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Ondersteuningsprofielen. 
 
Aan   deelnemers marktconsultatie 16 december 2021 
Van  werkgroep aanbesteding specialistische jeugdhulp 2023 
Onderwerp ondersteuningsprofielen 

 

Algemeen en inleidend. 
 
O.i. kunnen de algemene uitgangspunten die zijn vastgelegd in de aanbestedingsprocedure 2022, 
in grote lijnen prima in stand blijven voor de nieuwe aanbesteding per maart 2022 (voor de 

kalenderjaren 2023 – 2032). Die algemene uitgangspunten zijn vastgelegd in het beschrijvende 
document bij de aanbesteding. 
 
T.a.v. het normenkader onderstaand een uitwerking op hoofdlijnen (in de loop van de komende 

maanden zal nog aan de teksten worden gesleuteld). 
 
Een belangrijke (extra) notie die we willen gaan hanteren bij de uitwerking van de 

ondersteuningsprofielen is dat we naast duidelijkheid voor de jeugdhulpaanbieders, ook voor de 
directe verwijzers een helder kader moeten bieden. De omschrijvingen en het te volgen 
afwegingsproces moeten duidelijk en helder zijn: 70% van de verwijzingen gaan buiten de 
gemeentelijke toegang om.  
Als financier en opdrachtgever dienen we dus klip en klaar aan te geven wat ons kader inhoudt en 
welke verwachtingen we hebben t.a.v. afwegingen e.d.. 

 
In de bijgevoegde aanbiedingsbrief hebben wij specifieke vragen geformuleerd die we 16 december 
a.s. graag met u bespreken. 
 

Bestaande (maar wel aangescherpte) teksten die zorgen voor de context: 
 

Vooraf 
In geval er wordt gekozen voor de inzet van specialistische jeugdhulp, mogen jeugdigen/gezinnen 
verwachten dat de regie over de ondersteuning bij hen blijft liggen (en in het gedwongen kader 
voor zover mogelijk) , ondersteuning dichtbij huis en het sociale netwerk wordt geboden en alle 
gezinsleden en leefdomeinen worden betrokken voor zover dat gegeven de hulpvraag relevant is. 
 

De gecontracteerde jeugdhulpaanbieders zorgen met betrekking tot de binnen specialistische 
jeugdhulp geboden ondersteuning, behandeling of begeleiding voor kwaliteit en effectiviteit van de 
interventie en vernieuwing van het hulpaanbod passend bij de actuele inzichten. 
Jeugdhulpaanbieders vullen de uitgangspunten van resultaatsturing in zoals bedoeld. 
Daarnaast zorgen de jeugdhulpaanbieders voor de inzet van passende hulp, die vaker dan nu het 
geval is in de thuissituatie wordt geboden en waarbij de uitstroom sneller plaats gaat vinden dan 
nu het geval is. Uiteraard geldt ook bij die laatste twee genoemde aspecten dat dit alleen mogelijk 

is als het ook verantwoord is. 

 
Algemeen 
In Fryslân hebben we gekozen voor een bekostigingssysteem waarbij de problematiek van en voor 
een jeugdige of gezin aangepakt wordt, in samenhang met de op basis van vraagverheldering 
bepaalde resultaten en doelen te stellen en daarbij een passend ondersteuningsprofiel met 

intensiteiten te kiezen. Kortom: als er jeugdhulp nodig is, wordt dit ingezet op basis van een 
ondersteuningsprofiel. Het gaat hierbij om profielen waarin onderling samenhangende trajecten 
ondergebracht kunnen worden. Het uitgangspunt van resultaatsturing en – financiering is namelijk 
dat er één compleet pakket behandeling c.q. begeleiding wordt geboden en niet afzonderlijke 
modules of producten. Dit betekent dat jeugdhulpaanbieders samenwerken (met collega’s, maar 
ook met andere instanties zoals gemeenten, woningbouwcorporaties en de volwassenenzorg) 
wanneer de problematiek van de jeugdige/gezin daar om vraagt. Daarbij is het wel zo dat een 

jeugdhulpaanbieder verantwoordelijk is en blijft voor de organisatie en uitvoering van de 
jeugdhulp. 
 

De keuze die gemaakt wordt voor een ondersteuningsprofiel en intensiteit, wordt gemaakt op basis 
van inhoudelijke overwegingen en motieven. Die overwegingen en motieven behoren terug te 
komen als motivering bij de aanvraag voor een profiel en intensiteit. Dat geldt voor alle 
verwijzingen.  
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De gemeentelijke toegang is primair verantwoordelijk voor de aan te dragen motivering bij 

gemeentelijke verwijzingen; de GI’s bij verwijzingen binnen het gedwongen kader en bij de directe 
verwijzingen van anderen is de Jeugdhulpaanbieder verantwoordelijk voor het aandragen van een 
motivering, tenzij de gemeentelijke toegang wordt betrokken. 
 
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 jeugdzorg (dus niet vrij toegankelijke zorg) en 
meer specifiek van specialistische jeugdhulp (passend binnen dit perceel). Hierbij is de te hanteren 

scope voor specialistische jeugdhulp relevant. 
Maar ook de  volgende aspecten moeten nadrukkelijk worden betrokken bij deze eerste afweging.  
 
De hierna genoemde indicatoren dienen allemaal aanwezig te zijn en te worden bevestigd bij de 
vraagverheldering. 
 

- 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. 

 
Ten tweede dient duidelijk te zijn dat de hierna genoemde problematiek aan de orde is. Per profiel 
nemen we de relevante problematiek op als indicatie om gebruik te maken van het betreffende 
profiel. 
 

- Gedrag-, emotionele-, en/of loyaliteitsproblemen en problemen op school; 
- 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; 
- 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. 
 
