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Verblijf Jeugd 

Datum : 26 september 2019 

______________________________________________________________________ 
 
Als in een ambulant traject (uitgangspunt) een jeugdige verblijf nodig heeft, dan heeft een 
zorgaanbieder de mogelijkheid dit te financieren met een verblijfscomponent. Deze verblijfscomponent 
wordt toegevoegd op een ondersteuningsprofiel/ intensiteit (het ambulante behandel- / begeleidings-
deel). De verblijfscomponent omvat de kosten voor bed, bad, brood. De verblijfscomponent kan 
achteraf per maand worden gedeclareerd o.b.v. werkelijk gebruik per etmaal. 
 
Het behandel/begeleidingsdeel wordt dus vergoed vanuit het profiel. Het verblijftarief betreft dus een 
aanvulling voor bed, bad, brood. 
 
De verblijfscomponenten zijn opgedeeld in laag, middel, en hoog. De residentiële instellingen zijn 
vanuit de oude bekostiging als voorbeeld gesteld en zijn op de volgende wijze verdeeld over de 
huidige componenten verblijf. 

Minimale eisen voor alle verblijf 

Iedere zorgaanbieder die Verblijf kan leveren of wil inzetten (hoofdaannemerschap) zorgt voor een 
goed pedagogisch leefklimaat binnen het Verblijf. Dit is een werkwijze die wordt gevolgd en is 
geïntegreerd in het kwaliteitssysteem van de zorgaanbieder. Een goed pedagogisch leefklimaat omvat 
het volgende: 
• Zo gewoon mogelijk als in een gezin. Er wordt veel aandacht besteed aan het stimuleren van de 

normale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat gebeurt door het stimuleren en ondersteunen 
van de deelname aan onderwijs, vrijetijdsbesteding, sport en werk, en door het bieden van een zo 
normaal mogelijk dagelijks leven, zonder daarbij de speciale behoeften van de kinderen en 
jongeren uit het oog te verliezen. 

• De aanwezigheid van regelmaat en stabiliteit zoals overzicht, structuur, continuïteit en 
voorspelbaarheid. 

• De lichamelijke en emotionele zorg voor de jeugdige. Hierbij gaat het om basale verzorging, 
acceptatie en bescherming. Dit omvat naast een veilig opvoedingsklimaat ook een veilige leef- en 
woonomgeving. 

• Er is veel aandacht voor de kinderen en jongeren als individu en niet alleen als groepslid. Dat 
gebeurt door hen serieus te nemen en tijd te nemen om naar hen te luisteren en er voor hen te 
zijn. 

• Er wordt aandacht besteed aan het gezin van herkomst en aan de relatie tussen de kinderen en 
jongeren en hun ouders. Dit kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het kind of de jongere 
contact kan onderhouden met zijn familie en vrienden. Het kan ook betekenen dat er hulp en 
begeleiding voor de ouders nodig is. Het is van belang om per kind of jongere te beoordelen of, 
hoe en met welke intensiteit contact met zijn gezin wenselijk is. 

• Er is een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie beschikbaar (bijstelling vindt plaats bij 
verandering van doelgroep en bij wijziging van de accommodatie). 

• De landelijke Richtlijn Residentiële jeugdhulp wordt zo veel mogelijk gevolgd. 
 

Deze minimale eisen voor een Verblijf gelden als kwalitatieve eis voor het inzetten van een 
Verblijfscomponent. 
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1. Verblijf Laag 
Onder de definitie van Verblijf Laag vallen alle vormen van kort Verblijf (logeren), 24 uurs 
Verblijf/wonen (zonder behandeling) en gezinshuizen. 
 
• Kortdurend Verblijf: Verblijf bij een aanbieder gedurende maximaal drie etmalen per week, 

gepaard gaande met/resultaten die zijn gericht op begeleiding, persoonlijke verzorging en 
activiteiten; indien dat noodzakelijk is ter ontlasting van de persoon die hem/haar gebruikelijke 
zorg of mantelzorg levert; 
o De begeleiding wordt uitgevoerd onder supervisie van een SKJ-geregistreerde medewerker 

die in dienst is bij de zorgaanbieder en minimaal 10% van de Verblijfsduur aanwezig is op de 
locatie. De begeleider is in het bezit van een zorg gerelateerde opleiding. 
 

