
Versie 16 maart 2018 

 

   

(Maatwerk) Producten en aanbieders 

 
 

Klassieke Wmo 
  0-100+ jaar Jeugd  Volwassenen 

1.  Huishoudelijke hulp (1a= HH maatwerk voorziening,  
                                      1b= Algemene voorziening) 

  X 

2.  Rolstoelen X   
3.  Vervoersvoorziening X   
4.  Woningaanpassing X   
5.  Gehandicaptenparkeerkaart X    
6.  Woonlabelindicatie    

7.      
Blok A: lokale inkoop 
     
10. Sociaal medische indicatie X   
11. Basisdagbesteding ouderen (algemene voorziening)   X 
12. Specialistische dagbesteding ouderen   X 
13. Kortdurend verblijf ouderen   X 
14. Vervoer naar dagbesteding ouderen   X 
20. Thuisbegeleiding algemene voorziening X   
     

Blok B: Regionale inkoop 
Hoofdgroep Producten Productcode Pagina 

 Wmo    

Begeleiding Reguliere Begeleiding Wmo 02A03 22 

 Specialistische Begeleiding Wmo 02A05 24 

 Reguliere Begeleiding in een groep Wmo 02A17 25 

 Specialistische Begeleiding in een groep Wmo 02A20 26 

 Casemanagement Wmo 02A21 27 

Overige maatw. voorz. (LVB) Tijdelijk verblijf LVB met begeleiding en evt. 
verzorging Wmo 10A22 

35 

 Tijdelijk verblijf LVB met (dagelijks) intensieve 
begeleiding en verzorging en/of 
gedragsregulering Wmo 10A25 

36 

Persoonlijke verzorging Persoonlijke Verzorging Wmo 03A03 37 

Dagbesteding Dagbesteding Wmo 07A03 38 

Kortdurend verblijf Kortdurend Verblijf Wmo 04A04 34 

Vervoerdiensten Vervoer Dagbesteding en Kortdurend Verblijf Wmo 08A03 39 

 Jeugdwet    

Jeugdhulp ambulant Reguliere Begeleiding Jw 45A04 36 

 Reguliere Begeleiding in een groep Jw 45A71 22 

 Specialistische Begeleiding Jw 45A05 24 

 Specialistische Begeleiding in een groep Jw 45A49 26 

 Vaktherapie Jw 45A53 31 
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Hoofdgroep Producten Productcode Pagina 

Jeugdhulp ambulant Groepsgerichte vaktherapie Jw 45A52 32 

 Casemanagement Jw 45A55 27 

 Dyslexie Jw 45A74 34 

Persoonlijke verzorging Verzorging en Begeleiding Jw 40A04 29 

Dagbehandeling Dagbesteding (intersectoraal) Jw 41A18 29 

 Dagbehandeling (intersectoraal) Jw 41A03 30 

Jeugdhulp met verblijf Kortdurend Verblijf Jw 44A09 34 

Vervoerdiensten Vervoer naar dagbesteding, Kortdurend Verblijf 
en Dagbehandeling Jw 42A03 

39 

GGZ Behandeling basis Jeugd GGZ Jw 54001 27 

 Specialistische Jeugd GGz (incl. obs en 
diagnostiek) 

Jw 54002 
28 

Blok C1:  Pleeg- en (semi) residentiële jeugdzorg 
Hoofdgroep Producten Productcode 

2018 
Pagina 

Jeugdhulp met verblijf (incl. 
behandeling) 

Gezinshuis J-LVG incl. begeleiding en 
behandeling (3LVG) 

43A36  

 Gezinshuis J&O begeleiding en behandeling 43A10  

 JeugdzorgPlus 43A12  

 Behandelgroep incl. dagbesteding en 
behandeling (3LVG) 

43A55  

 Behandelgroep excl. dagbesteding incl 
behandeling (3VG) 

43A51  

 Behandelgroep incl dagbesteding en 
behandeling (3VG) 

43A52  

 3-leefmilieusvoorzieningen incl behandeling  
en dagbesteding (4-LVG) 

43A56  

 3-leefmilieusvoorzieningen incl behandeling  
en dagbesteding (5-LVG) 