Op basis van de aanwezige problematiek (en indicatoren), de cliëntvraag en de uitkomsten van de 

vraagverheldering, wordt een keuze gemaakt voor een ondersteuningsprofiel dat ingezet gaat 
worden. 
 

Ondersteuningsprofielen 
 
Als we kijken naar de inzet van de ondersteuningsprofielen in de afgelopen inkoopperiode valt het 
op dat in hoofdlijn wordt verwezen naar drie profielen. De overige profielen worden niet of 

nauwelijks ingezet.  
 
Op basis van het overzicht van de in de afgelopen periode ingezette ondersteuningsprofielen, zijn 
de tot nu toe gebruikte ondersteuningsprofielen onder gebracht in totaal zeven profielen (zie 
verderop in het document).  
 

Resultaatsturing. 
Bij de in 2018 voor Fryslân 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 volgende resultaten (niet de doelen dus) zijn limitatief en worden bij elk van de te kiezen 
profielen gehanteerd. Het is mogelijk om meerdere resultaten gelijktijdig onderdeel te laten zijn 

van het ondersteuningsplan voor de betreffende jeugdige of het betreffende gezinssysteem. 
 

- Er zijn structurele waarborgen voor de veiligheid van de jeugdige ingevuld; 
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- 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?  
 
Intensiteiten (resultaatfinanciering) 
Zoals gezegd gaan wij in Fryslân door het gekozen bekostigingsmodel van resultaatfinanciering, uit 

van de op basis van een ondersteuningsplan of behandelplan noodzakelijke inzet van behandeling, 

begeleiding en hulpverlening om de gestelde resultaten en doelen te kunnen realiseren.  
Als we op die manier samenhangend kijken naar wat nodig is, gaan we uit van trajecten: een 
samenhangend geheel van effectieve modules, (MST, IAG, PMTO bijvoorbeeld) al dan niet 
gecombineerd met behandelingen (trauma, hechting, stoornis) en/of internalisatie (begeleiding en 
oefenen met vaardigheden of nazorg en mogelijk waakvlam contact). 
 

Voor het vaststellen van reële tarieven bij de resultaatfinanciering, hebben we gewerkt met een 
kostprijsonderzoek dat gebaseerd is op een P die tot stand is gekomen via een uitvraag bij alle 
Friese jeugdhulpaanbieders, een vergelijking van de berekende prijzen met uitkomsten in een 
andere jeugdhulpregio (IJsselland), reguliere loonkosten voor verschillende opleidingsniveaus en 
algemeen geldende opslagen voor overhead, caseloads e.d.. 
 
Na het bepalen van de P, is bij ieder profiel een inschatting gemaakt van de noodzakelijke 

competenties voor de in te zetten jeugdhulpprofessional(s). Daarbij is uitgegaan van de 
uitgangspunten van verantwoorde werktoedeling.  

Een volgende inschatting betreft de Q die ingezet dient te worden binnen een profiel. Voor die 
inschatting zijn we uitgegaan van inzet die passend is bij de complexiteit van de problematiek en 
intensiteit van de behandeling, begeleiding of hulpverlening.  
 

De intensiteiten betreffen een typering van de benodigde inzet, die typering zal nooit volledig 
dekkend zijn m.b.t. de individuele problematiek maar is normerend voor groepen cliënten. 
Individueel (op casusniveau) kunnen kleine afwijkingen m.b.t. de werkelijk benodigde inzet aan de 
orde zijn. Die afwijkingen (dat zijn marginale afwijkingen) leiden niet tot een aanpassing van de 
gekozen profiel – intensiteit combinatie.  
Wel is het mogelijk om tijdens de periodieke relatiegesprekken in het kader van 
contractmanagement, te bespreken of het profiel van de betreffende zorgaanbieder zich wel 

verhoudt ten opzichte van de referentiegroep en wat daarvan dan de (financiële) consequenties 
dienen te zijn. 
 

In een ambulante casus waarbij het gaat om meervoudige problematiek of om 
systeembehandeling, is het mogelijk om modules, behandelingen e.d. te combineren. De wens c.q. 
noodzaak om te combineren, vraagt om een onderbouwing in een behandelplan waarin ingegaan 
wordt op de te behalen doelen uit het opgestelde ondersteuningsplan. Ontbreekt dit 

ondersteuningsplan omdat een rechtbank of een verwijzer uit het medische circuit betrokken is, 
dan formuleert de betreffende jeugdhulpaanbieder het ondersteuningsplan light door gebruik te 
maken van het regionale format. Het ondersteuningsplan light dient als onderbouwing voor een 
verzoek om toewijzing van een PIC. 
 
Voor het profiel dagbehandeling geldt dat het gehele samenhangende traject dat de jeugdige/gezin 

wordt geboden, door middel van de dagprijsvergoeding gedekt is. 
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Profiel intensiteit combinaties uitgewerkt en aan 

problematiek en resultaten gekoppeld 

Profiel A: Basisjeugdhulp 
Indien sprake is van jeugdige met lichamelijke beperking of blijvende stoornis of ontbreken van 
ontwikkelpotentie bij beneden gemiddelde intelligentie, is het uitgangspunt dat wordt onderzocht of 
de WLZ van toepassing is. Is aanspraak op WLZ niet mogelijk, dan kan duurzame inzet van profiel 
A worden gekozen voor deze doelgroep 

Duurzame inzet van dit profiel is ook doelgroep specifiek (ouders met een licht verstandelijke 
beperking en ouders met verslaving) mogelijk. 

Uitgangspunt bij dit profiel is dat geen aanvullende diagnostiek noodzakelijk is, dat er voor de 
hulpverleners en behandelaren geen reistijd benodigd is en dat de hulpverlening op de locatie van 

de zorgaanbieder plaatsvindt. 