• 24 uurs Verblijf/wonen: Verblijf zonder behandelend karakter bij een zorgaanbieder waar kinderen 
langer dan 3 etmalen per week verblijven of wonen, gepaard gaande met/resultaten die zijn 
gericht op begeleiding, persoonlijke verzorging en activiteiten; 
o De begeleiding wordt uitgevoerd onder supervisie van een SKJ-geregistreerde medewerker 

die in dienst is bij de zorgaanbieder en minimaal 10% van de Verblijfsduur aanwezig is op de 
locatie. De begeleider is in het bezit van een zorg gerelateerde opleiding. 
 

• Gezinshuis: In het gezinshuis bieden gezinshuisouder(s), op professionele wijze, 24 uur per dag, 
7 dagen in de week verzorging, opvoeding en begeleiding aan de kinderen die bij hen in huis zijn. 
Tenminste 1 ouder is professioneel Jeugdzorgwerker en is: 
o in vaste dienst of onderaannemer bij een jeugdhulpaanbieder; 
o of werkt als zelfstandig ondernemer als gezinshuisouder (in dit geval minimaal SKJ 

geregistreerd). 
 

Het kwaliteitskader Gezinshuizen (juni 2019) is tevens van toepassing. 

2. Verblijf Middel 
Onder de definitie van Verblijf Middel vallen de vormen van Verblijf bij een aanbieder waar begeleiding 
met een behandelend karakter op locatie wordt geboden. 
 
• Behandeling vindt plaats binnen de Verblijfslocatie; 
• De instelling onderhoudt regelmatig contact met de ouders/ thuissituatie, eventueel de school van 

cliënt en met andere externe betrokkenen zoals bijvoorbeeld de gemeente of GI. 
 
Vanuit de behandeling gelden de volgende eisen voor het Verblijf: 
 
• Een gedragswetenschapper is aantoonbaar in dienst of gecontracteerd, structureel wekelijks 

aanwezig op de locatie, en 24/7 bereikbaar; 
• De begeleiding wordt uitgevoerd door SKJ-geregistreerde medewerkers in dienst bij de 

zorgaanbieder; 
o ’s avonds en ‘s nachts: minimaal MBO-niveau 4 aanwezig onder verantwoordelijkheid van 

SKJ-geregistreerde medewerkers in dienst bij de zorgaanbieder. De SKJ-geregistreerde 
medewerker is oproepbaar (via telefoon) en indien nodig aanwezig op de locatie binnen 15 
minuten); 

o Integraal meewerkende behandelaar. 
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3. Verblijf Hoog 
Onder definitie Verblijf Hoog vallen alle vormen van Verblijf waarbij sprake is van integrale 
behandeling op locatie en een pedagogisch/therapeutisch klimaat. 
 
• Behandeling vindt plaats op de Verblijfslocatie; 
• De experts die nodig zijn voor de behandeling heeft de aanbieder in belangrijke mate zelf 

beschikbaar; 
• Ouders, verzorgenden en naaste betrokkenen worden zo nodig mee behandeld en te allen tijde 

betrokken en meegenomen in het behandelklimaat; 
• De dagelijkse begeleiding vindt plaats door: 

o SKJ geregistreerde medewerkers, in dienst bij de zorgaanbieder, die 24/7 bereikbaar zijn en 
aan de locatie verbonden zijn; 

o deze medewerkers kunnen 24/7 een gedragswetenschapper consulteren; 
o sturing op klimaat en therapie in de context van de eigenheid van de jeugdige vindt plaats 

onder regie van tenminste een gz-psycholoog/orthopedagoog generalist dan wel door een 
gedragswetenschaper onder supervisie van een gz-psycholoog/orthopedagoog generalist; 

o Hij/zij is eindeverantwoordelijk voor het behandelplan en is structureel beschikbaar en 
aanwezig op de locatie. 
 

Tevens kan hij/zij indien nodig en incidenteel een specialist zoals een klinisch psycholoog of 
psychiater consulteren die de instelling zelf in belangrijke mate beschikbaar heeft.  