43A57  

 Terreinvoorziening Gezinsopname licht 43A29  

 Terreinvoorziening Gezinsopname middel 43A30  

 Terreinvoorziening Gezinsopname zwaar 43A31  

 Behandelgroep 24 uur op terrein (VF6) 43A37  

 Behandelgroep 24 uur op terrein (VF7) 43A38  

 Behandelgroep 24 uur op terrein (VF8) 43A39  

Jeugdhulp met verblijf excl. 
behandeling 

Time out voorziening 44A06  

Moeder Kind Huis 44A45  

Pleegzorg 24 uurs  44A07  

Netwerkonderzoek 35502  

Gezinshuis J-LVG incl. begeleiding (2LVG) 44A36  

Gezinshuis J&O incl. begeleiding 44A08  

Kamertraining  44A27  

Fasehuis, leerhuis, behandelgroep in wijk 44A28  

Beschermd wonen J-GGZ en verslavingszorg 44A52  
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Ambulante jeugdhulp Ambulante Behandeling J&O J-LVG 45A65  

 Ambulante Groepsgerichte Behandeling J&O J-
LVG (nieuw) 

45A69  

 MST (Multi Systeem Therapie) 45A41  

 MDFT ,  ACRA / Craft 45A40  

 Gezin Centraal / IOG 45A39  

GGZ Langdurige klinische opname GGZ/Psychiatrie 
F-bed incl crisisbed 

54014  

 Langdurige klinische opname GGZ/Psychiatrie 
G-bed incl crisisbed 

54015  

 Verslavingszorg GGZ jeugdkliniek E-bed 54013  

 Verblijf zonder overnachting GGZ 54007  

Jeugdhulp crisis Crisisbed LVB Z560 46A03  

 Spoedopvang  J&O Met verblijf (VF8) 46A04  

 Spoedopvang J&O zonder verblijf 46A01  

Blok C2: Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 
Hoofdgroep Producten Productcode 

2018 
Pagina 

Jeugdbescherming OTS < 1 jaar 48B00  

 OTS > 1 jaar 48B01  

 Voogdij 48B02  

Jeugdreclassering Reguliere jeugdreclassering 47B00  

 Samenloop 47B05  

 ITB-harde kern 47B04  

 ITB-criem 47B03  

 STP 47B06  

 GBM advies 47B01  

 GBM begeleiding 47B02  

Preventief justic. kader Consultatie en advies 49A01  

 Actieve consulatieve dienstverlening 49B61  

 Drangtraject eenmalig 3 maanden 49B02  

 Drangtraject vervolgtoeleiding OTS 49B05  

 Overig: Begeleiding toeleiding gesloten 
jeugdzorg: outputgericht 

49B07  

 Drangtraject vervolg 1 mnd 49B21  

 Drangtrajecten ingang 49B24  

 Nazorg na dwangmaatregel 49B04  

Landelijk ingekochte jeugdzorg 
72 (zie overzicht aanbieders pag 9)    
     
Landelijke zorg, zintuigelijk gehandicapten 
73 Zorg voor zintuigelijk gehandicapten     
     
Beschermd wonen, centrum functie 
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AANBIEDERS BLOK B 

Zie site ROB: https://robregionijmegen.nl 
 
Gecontracteerde ZIN in de Regio Nijmegen 
 
Alléén reguliere 
begeleiding en 
persoonlijke verzorging 
Wmo 
02A03 
02A17 
03A03 

Home Instead 
Thuiszorg MOC 

 

Specialistische- én 
reguliere begeleiding 
Wmo 
02A03 
02A17 
02A05 
02A20 
03A03 

Actief Zorg   
AcTT (Anki van Woerkom)  
Autismeveld  
AvantCare 
Bots Begeleiding  
Bureau Beckers  
Cholly  
Compleet Mensenwerk                                      
(Regulier en specialistisch niet in Nijmegen)  
DIT Coaching  
Driestroom  
Essentie Coaching                                   
(Specialistisch niet in Nijmegen)  
GrandCare Begeleiding BV  
Humanitas DMH  
Humazorg  
I Care B.V  
Leger des Heils  
Onder de Bomen  
Pluryn Hoenderloo groep                         
onderaannemer: Zozijn en Stichting 
Onderdak 
Plushome B.V  
Professionals in NAH  
Prolis V.O.F  
RIBW Nijmegen & Rivierenland 
 

Socra  

Stichting Jados  

Stichting Stan  

Stichting Uitblinkers  

S’Heerenloo Zorggroep                             

onderaannemer: ZZG 

Thuisverpleging Rijk van Nijmegen (TVN) 

onderaannemer: Kenniscentrum AD(H)D 

en ASS)  

