     2 bedden  intensieve behandeling 
Alliade    12 bedden  intensieve behandelgroep 
Fier    30 bedden 
GGZ Friesland   geen bedden 
Jeugdhulp Friesland  22 bedden (waarvan 11 gesloten) 
    66 bedden  hoog specialistisch 
 
Profiel H kan niet worden ingezet in situaties waarin het bed een structureel (langer dan een 
behandeling in profiel D duurt) karakter heeft omdat de betreffende jeugdige niet (meer) in het eigen 
gezin kan wonen. In die situaties is het perceel ‘wonen in Friesland’ van toepassing en in te zetten. 
 
Wat valt wel onder profiel H 

- Bedden Yes we can kliniek 

- Bedden VNN 

- Bedden Wolfert in context 

- Bedden Yorneo 

- Bedden Accare (crisisopvang, eetkliniek) 
 
Belangrijk is dat profiel H altijd gestapeld dient te zijn met een PIC uit profiel D. In profiel H worden 
alleen de kosten voor verzorging, begeleiding en een bed vergoed. 
Profiel H is niet te stapelen met andere profielen dan D; uitzondering daarop is medicatiecontrole 
(profiel J intensiteit 3). 
 
Volume beschikbare bedden 
Uiterlijk op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor afspraken worden gemaakt, legt 
SDF, op basis van ervaringscijfers over het aan 1 oktober voorafgaande jaar (t-2) en een inschatting 
van ontwikkelingen op basis van het lopende jaar (t-1), in overleg met de betreffende 
jeugdhulpaanbieder het aantal bedden vast dat beschikbaar is voor Friese jeugdigen. 
 
Het ingekochte volume geeft aan hoeveel plaatsingen vanuit de jeugdhulpregio Friesland, in het 
betreffende jaar mogelijk moeten zijn. 
De jeugdhulpaanbieder geeft minimaal eens per jaar (op of direct na 1 juli) de actuele stand van zaken 
aan. In geval er sprake is van onevenredig veel gebruik c.q. van grote onder-uitputting van de 
beschikbare plekken, treedt de betreffende jeugdhulpaanbieder in overleg met SDF. Doel van dit 
overleg is om gezamenlijk een te kiezen en gedragen strategie te bepalen. 
 
De jeugdhulpaanbieder bewaakt overschrijdingen van het beschikbare volume: het bereiken van het 
volume legitimeert de jeugdhulpaanbieder om een plaatsing te weigeren. Een overschrijding van het 
volume in overeenstemming met de verantwoordelijke gemeente, houdt in dat de betreffende 
gemeente een dagvergoeding aan de betreffende jeugdhulpaanbieder betaalbaar stelt die in relatie 
staat tot de instandhoudingsbijdrage die SDF financiert. Daarnaast betaalt de betreffende gemeente 
ook een etmaalvergoeding zoals die in het normenkader is opgenomen, aan SDF. 
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Bekostiging 
Voor de jeugdhulpaanbieders 
De bedden in profiel H worden via SDF rechtstreeks aan de betreffende jeugdhulpaanbieder 
bekostigd via een instandhoudingsbijdrage ad € 100.000 op jaarbasis. 
 
Deze instandhoudingsbijdrage wordt in vier gelijke termijnen voorafgaand aan het 1e, 2e, 3e en 4e 
kwartaal van enig jaar, betaalbaar gesteld. 
 
Voor gemeenten 
Gebruik van een van de bedden wordt via SDF (dus niet richting jeugdhulpaanbieder!) afgerekend 
op basis van facturering achteraf door SDF. 
SDF brengt eens per half jaar (uiterlijk op 1 augustus en op 1 februari van het jaar volgend op het 
betreffende kalanderjaar) de betreffende gemeenten de daadwerkelijk afgenomen etmalen in rekening 
met een etmaaltarief van € 273,97. 
 
In de jaarrekening van SDF wordt mogelijke leegstand van de ingekochte bedden uit profiel H 
gedurende het betreffende jaar, evenredig in rekening gebracht bij alle 18 Friese gemeenten op basis 
van het aantal jeugdigen van gemeenten per 1 januari van het betreffende kalenderjaar. 
 
Inzicht in daadwerkelijk gebruik 
Om te kunnen bepalen of de hoeveelheid plaatsen binnen profiel H die worden gefinancierd 
daadwerkelijk benodigd zijn, is hiervoor informatie benodigd die op dit moment nog niet is ingericht.  
 
Om inzicht te kunnen krijgen of er sprake is van mogelijke over- of onderbezetting en hoeveel 
plaatsen er daadwerkelijk in stand moeten worden gehouden op jaarbasis, is informatie benodigd over 
het daadwerkelijk gebruikte aantal plaatsen per jaar. Om zo accuraat mogelijke informatie te 
verkrijgen is hiervoor informatie op etmaal niveau per plaats/bed benodigd. Deze informatie kan in 
real-time worden ingezien door gemeenten wanneer er gebruik zou worden gemaakt van het iJw 
berichtenverkeer. Het werken met o.a. kwartaalrapportages voor deze informatie is naar ons idee niet 
wenselijk. Bijkomend voordeel van gebruik van het iJw berichtenverkeer, is o.a. controle op 
bijvoorbeeld het woonplaatsbeginsel en controle op uitsluitende inzet van profiel H wanneer een PIC 
uit profiel D loopt. 
 