De jeugdige krijgt kortdurende jeugdhulp die is gericht op het oplossen van de problematiek. Na 

het inzetten van profiel A is er naar verwachting geen of zeer beperkte jeugdhulp meer nodig.  

 

 

Intensiteiten 
Op basis van een inschatting van de benodigde uren professionele inzet en een gemiddelde uurprijs 

die gebaseerd is op is op CAO conforme betaling van de professionals, een opslag voor vakantie en 
scholing en voor overhead binnen een instelling, zijn voor profiel A de volgende twee intensiteiten 
vastgesteld. 
 
Intensiteiten profiel A:  

1 € 2.300  (SKJ geregistreerde vakbekwame jeugdprofessional minimaal HBO niveau) 

2 € 4.500  (SKJ geregistreerde vakbekwame jeugdprofessional minimaal HBO niveau ) 

 

Functie Ambulante hulp

Problematiek
Enkelvoudige problematiek van de betreffende jeugdige is feitelijk 

de centrale problematiek  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.

Met name kind-factoren zijn aanleiding voor inzet profiel A zoals:
Gedrag-, emotionele-, en/of loyaliteitsproblemen en problemen op 

school

Psychiatrische en/of somatische stoornis, en/of verstandelijke 

beperking, en/of ontwikkelingsstoornis, en/of verslaving of 

syndromale afwijking

Problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden en leefdomeinen

Doel

Er zijn structurele waarborgen voor de veiligheid van de jeugdige 

ingevuld

Ouders en/of jeugdige voelen zich voldoende competent om 

uitdagingen van opvoeden en opgroeien het hoofd te bieden

De draagkracht - draaglast verhouding binnen het gezin is in 

balans

Er is voldoende steun vanuit het eigen netwerk

Resultaten De veiligheid van de jeugdige is gewaarborgd

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

Profiel A: Basisjeugdhulp
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Binnen de genoemde intensiteiten is het uitgangspunt dat alle benodigde ondersteuning, 

behandeling en hulp kan worden geboden (dus ook een combinatie van therapieën en methodieken 
als dat noodzakelijk is). 

Profiel B: Begeleiding en ondersteuning bij duurzame 
problematiek en versterken van zelfredzaamheid jeugdige en 

ouders 
Duurzame inzet van dit profiel is ook doelgroep specifiek (ouders met een licht verstandelijke 
beperking en ouders met verslaving) mogelijk. 

Uitgangspunt bij dit profiel is dat de hulpverlening met name in de thuissituatie van het gezin 

plaatsvindt; om die reden wordt gerekend met reistijd per contact (maximale reistijd 30 minuten); 
diagnostiek is onderdeel van de in te zetten PIC (profiel-intensiteit combinatie). 

De jeugdige en de ouder hebben langdurige of chronische problematiek waarin zij door de 

jeugdhulpaanbieder begeleid worden. De jeugdhulp is gericht op het stabiliseren van de situatie. 

 

Intensiteiten 
Op basis van een inschatting van de benodigde uren professionele inzet en een gemiddelde uurprijs 

die gebaseerd is op is op CAO conforme betaling van de professionals, een opslag voor vakantie en 
scholing en voor overhead binnen een instelling, is voor profiel B de volgende twee intensiteiten 
vastgesteld. 
 

Intensiteiten profiel B:   
1. € 4.000 (SKJ geregistreerde vakbekwame jeugdprofessional minimaal HBO niveau; inzet 

van in Registerplein geregistreerde vakbekwame jeugdprofessional op MBO 4 niveau 

gemotiveerd mogelijk) 
2. € 6.000 (SKJ geregistreerde vakbekwame jeugdprofessional minimaal HBO niveau ) 

Functie Ambulante hulp

Problematiek 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.

Kind-factoren kunnen aanleiding zijn voor inzet profiel B zoals:

Gedrag-, emotionele-, en/of loyaliteitsproblemen en problemen op school

Psychiatrische en/of somatische stoornis, en/of verstandelijke beperking, 

en/of ontwikkelingsstoornis, en/of verslaving of syndromale afwijking

Problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden en leefdomeinen

Maar ook handelingsverlegenheid of –onmacht ouders kan dat zijn zoals:

Onenigheid tussen ouders over opvoedingsaanpak en probleemaanpak

Problemen met bieden van voldoende ondersteuning, verzorging en 

bescherming aan kinderen

Problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden en leefdomeinen

Doel Er zijn structurele waarborgen voor de veiligheid van de jeugdige ingevuld

Ouders en/of jeugdige voelen zich voldoende competent om uitdagingen van 

opvoeden en opgroeien het hoofd te bieden

De draagkracht - draaglast verhouding binnen het gezin is in balans

Er is voldoende steun vanuit het eigen netwerk

Resultaten De veiligheid van de jeugdige is gewaarborgd

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

Profiel B: Begeleiding en ondersteuning bij duurzame 

problematiek en versterken van zelfredzaamheid jeugdige en 

ouders
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Binnen de genoemde intensiteiten is het uitgangspunt dat alle benodigde begeleiding aan zowel 
jeugdige als ouders kan worden geboden. 

 

Profiel C: Specialistische jeugdhulp 
Ondersteuningsprofiel C kent geen lage tarieven omdat aard van het ondersteuningsprofiel inhoudt 
dat er intensieve behandeling en ondersteuning ingezet dient te worden gedurende een af te 
spreken periode. De jeugdhulp voor de jeugdige en zo nodig zijn ouder is gericht op het oplossen, 
dan wel verminderen van de problematiek, zodat een stabiele situatie ontstaat. De jeugdige en zijn 
ouder kunnen na afloop met zo min mogelijk jeugdhulp verder. 