Thuiszorg Elele  

Thuiszorg Inis  

TIM Zorg 

Unik BV  

VOF KrekelAutisme Coaching  

Voorzorgthuis  

Woonzorgnet  

Zinvolledig  

Zorgplus  

Dagbesteding Wmo 
07A03 

Cholly  
Compleet Mensenwerk  
Driestroom  
GrandCare Begeleiding BV  
Humazorg  
I am Recycled  
Onder de Bomen  
Pluryn Hoenderloo groep                        
onderaannemer: Zozijn 
Prolis V.O.F  
 

RIBW Nijmegen & Rivierenland  
Stichting Bakkerscafe  
Stichting Motorcycle Support  
Stichting Stan  
Stichting UNIT Academie  
‘S-Heerenloo Zorggroep 
Thuisverpleging Rijk van Nijmegen (TVN)  
Thuiszorg Elele  
Thuiszorg MOC  
Unik BV 

https://robregionijmegen.nl/
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Kortdurend verblijf Wmo 
04A04 

GrandCare Begeleiding BV 
 

S’Heerenloo Zorggroep 

Alléén reguliere 
begeleiding en verzorging 
en begeleiding Jeugd 
45A04 
45A71 
40A04 

SOC Nederland – Van den Akker coaching  

Specialistische- én 
reguliere begeleiding 
Jeugd 
40A04 
45A04 
45A71 
45A05 
45A49 

Bots Begeleiding  
Bureau Backpackerz  
Bureau Beckers  
De Bloeipraktijk  
DIT Coaching  
Driestroom  
GrandCare Begeleiding BV  
Kind aan Huis  
Onder de Bomen 
Pluryn Hoenderloo groep 
Plushome B.V  

Prolis V.O.F 
Stichting Leren Interactie Zorg (Liz) 
Stichting Prokino  
Stichting Uitblinkers  
S’ Heerenloo Zorggroep                            
onderaannemer: ZZG 
Thuisverpleging Rijk van Nijmegen (TVN) 
onderaannemer: Kenniscentrum AD(H)D 
en ASS) 
Unik BV  
VOF KrekelAutisme Coaching 

Dagbesteding Jeugd 
41A18 

Coöperatieve Vereniging Boer en Zorg 
Driestroom 
GrandCare Begeleiding BV 
Prolis V.O.F 
Stichting Leren Interactie Zorg (Liz) 

Pluryn Hoenderloo groep  
‘S-Heerenloo Zorggroep 
Thuisverpleging Rijk van Nijmegen (TVN) 
Unik BV 

Dagbehandeling Jeugd 
41A03 

Driestroom 
Entrea 
Stichting Leren Interactie Zorg (Liz) 
 

Pluryn Hoenderloo groep  
‘S-Heerenloo Zorggroep 
Unik BV 

Ambulante (groeps-) 
behandeling J&O en J-
LVB Jeugd 
45A65 
45A69 

Driestroom 
Entrea 
Family Supporters Maas en Waal 
Koraalgroep 
OPM Nijmegen 
 
 
 

Pactum Jeugd en Opvoedhulp 
Pluryn Hoenderloo groep 
STAP Jeugdhulp 
Stichting Oosterpoort 
‘S-Heerenloo Zorggroep 
 

Kortdurend verblijf Jeugd 
44A09 

Coöperatieve Vereniging Boer en Zorg 
DeniseZorg BV Kinderzorg Bijzonder 
Driestroom 
Entrea 
GrandCare Begeleiding BV 
Pactum Jeugd en opvoedhulp 
 
 

Stichting Prokino 
‘S-Heerenloo Zorggroep 
Thuisverpleging Rijk van Nijmegen (TVN) 
Unik BV 

Vaktherapie 
45A53 
45A52 

Pactum Jeugd en Opvoedhulp 
Pluryn Hoenderloo groep  
STAP Jeugdhulp 

Vakwerk regio Nijmegen, leden: 
Andersomgaan 
Therapiepraktijk Dekker 
Kindertherapiepraktijk de Giraf 
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Join jeugd & ouders 
HEELicopter Kindertherapie en Coaching 
Praktijk voor beeldende Therapie 
Vuurvlinders, speltherapie 
Muziektherapie Juul 
Praktijk de Ronde 
De Fruitcentrale 
Kind en Beweging 
Praktijk voor Muziektherapie 
Poppen en zwaarden, Speltherapie 
 