De wijze van bekostiging van profiel H mag door toepassing van het iJw berichtenverkeer niet 
wijzigen. Om deze reden is in dit memo het voorstel opgenomen om een soortgelijke toepassing van 
het iJw berichtenverkeer te hanteren zoals op dit moment (2022) ook wordt gehanteerd voor 
Hoogspecialistische Jeugdhulp. 
 
Inrichting berichtenverkeer profiel H 
De bekostiging van profiel H loopt middels een lumpsumvergoeding waardoor het niet mogelijk is om 
declaratieberichten (JW323) in te richten voor dit profiel. In het berichtenverkeer voor Profiel H wordt 
daarom van een minimaal aantal berichten gebruik gemaakt. Profiel H omvat daarmee de volgende 
berichtenstroom: 
 

Omschrijving bericht Berichtencode (iJw) Door wie 

Verzoek om toewijzing JW315 Jeugdhulpaanbieder 

Retourbericht verzoek om toewijzing JW316 Gemeente 

Zorg toewijzingsbericht JW301 Gemeente 

Retour op toewijzingsbericht JW302 Jeugdhulpaanbieder 

Start-Zorg bericht JW305 Jeugdhulpaanbieder 

Retourbericht op Start-zorg bericht JW306 Gemeente 

Stop-zorg bericht JW307 Jeugdhulpaanbieder 

Retourbericht op Stop-zorg bericht JW308 Gemeente 
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Om het mogelijk te maken om informatie op dag/etmaal niveau inzichtelijk te maken, is een 
productinrichting gekozen op etmaalniveau. Deze inrichting is volgens de outputgerichte 
uitvoeringsvariant en ziet er als volgt uit (voorbeeld); 
 

Productcode Product Eenheid  Frequentie Tarief 

44A78 Profiel H: Residentiële SJH 12 Etmaal € 0,00 

 
Let op: het is van belang dat zowel jeugdhulpaanbieders als gemeenten een inrichting van €0,00 
producten kunnen toepassen in hun softwaresysteem. Het ketenbureau I-Sociaal Domein heeft 
hiervoor eventuele ‘work-arounds’ op hun website gepubliceerd. 
 
Toepassing berichtenverkeer Profiel H: 
De producten ‘44A78 & 44A79 – Residentiële SJH’ kunnen alleen worden toegewezen wanneer er op 
het moment van aanvragen een toewijzing loopt voor profiel D: (zeer) Complexe en intensieve 
problematiek. Het toewijzingsproces voor profiel H verloopt ten allen tijde via de gemeentelijke 
toegang. Die controle verloopt via een check van de JW 315 berichten. 
 
Voor de berekening van het aantal daadwerkelijk verbruikte etmalen voor het product ‘44A78 – 
Residentiële HS’, wordt de data gebruikt zoals opgenomen in de start- en stop-zorg berichten (JW305 
& JW307). Hiervoor wordt dus niet gekeken naar het moment van toewijzing (JW301). Kortom, het 
aantal etmalen gerekend vanaf ‘startdatum’ (JW305) tot de ‘einddatum’(Jw307) is het aantal 
daadwerkelijk verbruikte etmalen. 
 
Door deze vorm van het iJw berichtenverkeer toe te passen, krijgen gemeenten inzicht in het aantal 
daadwerkelijk toegepaste etmalen binnen profiel H. Gemeenten kunnen deze data op 
aanbiedersniveau (AGB code binnen iJw berichtenverkeer) opvragen via de HUB. 
SDF (contractbeheer) kan op deze manier het gebruik van profiel H monitoren en voorstellen doen 
voor bijsturen als dat noodzakelijk is. 
 
Extra afname door gemeente in geval van wachttijden/wachtlijsten  
Het is mogelijk dat een gemeente meer plaatsen wil afnemen/inzetten bij een, voor profiel H 
gecontracteerde, jeugdhulpaanbieder welke buiten de beschikbare plekken vallen.  
Dit is mogelijk, echter dient de betreffende gemeente in dit geval de daadwerkelijk verbruikt aantal 
etmalen zelf te bekostigen middels het berichtenverkeer via productcode 44A79.  
 

Productcode Product Eenheid  Frequentie Tarief 

44A78 Profiel H: Residentiële SJH 12 Etmaal € 0,00 

44A79 Profiel H: Residentiële SJH individueel 12 Etmaal € 273,97 

 
Deze afgenomen etmalen worden niet meegenomen in de berekening voor de instandhoudingsbijdrage 
en worden doorgaans puur ingezet wanneer er sprake is van een wachttijd/wachttlijst. 