Indien sprake is van jeugdige met lichamelijke beperking of blijvende stoornis of ontbreken van 
ontwikkelpotentie bij beneden gemiddelde intelligentie, is het uitgangspunt dat wordt onderzocht of 
de WLZ van toepassing is. Is aanspraak op WLZ niet mogelijk, dan kan duurzame inzet van profiel 

B worden gekozen voor deze doelgroep 

Duurzame inzet van dit profiel is ook doelgroep specifiek (ouders met een licht verstandelijke 
beperking en ouders met verslaving) mogelijk. 

Uitgangspunt bij dit profiel is dat diagnostiek onderdeel is van de in te zetten PIC, dat er voor de 
hulpverleners en behandelaren geen reistijd benodigd is en dat de hulpverlening op de locatie van 
de zorgaanbieder plaatsvindt. 

 

 

Intensiteiten 
Op basis van een inschatting van de benodigde uren professionele inzet en een gemiddelde uurprijs 
die gebaseerd is op is op CAO conforme betaling van de professionals, een opslag voor vakantie en 
scholing en voor overhead binnen een instelling, is voor profiel C de volgende vier intensiteiten 
vastgesteld. 
 

Intensiteiten profiel C:  

1. €  5.500  (SKJ geregistreerde vakbekwame jeugdprofessional minimaal HBO niveau ) 
2. €  8.000  (SKJ geregistreerde vakbekwame jeugdprofessional minimaal HBO niveau) 
3. € 10.500 (SKJ geregistreerde vakbekwame jeugdprofessional minimaal HBO niveau) 
4. € 13.000 (SKJ geregistreerde vakbekwame jeugdprofessional minimaal HBO niveau) 

Functie Ambulante hulp

Problematiek
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.

Met name kind-factoren zijn aanleiding voor inzet profiel C zoals:
Gedrag-, emotionele-, en/of loyaliteitsproblemen en problemen op 

school

Psychiatrische en/of somatische stoornis, en/of verstandelijke 

beperking, en/of ontwikkelingsstoornis, en/of verslaving of 

syndromale afwijking

Problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden en leefdomeinen

Doel

Er zijn structurele waarborgen voor de veiligheid van de jeugdige 

ingevuld

Ouders en/of jeugdige voelen zich voldoende competent om 

uitdagingen van opvoeden en opgroeien het hoofd te bieden

De draagkracht - draaglast verhouding binnen het gezin is in 

balans

Er is voldoende steun vanuit het eigen netwerk

Resultaten De veiligheid van de jeugdige is gewaarborgd

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

Profiel C: Specialistische jeugdhulp
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Binnen de bandbreedte is het uitgangspunt dat alle benodigde ondersteuning, behandeling en hulp 
kan worden geboden (dus ook een combinatie van therapieën en methodieken als dat noodzakelijk 
is). Ook is het mogelijk om HBO plus, WO of WO plus geschoolde SKJ of BIG geregistreerde 
jeugdprofessionals in te zetten vanaf intensiteit 2 zowel als behandelaar als t.b.v. de 
behandelcoördinatie. Vanzelfsprekend zal het aantal in te zetten uren afhankelijk zijn van het 
opleidingsniveau van de betreffende jeugdprofessional. 

Profiel D: Systeembehandeling en -benadering 
Ondersteuningsprofiel D betreft problematiek waarbij het gehele gezin onderdeel is van de 
behandeling; uitgangspunt blijft één plan voor alle betrokkenen in het gezinssysteem (met 
passende prioritering zodat hulpverlening ook aan kan slaan). 

Uitgangspunt bij dit profiel is dat de hulpverlening met name in de thuissituatie van het gezin 
plaatsvindt; om die reden wordt gerekend met reistijd per contact (maximale reistijd 30 minuten); 

diagnostiek is onderdeel van de in te zetten PIC (profiel-intensiteit combinatie). 

De jeugdhulp voor de jeugdige en zo nodig zijn ouder is gericht op het oplossen, dan wel 
verminderen van de problematiek, zodat een stabiele situatie ontstaat. De jeugdige en zijn ouder 
kunnen na afloop met zo min mogelijk jeugdhulp verder. 

Duurzame vorm van ondersteuning, waarbij hulp niet vaak nodig is, is in dit ondersteuningsprofiel 
mogelijk voor de doelgroep ouders met een lichtverstandelijke beperking en ouders met chronische 
psychiatrische problematiek. In deze specifieke gevallen is de jeugdhulp gericht op het stabiliseren 
van de situatie. 

 

 

Intensiteiten 
Op basis van een inschatting van de benodigde uren professionele inzet en een gemiddelde uurprijs 
die gebaseerd is op is op CAO conforme betaling van de professionals, een opslag voor vakantie en 
scholing en voor overhead binnen een instelling, is voor profiel D de volgende drie intensiteiten 
vastgesteld. 

 

Intensiteiten profiel D:  
1. €   5.500 (SKJ geregistreerde vakbekwame jeugdprofessional minimaal HBO+ niveau)   
2. € 11.000 (SKJ geregistreerde vakbekwame jeugdprofessional minimaal HBO+ niveau) 
3. € 16.500 (SKJ geregistreerde vakbekwame jeugdprofessional minimaal HBO + niveau) 

Functie Ambulante hulp

Problematiek Complexe problematiek waarbij het gehele gezin onderdeel is van de 

behandeling en mogelijk is ook individuele problematiek van meerdere 

gezinsleden aan de orde.