Behandeling basis ggz 
(inclusief Observatie en 
Diagnostiek) 
54001 

1+1=vier 
Basic Trust Boxmeer 
Berkel-B 
Boland 
Bosman GGZ 
Compass GGZ 
Coöperatie Vrijgevestigde Jeugd GGZ, 
leden: 
Aalsterveld Psychologen 
Bert Vendrik GZ Psycholoog 
De Gezinspraktijk 
De Orthopedagogenpraktijk 
Els Misset-Overmars, Gz psycholoog voor 
kind en gezin (Psychologisch Centrum 
Thujapark) 
Hoge & partners psychologen en 
orthopedagogenpraktijk 
Instituut voor Rationele Therapie 
Kruip, Praktijk voor Kinder- en 
Jeugdpsychotherapie 
LeerSaam-Wijchen 
Mozaiek: Centrum voor ouder kind en gezin 
Okkerse & Van Grinsven 
OPM Nijmegen 
Orthopedagogisch Adviesbureau Pieters 
Praktijk Derksen & Klein Herenbrink 
Praktijk voor Kinder- en jeugdpsychologie 
Anne Hermans 
Praktijk voor Kinder -en Jeugdpsychologie, 
Bob Slavenburg 
Psychologenpraktijk Artz & partners8 
Psychologenpraktijk C.P.M.O. Op Heij 
psychologenpraktijk Marco de Vries 
Psychologenpraktijk Roosen 
Psychologenpraktijk TROMP 
Psychotherapie Praktijk Malden 
Psychotherapiepraktijk voor kind en 
volwassenen 
Raadthuys Psychologen 
REBIS 

ECLG Expertisecentrum leren & gedrag                    
Gerdie Nooijens-BNT Consult 
GGZ Scharwächter 
Praktijk Mave 
Indigo Gelderland E.O B.V. 
Iriszorg 
Kinder- en jongerenpraktijk Maas en Waal 
Kobussen & Partners Psychologen 
Marant 
Max Ernst GGZ 
Nul tot Zes Psychotherapie 
Opdidakt BV 
Orthopedogogenpraktijk Xieje Talent 
Parnassia Groep BV (Virenze) 
Pluryn Hoenderloo groep 
Praktijk van Waterschoot 
Praktijk voor de kinder- en 
jeugdpsychologie 
Praktijk voor Psychotherapie 
Bronnenberg 
Pro Persona 
Psychologenpraktijk Frumau 
Psychologische praktijk Optima 
Radboud Ambulatorium Jeugd 
Regionaal Instituut voor 
Ontwikkelingsprobleem 
Sentio  
STAP Jeugdhulp 
Thuisverpleging Rijk van Nijmegen (TVN) 
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Behandeling 
specialistische ggz 
(inclusief Observatie en 
Diagnostiek) 
54002 

Boland 
Bosman GGZ 
Compass GGZ 
Coöperatie Vrijgevestigde Jeugd GGZ, 
leden: 
Aalsterveld Psychologen 
Bert Vendrik GZ Psycholoog 
De Gezinspraktijk 
De Orthopedagogenpraktijk 
Els Misset-Overmars, Gz psycholoog voor 
kind en gezin (Psychologisch Centrum 
Thujapark) 
Hoge & partners psychologen en 
orthopedagogenpraktijk 
Instituut voor Rationele Therapie 
Kruip, Praktijk voor Kinder- en 
Jeugdpsychotherapie 
LeerSaam-Wijchen 
Mozaiek: Centrum voor ouder kind en gezin 
Okkerse & Van Grinsven 
OPM Nijmegen 
Orthopedagogisch Adviesbureau Pieters 
Praktijk Derksen & Klein Herenbrink 
Praktijk voor Kinder- en jeugdpsychologie 
Anne Hermans 
Praktijk voor Kinder -en Jeugdpsychologie, 
Bob Slavenburg 
Psychologenpraktijk Artz & partners8 
Psychologenpraktijk C.P.M.O. Op Heij 
psychologenpraktijk Marco de Vries 
Psychologenpraktijk Roosen 
Psychologenpraktijk TROMP 
Psychotherapie Praktijk Malden 
Psychotherapiepraktijk voor kind en 
volwassenen 
Raadthuys Psychologen 
REBIS 

