
 

 

Toelichting ondersteuningsprofiel G. 

 
Mede naar aanleiding van de marktconsultatie HSJ die vrijdag 14 januari jl. plaatsvond, is aan de 
inmiddels bekende ondersteuningsprofielen, een profiel G toegevoegd. 
 
Onderstaand is de toelichting op dit profiel weergegeven. Deze toelichting zal en kan nog worden 
aangepast in aanloop naar de definitieve aanbesteding, maar ze geeft in de nu aangeboden vorm 
wel de denkrichting aan die gehanteerd gaat worden. 

 

 

Problematiek

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.

Kind-factoren kunnen aanleiding zijn voor inzet profiel G 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

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

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

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.

Uitgangspunt bij dit profiel is dat de opvang 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.

Het gaat in dit profiel om residentiële specialistische jeugdhulp die gericht is 

op het oplossen dan wel verminderen van de aanwezige problematiek zodat 

een stabiele situatie ontstaat. Het jeugdhulptraject in profiel G 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.

Profiel G wordt bekostigd via een instandhoudingsbijdrage: 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.

De vastgelegde norm voor verantwoorde werktoedeling is van toepassing; 

uitgangspunt is dat vakbekwame geregistreerde professional op minimaal 

HBO niveau wordt ingezet voor het bieden van hulp binnen profiel G.

Profiel G is uitsluitend stapelbaar met intensiteit 2 (medicatiecontrole) van 

profiel H. Direct aansluitend op de inzet van profiel G is het mogelijk om 

profielen ambulante specialistische jeugdhulp of begeleiding in te zetten.

Residentiële hulp voor (L)VG jeugdigen of jeugdigen met een lichamelijke 

beperking valt niet onder de reikwijdte van profiel G. Perceel wonen biedt 

de mogelijkheid om kleinschalige voorzieningen voor deze doelgroep in te 

zetten.

Profiel G: Residentiële of klinische hulp 
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