Doel Er zijn structurele waarborgen voor de veiligheid van de jeugdige ingevuld

Ouders en/of jeugdige voelen zich voldoende competent om uitdagingen van 

opvoeden en opgroeien het hoofd te bieden

De draagkracht - draaglast verhouding binnen het gezin is in balans

Er is voldoende steun vanuit het eigen netwerk

Resultaten De veiligheid van de jeugdige is gewaarborgd

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

Er is sprake van grote verwevenheid van kind- omgevings- en opvoedingsfactoren bij 

voorkomende problematiek die aanleiding is om te kiezen voor inzet van profiel D

Profiel D: Systeembehandeling en -benadering
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Binnen de intensiteiten is het uitgangspunt dat alle benodigde ondersteuning, behandeling en hulp 
kan worden geboden (dus ook een combinatie van therapieën en methodieken als dat noodzakelijk 
is). Ook is het mogelijk om WO of WO plus geschoolde en SKJ of BIG geregistreerde 
jeugdprofessionals in te zetten vanaf intensiteit 2 zowel als behandelaren als t.b.v. de 
behandelcoördinatie. Vanzelfsprekend zal het aantal in te zetten uren afhankelijk zijn van het 
opleidingsniveau van de betreffende jeugdprofessional. 

Profiel E: Dagverblijf (niet zijnde 24 uur per dag) 
De vraag of dit aanvullend profiel gekoppeld wordt aan het inhoudelijke profiel C of D, wordt door 
de verwijzer op inhoudelijke redenen bepaald en gemotiveerd.  
Ontbreekt een aanwijzing voor verblijf in een verwijzing, dan kan verblijf (Profiel E) alleen na 
overleg met en instemming van het Gebiedsteam, op initiatief van een jeugdhulpaanbieder worden 
ingezet. 

Uitgangspunt bij dit profiel is dat de begeleiding op locatie van de zorgaanbieder plaatsvindt, dat er 
geen aanvullende diagnostiek noodzakelijk is en dat de begeleiders geen reistijd hebben. 
Stapeling met profiel A, B, F, G en H is niet mogelijk.  

De jeugdhulp voor de jeugdige en zo nodig zijn ouder is gericht op het oplossen, dan wel 

verminderen van de problematiek, zodat een stabiele situatie ontstaat. 

 

Intensiteiten 
Op basis van een inschatting van de benodigde uren professionele inzet en een gemiddelde uurprijs 

die gebaseerd is op is op CAO conforme betaling van de professionals, een opslag voor vakantie en 
scholing en voor overhead binnen een instelling, is voor profiel E de volgende 8 intensiteiten 
vastgesteld. 
 

Functie Gegeven de aanwezige problematiek (beschreven bij profiel C of D) is 

AANVULLEND tijdelijk en beperkte beschikbaarheid van een 

pedagogische setting of logeerverblijf buiten de eigen thuissituatie van de 

jeugdige gedurende weekeinde of vakantie te organiseren

Problematiek Meervoudige problematiek van een jeugdige binnen een gezinssteem of 

complexe problematiek waarbij gehele gezinssysteem onderdeel is van de 

behandeling

Kind-factoren kunnen aanleiding zijn voor inzet profiel E zoals:

Gedrag-, emotionele-, en/of loyaliteitsproblemen en problemen op school

Psychiatrische en/of somatische stoornis, en/of verstandelijke beperking, 

en/of ontwikkelingsstoornis, en/of verslaving of syndromale afwijking

Problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden en leefdomeinen

Maar ook handelingsverlegenheid of –onmacht ouders kan dat zijn zoals:

Onenigheid tussen ouders over opvoedingsaanpak en probleemaanpak

Problemen met bieden van voldoende ondersteuning, verzorging en 

bescherming aan kinderen

Problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden en leefdomeinen

Doel Er zijn structurele waarborgen voor de veiligheid van de jeugdige ingevuld

Ouders en/of jeugdige voelen zich voldoende competent om uitdagingen van 

opvoeden en opgroeien het hoofd te bieden

De draagkracht - draaglast verhouding binnen het gezin is in balans

Er is voldoende steun vanuit het eigen netwerk

Resultaten De veiligheid van de jeugdige is gewaarborgd

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

Profiel E: Dagverblijf (niet zijnde 24 uur per dag)
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Intensiteit profiel E:  

1. Dagdeeltarief uitgaande van 4 uur €   65,--  (in Registerplein geregistreerde vakbekwame 
jeugdprofessional op MBO-4 niveau) 

2. Dagdeeltarief uitgaande van 4 uur €   90,-- (SKJ geregistreerde vakbekwame 
jeugdprofessional op minimaal HBO niveau)  

3. Dagdeeltarief uitgaande van 4 uur € 130,-- (SKJ geregistreerde vakbekwame 
jeugdprofessional op minimaal HBO niveau) 

4. Dagdeeltarief uitgaande van 6 uur €   95,-- (in Registerplein geregistreerde vakbekwame 

jeugdprofessional op MBO-4 niveau) 
5. Dagdeeltarief uitgaande van 6 uur € 140,-- (SKJ geregistreerde vakbekwame 

jeugdprofessional op minimaal HBO niveau) 
6. Dagdeeltarief uitgaande van 6 uur € 195,-- (SKJ geregistreerde vakbekwame 

jeugdprofessional op minimaal HBO plus niveau) 
7. Dagdeeltarief uitgaande van 6 uur € 250,-- (SKJ geregistreerde vakbekwame 

jeugdprofessional op minimaal HBO plus niveau) 

8. Etmaaltarief logeren € 160,-- (in Registerplein geregistreerde vakbekwame 
jeugdhulpprofessional op MBO-4 niveau) 
 

Binnen de intensiteiten is het uitgangspunt dat alle benodigde ondersteuning, behandeling en hulp 
kan worden geboden (dus ook een combinatie van therapieën en methodieken als dat noodzakelijk 
is). Binnen het dagdeeltarief kunnen ook behandelaren worden ingezet die WO of WO plus niveau 

geschoold zijn en SKJ of BIG geregistreerd, voor behandeling of behandelcoördinatie. 