GGZ Scharwächter 
Praktijk Mave 
Iriszorg 
F. van Broekhoeven psychiater 
Karakter 
Kinder- en jongerenpraktijk Maas en Waal 
Kobussen & Partners Psychologen 
Max Ernst GGZ 
Melody PsyCare GGZ 
Mutsaersstichting 
Nul tot Zes Psychotherapie 
Orthopedogogenpraktijk Xieje Talent 
Parnassia Groep BV (Virenze) 
Praktijk van Waterschoot 
Praktijk voor Psychotherapie 
Bronnenberg 
Pro Persona 
Psychologenpraktijk Frumau 
Radboud Ambulatorium Jeugd 
Regionaal Instituut voor 
Ontwikkelingsprobleem 
Pluryn Hoenderloo groep 
Stichting GGZ Groep 
Stichting Oosterpoort 

Dyslexie 
45A74 

BCO Onderwijsadvies b.v.  
Berkel-B  
Leestalent  
Logopediepraktijk M.H.C. Krebbers  
 

Marant 
Opdidakt BV  (met BNT) 
OPM Nijmegen  
Regionaal Insituut voor Dyslexie  

 
 

Overzicht onderaannemerschappen  
Organisatie Onderaannemer 

Stichting Pluryn Hoenderloo groep ZoZijn 

Stichting  ’s Heerenloo Zorggroep* ZZG 

Thuisverpleging Rijk van Nijmegen (TVN) Kenniscentrum AD(H)D en ASS B.V. (KaaSS) 

 

’s Heeren Loo is sinds 1 januari 2018 hoofdaannemer van ZZG voor de reguliere begeleiding Wmo en Jeugd. Per 1 april gaat 

’s Heeren Loo dit volledig overnemen van ZZG (zowel cliënten als het personeel). 
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Overzicht samenwerkingen  
Organisatie Samenwerkingspartner 

RIBW Nijmegen & Rivierenland Het RIBW heeft een samenwerking met Unik, TVN en ’s 
Heerenloo om de afschaling van reguliere begeleiding 
vorm te geven. 

 

Overname aanbieders  
Was Wordt 

Intermetzo Pluryn 

ZZG ’s Heeren Loo 

  

Arbeidsmatige dagbesteding 
Via de website van het werkbedrijf: www.werkbedrijfrvn.nl is het productenboek met aanbieders te vinden. 
https://www.werkbedrijfrvn.nl/werkzoekende/diensten/arbeidsmatige-dagbesteding 

http://www.werkbedrijfrvn.nl/
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AANBIEDERS BLOK C 

Ambulant traject MST 
(Multi Systeem Therapie) 
45A41 

OG Heldring Stichting 
Pluryn Hoenderloo groep 

 

Ambulant traject MDFT ,  
ACRA / Craft 
45A40 

Iriszorg 
Pluryn Hoenderloo groep 

 

3-
leefmilieusvoorzieningen 
incl behandeling  en 
dagbesteding (4-LVG) 
43A56 

Koraalgroep 
Pluryn Hoenderloo groep 
S’ Heerenloo Zorggroep                             
 

 

3-
leefmilieusvoorzieningen 
incl behandeling  en 
dagbesteding (5-LVG) 
43A57 

Koraalgroep 
Pluryn Hoenderloo groep 
S’ Heerenloo Zorggroep                             
 

 

Behandelgroep 24 uur op 
terrein (VF6) 
43A37 

Horizon  

Behandelgroep 24 uur op 
terrein (VF7) 
43A38 

Entrea 
Horizon 
Koraalgroep 
Pactum 
Pluryn Hoenderloo groep 

 

Behandelgroep 24 uur op 
terrein (VF8) tijdelijk 
verblijf 
43A39 

Entrea  

Behandelgroep incl. 
dagbesteding en 
behandeling (3LVG) 
43A55 

Pluryn Hoenderloo groep 
S’ Heerenloo Zorggroep                             

 

Beschermd wonen J-GGZ 
en verslavingszorg 
44A52 

Driestroom 
Iriszorg 
Pluryn Hoenderloo groep 
RIBW AVV 
 

 

Crisisbed LVB Z560 
46A03 

Pluryn Hoenderloo groep 
S’ Heerenloo Zorggroep                             

 

Fasehuis, leerhuis, 
behandelgroep in wijk 
44A28 

Entrea 
Stichting Oosterpoort 
Pactum Jeugd en opvoedhulp 
Stichting Prokino  
S’ Heerenloo Zorggroep                             

 

Gezinshuis J&O 
begeleiding en 
behandeling 
43A10 

Driestroom 
Entrea 
Lindenhout 
Stichting Oosterpoort 

 

Gezinshuis J&O incl. 
begeleiding 
44A08 

Pluryn Hoenderloo groep 
Lindenhout 
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Gezinshuis J-LVG incl. 
begeleiding (2LVG) 
44A36 