Voor verblijf gelden de volgende regels 

• Het beschikbaar houden van een Verblijfscomponent (bijvoorbeeld bij weekendverlof van 
jeugdige) kan tot een maximum van 2 etmalen opeenvolgend en maximaal 8 etmalen per maand 
worden gedeclareerd (kortdurend Verblijf is hiervan uitgezonderd); 

• Een Verblijfscomponent kan alleen worden gedeclareerd als de jeugdige op zijn laatst om  
20.00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop 
volgende nacht gelden als één Verblijfsdag. De dag waarop de jeugdige ‘ontslagen’ wordt – en 
dus niet ’s nachts op de locatie verblijft – geldt niet als Verblijfsdag (bron: Nederlandse 
zorgautoriteit). 

Zak- en Kleedgeld bij Verblijf 

Wanneer een jeugdige met een ondertoezichtstelling of een voogdijmaatregel bij een zorgaanbieder 
verblijft (m.u.v. logeren) en ouders (kunnen) niet in zak- en kleedgeld voorzien, dan betaalt de 
zorgaanbieder deze kosten. Dit geldt ook voor leefgeld (eten, drinken en toiletartikelen), wasgeld en 
onderwijskosten zoals de vrijwillige ouderbijdrage en een tablet of laptop.  
Zak- en kleedgeld valt binnen het tarief van de zorgaanbieder waar de jeugdige verblijft. Dit is 
onderdeel van de aanbestedingsafspraken, waarin staat aangegeven dat alle voorkomende kosten 
binnen het tarief vallen. 

Inschaling verblijfslocaties 
Sociaal Domein Fryslân heeft de verblijfslocaties van de zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor 
één van de verblijfscomponenten ingeschaald. Dit om een goed beeld te krijgen van de 
verblijfsmogelijkheden binnen de regio Fryslân en om het gecontracteerde aanbod in te delen in de 
verblijfscomponenten (laag, midden of hoog). Bij deze inschaling heeft iedere locatie een uniek 
nummer gekregen, dit unieke nummer is nodig bij het aanvragen van een toewijzing bij de gemeente. 
Onderaan staat een overzicht van de inschaling per uniek nummer.  
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Toekenning verblijfscomponent 
Per 1 september 2019 zijn de verblijfslocaties in de regio Fryslân ingedeeld in intensiteiten. Iedere 
locatie waar jeugdigen uit de regio Fryslân geplaatst kunnen worden heeft een unieke code 
verblijfslocatie toegekend gekregen. Deze unieke code is essentieel bij het aanvragen van de 
verblijfscomponent. 
 
In het commentaarveld van het JW315 bericht (verzoek om toewijzing) moet de aanbieder de unieke 
code van de verblijfslocatie die wordt ingezet opvoeren. De inschaling van deze locatie (die is 
gekoppeld aan de unieke code) moet overeenkomen met de gevraagde intensiteit van het 
verblijfscomponent in het verzoek om toewijzing. Wanneer deze niet overeenkomt of niet wordt 
opgevoerd, wordt het verzoek om toewijzing afgewezen.  
 
Hieronder een kort overzicht van het aanvraagproces:  
 

 

Hoofd- en onderaannemerschap  
Wanneer het verblijfscomponent aangevraagd wordt voor een niet gecontracteerde partij bij Sociaal 
Domein Fryslân, moet deze locatie worden ingeschaald voordat hiervoor het verblijfscomponent kan 
worden toegekend. De gecontracteerde zorgaanbieder die als hoofdaannemer zal fungeren moet een 
vragenlijst aanleveren waarmee Sociaal Domein Fryslân deze locatie kan inschalen. De locatie wordt 
vervolgens opgenomen in de database van Sociaal Domein Fryslân als mogelijke onderaannemer in 
de regio van het verblijfscomponent. Wanneer u als gecontracteerde zorgaanbieder van Sociaal 
Domein Fryslân een aanbieder inzet als onderaannemer die niet is gecontracteerd is bij, maar wel 
ingeschaald is door Sociaal Domein Fryslân, bent u als hoofdaannemer verantwoordelijk voor deze 
aanbieder. 
 

Inschaling verblijfslocaties 

Het overzicht van inschaling en de codering vindt u als separaat document op de website. 