Profiel F: Dagbehandeling 
Dagbehandeling (in groepsverband) is bedoeld voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen of 
psychiatrische problematiek en/of voor kinderen (tot 8 jaar) waarover grote zorgen zijn met 
betrekking tot hun ontwikkeling en/of voor jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking.  

Dit profiel kan uitsluitend worden gestapeld met profiel H intensiteit 1 (vervoer).  

De jeugdhulp voor de jeugdige en zo nodig zijn ouder is gericht op het oplossen, dan wel 
verminderen van de problematiek, zodat een stabiele situatie ontstaat. De jeugdige en zijn ouder 
kunnen na afloop met zo min mogelijk jeugdhulp verder. Het jeugdhulptraject kan relatief lang 

duren. 

 

 

 

Functie Dagbehandeling (in groepsverband) 

Problematiek
Kenmerkend is dat er moeilijkheden zijn in het functioneren van de 

betrokken jeugdige in de dagelijkse leefwereld.

Kind-factoren kunnen aanleiding zijn voor inzet profiel F zoals:
Psychiatrische en/of somatische stoornis, en/of verstandelijke beperking, 

en/of ontwikkelingsstoornis, en/of verslaving of syndromale afwijking

Problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden en leefdomeinen

Complexe problematiek die van invloed is op alledaagse deelname van 

jeugdige aan het maatschappelijk verkeer

Maar ook handelingsverlegenheid of –onmacht ouders kan dat zijn zoals:

Onenigheid tussen ouders over opvoedingsaanpak en probleemaanpak

Problemen met bieden van voldoende ondersteuning, verzorging en 

bescherming aan kinderen

Problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden en leefdomeinen

Doel Er zijn structurele waarborgen voor de veiligheid van de jeugdige ingevuld

Ouders en/of jeugdige voelen zich voldoende competent om uitdagingen van 

opvoeden en opgroeien het hoofd te bieden

De draagkracht - draaglast verhouding binnen het gezin is in balans

Er is voldoende steun vanuit het eigen netwerk

Resultaten De veiligheid van de jeugdige is gewaarborgd

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

Profiel F: Dagbehandeling
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Intensiteiten 
Op basis van een inschatting van de benodigde uren professionele inzet en een gemiddelde uurprijs 
die gebaseerd is op is op CAO conforme betaling van de professionals, een opslag voor vakantie en 
scholing en voor overhead binnen een instelling, is voor profiel F de volgende 7 intensiteiten 
vastgesteld. 

 
Intensiteiten profiel F:  

1. Dagdeeltarief uitgaande van 4 uur € 150,-- (inzet van een in het Registerplein 
geregistreerde vakbekwame jeugdprofessional op minimaal MBO 4 niveau) 

2. Dagdeeltarief uitgaande van 4 uur € 210,-- (inzet van een SKJ geregistreerde vakbekwame 
jeugdprofessional op minimaal HBO niveau) 

3. Dagdeeltarief uitgaande van 4 uur € 225,-- (inzet van een SKJ geregistreerde vakbekwame 

jeugdprofessional op minimaal HBO niveau) 
4. Dagdeeltarief uitgaande van 6 uur € 225,-- (inzet van een in het Registerplein  

geregistreerde vakbekwame jeugdprofessional op minimaal MBO 4 niveau) 

5. Dagdeeltarief uitgaande van 6 uur € 315,-- (inzet van een SKJ geregistreerde vakbekwame 
jeugdprofessional op minimaal HBO niveau) 

6. Dagdeeltarief uitgaande van 6 uur € 340,-- (inzet van een SKJ geregistreerde vakbekwame 
jeugdprofessional op minimaal HBO niveau) 

7. Dagdeeltarief uitgaande van 6 uur € 455,-- (inzet van een SKJ geregistreerde vakbekwame 
jeugdprofessional op minimaal HBO niveau) 

 
Binnen de intensiteiten is het uitgangspunt dat alle benodigde ondersteuning, behandeling en hulp 
kan worden geboden (dus ook een combinatie van therapieën en methodieken als dat noodzakelijk 
is). Binnen het dagdeeltarief kunnen ook behandelaren worden ingezet op WO of WO plus niveau 

geschoolde en SKJ of BIG geregistreerd, voor behandeling of behandelcoördinatie. De inzet van SKJ 
geregistreerde vakbekwame jeugdprofessionals op HBO+ niveau is uiteraard ook mogelijk: dit 
heeft (beperkte) invloed op de in te zetten uren. 
 

Profiel H: Randvoorwaarden bij Specialistische jeugdhulp die 

ingezet wordt. 
In profiel H zijn producten en intensiteiten ondergebracht die niet passen in de andere profielen, 
maar in sommige gevallen wel noodzakelijk zijn om er voor te zorgen dat er sprake is van 
effectieve jeugdhulp.  
 
Uitsluitend laagfrequent contact, vervoer en medicatiecontrole zijn eventueel duurzaam in te zetten 
in profiel H. 
 

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. 

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 
minimaal een SKJ geregistreerde medewerker. Er is behoefte aan laag frequent contact met de 
jeugdige om te voorkomen dat problematiek wederom escaleert. 

Nazorg 
Er dient om de geboden hulp effectief te houden gedurende een bepaalde periode, nazorg te 
worden geboden door een andere zorgaanbieder. Nazorg hoog specialistische jeugdhulp of 
intensieve vormen van gespecialiseerde jeugdhulp is gericht op het voorkomen van terugval en/of 
behouden van verkregen inzichten en routines, gedurende maximaal een half jaar, uitgevoerd door 

minimaal een SKJ geregistreerde medewerker. 