Driestroom 
Pluryn Hoenderloo groep 
 

 

Gezinshuis J-LVG incl. 
begeleiding en 
behandeling (3LVG) 
43A36 

Driestroom 
Shelterzorg/ Zandroos 
 

 

JeugdzorgPlus 
43A12 

Pluryn Hoenderloo groep 
Horizon 
S’ Heerenloo Zorggroep                             

 

Kamertraining 
44A27  

Lindenhout 
Stichting Prokino 
Stichting Oosterpoort 
Pactum Jeugd en opvoedhulp 
 

 

Langdurige klinische 
opname GGZ/Psychiatrie 
F-bed incl crisisbed 
54014 

Karakter 
 
 
 

 

Langdurige klinische 
opname GGZ/Psychiatrie 
G-bed incl crisisbed 
54015 

Karakter  

Moeder Kind Huis 
44A45 

Driestroom 
Pluryn Hoenderloo groep 

 

Netwerkonderzoek 
35502 
 

Entrea 
 

 

Pleegzorg 24 uurs  
44A07 

Entrea 
Leger des Heils GLD 
Lindenhout 
Stichting Prokino 
Stichting Oosterpoort 
Pactum Jeugd en opvoedhulp 
Wiliam Schrikker Pleegzorg 

 
 

Spoedopvang  J&O Met 
verblijf (VF8) 
46A04 

Entrea 
Koraalgroep 
 

Lindenhout 
Pactum Jeugd en opvoedhulp 
S’ Heerenloo Zorggroep                           

Spoedopvang J&O zonder 
verblijf 
46A01 

Entrea 
Lindenhout 
Pactum Jeugd en opvoedhulp 

 

Terreinvoorziening 
Gezinsopname licht 
43A29 

Horizon 
 
 

 

Terreinvoorziening 
Gezinsopname middel 
43A30 

Horizon 
Pluryn Hoenderloo groep 
 

 

Time out voorziening 
44A06 

Driestroom 
Stichting Prokino  
Shelterzorg/ Zandroos 
Stichting Time Out Huis Nijmegen 

 

Verblijf zonder 
overnachting GGZ 
54007 

Karakter 
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Verslavingszorg GGZ 
jeugdkliniek E-bed 
54013 

Iriszorg 
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LANDELIJKE AANBIEDERS 

 

Landelijke jeugdzorgaanbieders (Gegevens 2016) 

Functie Functie Aanbieder 
 
1. Jeugdzorg- 
plus 

1a: JeugdzorgPlus voor jongeren onder 12 jaar Horizon 

1b: Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en 
Stabilisatie 

Horizon 

1c: Gesloten opname van tienermoeders tijdens 
zwangerschap of met pasgeboren kind 

Intermetzo  

2. GGZ 
2a:Eetstoornissen 

AltrechtGGz (Rintveld) 
Rivierduinen (Ursula) 

2b: Autisme 
Dr. Leo Kannerhuis 
Yulius* 

2c: Persoonlijkheidsstoornissen De Viersprong 

2d: GGZ voor doven en slechthorenden 
GGMD 
Pro Persona* 
Lentis* 

2e: Psychotrauma / complex trauma 
Centrum ‘45 
Fier 

2f: chronische vermoeidheid 
Nijmeegs Kenniscentrum Chronische 
Vermoeidheid 

2g: Kinder- en jeugd psychiatrie universitair en 
academisch* 

Afdelingen universitaire en 
academische ziekenhuizen kinder- 
en jeugdpsychiatrie 

 UMC Utrecht 

 UMCG  

 MUMC 

 Erasmus MC 

 AMC 
 

Afdelingen Academische 
ziekenhuizen Kinder- en 
jeugdpsychiatrie 

 Academisch deel van 
De Bascule 

 Academisch deel van Curium 

 Academisch deel van Accare 

 Aacademisch deel van Karakter 

2h: Adoptie- en hechtingsspecifieke stoornissen* Basic Trust 

2i: Forensische jeugdpsychiatrie klinisch* GGZ Eindhoven (De Catamaran) 