Overbrugging naar WLZ of diagnostiek 
Noodzakelijke hulp 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 
passende ondersteuningsprofiel, intensiteit of een alternatieve bekostiging via WLZ of andere 

voorliggende voorziening. 
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Multidisciplinaire diagnostiek t.b.v. het bepalen van passende hulp 

Uitvoeren van een diagnostiektraject om te komen tot een hulpverlenings- of behandelvoorstel op 
maat van de jongere, op basis van zijn probleem of ondersteuningsnood. Er dient nadrukkelijk 
multidisciplinaire diagnostiek te worden uitgevoerd om de passend hulp te kunnen bepalen 

Vervoer 

Uitgangspunt is dat vervoer van de jeugdige of andere gezinsleden die noodzakelijk is in relatie tot 
het toegekende ondersteuningsprofiel, door verzorgers zelf wordt georganiseerd en betaald. Daar 
waar het zelf organiserend vermogen van ouders/verzorgers wegens omstandigheden ontbreekt, 
dient de aanbieder dit te organiseren. De aanbieders krijgen - na toestemming van de 
gemeentelijke toegang - hiervoor een tegemoetkoming. Dat betekent dat de aanbieders altijd bij 
de gemeentelijke toegang toestemming vragen voor het vervoer, ook als de verwijzer een huisarts 
of GI is. De gemeentelijke toegang geeft indien noodzakelijk de indicatie af voor de verwachte 

vervoersbeweging per maand.  

Intensiteiten en producten 
Producten 

- Medicatiecontrole: Per keer € 175,-- ; er kan op jaarbasis een aanvraag worden gedaan 
voor het aantal keren dat voor de betreffende jeugdige medicatiecontrole dient plaats te 
vinden. Voorwaarde is dat de oorspronkelijke behandeling en instelling op medicatie is 
afgerond. 

- Multidisciplinair meervoudig en complex diagnostiektraject, nodig om tot het bepalen van 
een hulpverlenings- of behandelvoorstel op maat te kunnen komen. Achteraf kan hiervoor 

€ 3.750 worden gedeclareerd. 
- Vervoer: Per enkele reis een maximum van € 16,50 als tegemoetkoming ingeval ouders 

niet in staat zijn deze kosten zelf te dragen. 
 
Intensiteiten 
Op basis van een inschatting van de benodigde uren professionele inzet en een gemiddelde uurprijs 

die gebaseerd is op is op CAO conforme betaling van de professionals, een opslag voor vakantie en 

scholing en voor overhead binnen een instelling, is voor profiel H de volgende twee intensiteiten 
vastgesteld voor laag frequent contact, overbruggingszorg in afwachting van uitkomsten WLZ 
aanvraag of uitvoering meervoudig en complex diagnostiektraject en voor nazorg. 
 
Intensiteiten profiel H:  

1. € 1.000 (inzet van een in Registerplein geregistreerde vakbekwame jeugdprofessional op 

MBO 4 niveau)   
2. € 2.300 (inzet van een SKJ geregistreerde vakbekwame jeugdhulpprofessional op minimaal 

HBO niveau) 
 
Binnen de intensiteiten is het uitgangspunt dat alle benodigde ondersteuning en hulp kan worden 
geboden. 
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Uitvoering 
 
Conversie 

Wij stellen voor om een geleidelijke conversie toe te passen en vanaf de formele ingang van het 
nieuwe bekostigingssysteem te gaan werken met aan onze voorstellen aangepaste (van de huidige 
codes afwijkende) coderingen. 
Nieuwe verwijzingen en het daaraan gekoppelde berichtenverkeer wordt afgehandeld zoals per 1 
januari 2023 is vastgelegd; oude codes worden afgesloten op het moment dat de verwijzing 
eindigt. 
 

Oude productcodes zouden in onze ogen (als dat op inhoud noodzakelijk wordt gevonden) 
opgevolgd moeten kunnen worden door nieuwe codes. Daarvoor gelden dan de 
overgangstermijnen uit het huidige bekostigingssysteem en administratieprotocol. 
 

Herstel en duurzaam 
In het bekostigingsmodel is onderscheid gemaakt tussen herstel en duurzame trajecten.  
 

Inhoudelijk is het onderscheid herstel en duurzaam in 2018 ingevoerd voor de specialistische 
jeugdhulp gericht op jeugdigen die met een langdurige/permanente beperking moeten leven. In de 
praktijk is het oorspronkelijk bedoelde onderscheid uit beeld geraakt en is duurzaam o.a. gebruikt 
om tot bekostiging per maand te kunnen overgaan. 
 
In algemene zin is specialistische jeugdhulp in onze jeugdhulpregio tijdelijk van aard tenzij het 

principe van “goed genoeg” in relatie tot de te behalen resultaten niet binnen een termijn van 
anderhalf – twee jaar kan worden behaald. 
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.  
Hersteltrajecten zijn gericht op in een ondersteuningsplan geformuleerde resultaten en daaraan 
gerelateerde doelen.  

 

Een keuze voor duurzame trajecten is afhankelijk van het antwoord op de vraag of langdurige inzet 
van specialistische jeugdhulp noodzakelijk is om de resultaten te behalen die gesteld zijn in het 
perspectief van het “goed genoeg” wegnemen of kunnen omgaan met jeugdhulpproblematiek. 
 
Indien er in een gezin of als gevolg van in de jeugdige gelegen factoren, geen of niet voldoende 
ontwikkelpotentieel is om te behalen resultaten binnen twee jaar te behalen zijn, is het dus 
mogelijk om een duurzaam traject toe te kennen. Daarbij geldt heel nadrukkelijk dat dit pas 

mogelijk is als onderzocht is of de Wet Langdurige Zorg gebruikt kan worden. 
Een keuze voor een duurzaam traject is alleen mogelijk in onderling overleg met het betreffende 
gebiedsteam. 
  