2j: FASD Gelre ziekenhuizen 

2k: GGZ voor X Chromosomale gebonden 
genetische syndromen  

Ambulatorium 

2l: GGZ voor blinden en slechtzienden  Bartiméus 

3. Jeugd sterk 
gedragsgestoor

3: Jeugd sterk gedragsgestoord licht verstandelijk 
gehandicapt 

 Ambiq  

 's Heeren Loo 

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/jeugdzorgplus-voor-jongeren-onder-12-jaar
http://horizon-jeugdzorg.nl/jeugdzorg-plus/
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/zeer-intensieve-kortdurende-observatie-en-stabilisatie-0
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/zeer-intensieve-kortdurende-observatie-en-stabilisatie-0
http://horizon-jeugdzorg.nl/zikos-2/
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/gesloten-opname-van-tienermoeders-tijdens-zwangerschap-of-met-pasgeboren-kind#overlay-context=onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/ggz-met-een-landelijke-functie
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/gesloten-opname-van-tienermoeders-tijdens-zwangerschap-of-met-pasgeboren-kind#overlay-context=onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/ggz-met-een-landelijke-functie
http://www.lsg-rentray.nl/upload/files/factsheetmoederkindhuis_def..pdf
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/eetstoornissen
http://www.altrecht.nl/ggz/52908/Altrecht_Eetstoornissen_Rintveld
http://www.rivierduinen.nl/centrumeetstoornissen
http://www.vng.nl/autisme
http://www.leokannerhuis.nl/behandeling/visie
http://www.yulius.nl/autisme/home-autisme.html
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/persoonlijkheidsstoornissen
http://www.deviersprong.nl/persoonlijkheidsstoornissen/
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/ggz-voor-doven-en-slechthorenden
http://www.ggmd.nl/aanbod/geestelijke-gezondheidszorg/
http://www.propersona.nl/Home/
http://www.jonx.nl/
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/psychotrauma
http://www.centrum45.nl/nl/voor-wie/jeugd-gezin
http://www.fier.nl/wat-is-fier-1
http://www.radboudumc.nl/zorg/afdelingen/nkcv/Pages/default.aspx
http://www.radboudumc.nl/zorg/afdelingen/nkcv/Pages/default.aspx
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/gespecialiseerde-universitaire-jeugd-ggz
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/gespecialiseerde-universitaire-jeugd-ggz
http://umcutrechthersencentrum.nl/psychotische-stoornissen/
http://www.umcg.nl/NL/UMCG/overhetumcg/Pages/default.aspx
http://www.mumc.nl/
http://www.erasmusmc.nl/kinderenjeugdpsychiatrie_psychol/
http://www.debascule.com/
http://www.debascule.com/
http://www.curium-lumc.nl/
https://www.accare.nl/over-accare/accare-in-het-kort
http://www.karakter.com/
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/adoptienazorg
http://www.basictrust.com/
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/jeugd-sterk-gedragsgestoord-licht-verstandelijk-gehandicapt-jeugd-sglvg
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/jeugd-sterk-gedragsgestoord-licht-verstandelijk-gehandicapt-jeugd-sglvg
http://www.ambiq.nl/
http://www.sheerenloo.nl/
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d, LVB (LVB ZZP 4 en 5 met toeslag op tarief, 125 
plekken 

 Groot Emaus 

 Koraal Groep 

 De la Salle 

 Pluryn 

 De Beele 

4. Expertise en 
behandel-
centrum 

4: Expertise en behandelcentrum op terrein van 
geweld in afhankelijkheidsrelaties onder 18 jaar  

 Fier 

 Kompaan en de Bocht 

5. Observatie, 
diagnostiek 

5: Observatie, diagnostiek en exploratieve 
behandeling  

De Hondsberg 

6. Erkende 
gedrags-
interventies 

6a: Relationele gezinstherapie (alleen bij inzet in 
het forensisch kader, vanaf 1 juli 2015 als 
alternatief voor FFT) 

 Accare 

 De Bascule 

 Entréa 

 De Kijvelanden 

 GGz Eindhoven met 

 BJ  Brabant 

 Pro Persona 

 De Viersprong 

6b: Treatment Foster Care Oregon – TFCO (alleen 
bij inzet in het forensisch kader) 

Leger des Heils Jeugdzorg & 
Reclassering 

6c: Multidimensionele Familietherapie – MDFT 
(alleen bij inzet in het forensisch kader) 

 Arkin Punt P 

 BJ Brabant 

 Cardea  

 Elker 

 Forensisch 
Centrum  Teylingereind 

 Hoenderloo Groep 

 IrisZorg 

 Jeugdhulp Friesland 

 Lijn5 Gelderland 

 Lindenhout 

 Parnassia Bavo Groep 

 Reinaerde 

 Sherpa 

 Spirit 

 Stichting De Jutters 

 Stichtig Timon 

 Tactus Verslavingszorg 

 Trivium Lindenhof 

 Vincent van Gogh 

 VNN 

6d: Multi Systeem Therapie – MST (alleen bij 
inzet in het forensisch kader) 