Het is belangrijk dat bij overwegingen over de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp inhoudelijk een 
koppeling wordt gemaakt tussen het uit te voeren traject (begeleiding en of behandeling) met de 

te behalen resultaten (en daaraan door de zorgaanbieder gekoppelde doelen).  
De te behalen resultaten dienen realistisch te zijn in relatie tot de beschikbare tijd. Een traject zal 
minimaal een maand of zes en maximaal twee jaar duren. Een belangrijke voorwaarde om te 
kunnen monitoren of resultaten worden behaald, is dan ook dat duidelijk wordt aangegeven wat de 
looptijd is van een traject. Ook als het om een hersteltraject gaat. 
 
Een complicerende factor bij het hanteren en toepassen van op herstel gerichte en duurzame 

trajecten is dat de duurzame trajecten gekoppeld zijn aan een betaling per maand. Het is voor 
zorgaanbieders (maar ook voor gemeenten) soms handig en veilig om voor maandbetalingen te 
kiezen. 
Deze prikkel willen we uit het systeem halen. Dat doen we door nadrukkelijker met elkaar in 
gesprek te gaan (jeugdige, verwijzer en zorgaanbieder) over de te behalen resultaten en te stellen 
doelen. Specialistische jeugdhulp wordt ook ingezet bij problematiek die chronisch is: dat houdt 
echter niet in dat de ondersteuning van een jeugdige, ouder of netwerk structureel (steeds 

voortdurend) moet zijn. 

 
Duurzame trajecten worden in ieder geval eens per jaar geëvalueerd in aanwezigheid van ouders, 
jeugdige, verwijzer en zorgaanbieder. 
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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 
Van de zorgaanbieder wordt altijd een systeemgerichte behandeling/begeleiding verwacht en dat 

meerdere levensgebieden worden betrokken, voor zover deze in de lijn van oorzaak en/of gevolgen 
van de problematiek liggen. Dit om een zo duurzaam mogelijk behandelresultaat te bereiken. De 
zorgaanbieder heeft hierover regie. De gevraagde integraliteit wordt expliciet benoemd in het 
ondersteuningsplan en daartoe wordt samengewerkt met betrokken partijen zoals bijvoorbeeld 
netwerk, onderwijs of gebiedsteam. 
Wanneer zorg vanuit de jeugdwet onvermijdelijk is, verwachten wij van aanbieders 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 ondersteuningsplan of 
behandelplan dat moet worden opgesteld. Zo beschrijft het ondersteuningsplan 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 hebben inhoudelijk een nadrukkelijke relatie, wordt het arrangement in profiel A en C 
afgegeven op één van de jeugdigen, en wordt het hele gezin binnen het 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. 
 

Voor alle ondersteuningsprofielen die niet stapelbaar zijn, geldt dat alle producten en activiteiten 

die nodig zijn om de gestelde doelen en resultaten te behalen, onderdeel uit maken van de 
gekozen ondersteuningsprofiel/intensiteit combinatie c.q. het opgezette totaal arrangement.  
 
Voor de behandeling van de ouder(s) wordt zo mogelijk een beroep gedaan op GGZ vergoed uit de 
zorgverzekeringswet. De zorgverzekeringswet wordt expliciet onderzocht als voorliggende 
voorziening bij iedere aanvraag voor gezinsgerichte ondersteuning. 
In algemene zin wordt altijd gekeken voordat een aanvraag wordt gedaan in het kader van de 

Jeugdwet, of een andere financiering voorliggend is en kan worden benut. 
 
Mocht één van de ouders 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 wordt gekozen voor een groepsgerichte interventie binnen een van de 
ondersteuningsprofielen, dan wordt uiteraard gezocht naar een passende intensiteit binnen dat 
profiel. De voor het bepalen van het tarief bij dat profiel gehanteerde referenties zijn dan uiteraard 
niet geldend (er zal immers per individuele jeugdige of volwassene minder professionele 
ondersteuning nodig zijn in een groepsaanpak dan bij individuele begeleiding of behandeling).  
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.  

 
Nazorg (vanuit perspectief dat duurzame en effectieve hulp wordt ingezet) 
Van zorgaanbieders 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 hun jeugdigen in 

zorg bevragen over de mate waarin de geboden jeugdhulp heeft voldaan en nog steeds voldoet (is 
er sprake van een nieuwe hulpvraag, is een andere zorgaanbieder ingezet na afsluiting van het 

traject) en in welke mate er sprake is van hernieuwde of voortgezette jeugdhulp bij dezelfde 
zorgaanbieder. In het inhoudelijke jaarverslag doen zorgaanbieders verslag van de uitkomsten van 
de hier bedoelde uitvraag en de acties die worden ondernomen om noodzakelijke verbeteringen tot 
stand te brengen. 
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Tussentijdse aanpassingen profiel intensiteit combinaties 

De keuze voor een passende intensiteit is in de praktijk niet altijd eenvoudig. 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 toch niet passend blijkt te zijn. 
 
Om die reden zal een aanpassing van de intensiteit in een individuele casus, eenvoudiger worden 
gemaakt in het nieuwe bekostigingssysteem. Daarbij geldt een scherpe begrenzing: een 

aanpassing van de intensiteit is niet meer mogelijk als de toegekende voorziening binnen 4 
maanden nadat het verzoek tot aanpassing is ingediend, afloopt. 
 
Tijdens periodieke relatiegesprekken zal ook worden besproken of de betreffende zorgaanbieder 
ten opzichte van andere vergelijkbare zorgaanbieders veel of weinig gebruik heeft gemaakt van de 
mogelijkheid om intensiteiten tussentijds aan te passen. Uiteraard komt dan ook naar voren op 

welk moment in een traject de eventuele aanpassingen zijn aangevraagd. 

 
 
 