 Oosterpoort 

 Prismanet 

 Vincent van Gogh 

 De Viersprong 

 Stichting OGH 

 Ambulatorium 

 Juvent 

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/jeugd-sterk-gedragsgestoord-licht-verstandelijk-gehandicapt-jeugd-sglvg
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/jeugd-sterk-gedragsgestoord-licht-verstandelijk-gehandicapt-jeugd-sglvg
http://www.sheerenloo.nl/wat-bieden-wij/orthopedagogische-behandeling/groot-emaus
http://www.koraalgroep.nl/
http://www.de-la-salle.nl/
http://www.pluryn.nl/Clientgroepen/Jongeren-met-complexe-gedragsproblematiek.aspx
http://www.pluryn.nl/Clientgroepen/Jongeren-met-een-licht-verstandelijke-handicap.aspx
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/expertise-en-behandelcentrum-op-het-terrein-van-geweld-in-afhankelijkheidsrelaties-onder-18-jaar#overlay-context=onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/expertise-en-behandelcentrum-op-het-terrein-van-geweld-in-afhankelijkheidsrelaties-onder-18-jaar-0
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/expertise-en-behandelcentrum-op-het-terrein-van-geweld-in-afhankelijkheidsrelaties-onder-18-jaar#overlay-context=onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/expertise-en-behandelcentrum-op-het-terrein-van-geweld-in-afhankelijkheidsrelaties-onder-18-jaar-0
http://www.fierfryslan.nl/over-fier-3
http://www.brabantzorg.net/brabantzorg/organisaties/Stichting-Kompaan-en-De-Bocht/#OVER%20DE%20ORGANISATIE
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/gespecialiseerde-diagnostiek-observatie-en-exploratieve-behandeling-aan-lvb-jeugd-ggz-met-bijkomende-0
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/gespecialiseerde-diagnostiek-observatie-en-exploratieve-behandeling-aan-lvb-jeugd-ggz-met-bijkomende-0
http://www.dehondsberg.nl/
http://www.accare.nl/
http://www.debascule.com/
https://www.entrea.nl/
http://www.kijvelanden.nl/
http://www.propersona.nl/
http://www.deviersprong.nl/
http://ljr.legerdesheils.nl/
http://ljr.legerdesheils.nl/
http://www.bjbrabant.nl/
http://www.cardea.nl/nl-NL
http://www.elker.nl/
http://www.teylingereind.nl/
http://www.teylingereind.nl/
http://www.hoenderloo-groep.nl/
http://www.iriszorg.nl/
http://www.jeugdhulpfriesland.nl/
http://www.ln5.nl/site/loader/loader.aspx?DOCUMENTID=74970afd-6ab8-4e7a-9e88-b02bce12892d
http://www.lindenhout.nl/
http://www.parnassiagroep.nl/home
http://www.reinaerde.nl/home/
http://www.sherpa.org/
http://www.spirit.nl/
http://www.dejutters.com/
http://www.timon.nl/
http://www.tactus.nl/
http://www.triviumlindenhof.nl/
http://www.vvgi.nl/
http://www.vnn.nl/
http://www.oosterpoort.org/
http://www.prismanet.nl/
http://www.vvgi.nl/
http://www.deviersprong.nl/
http://www.ogheldring.nl/
http://www.uu.nl/faculty/socialsciences/nl/dienstverlening/ambulatorium/Pages/ambulatorium.aspx
http://www.juvent.nl/
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6e: ouderschap met Liefde en Grenzen – OLG 
(alleen bij inzet in het forensisch kader) 

De Waag 

7.  
Voedselweigeri
ng en 
onzindelijkheid 

7: Voedselweigering en onzindelijkheid* SeysCentra 

 
Deze aanbieders zijn landelijk gecontracteerd door VNG. Per casus bekijken onder welk product het moet 
worden weggeschreven.  Meer informatie op: http://www.vng.nl/functies-zorgaanbieders 

 

31 Bovenregionale Zorg Zintuiglijk gehandicapten (Gegevens 2016) 

 

Ondersteuning 
vroegdoven 

Ondersteuning Visueel 
(gespecialiseerde 
begeleiding) 

Ondersteuning 
doofblinden 

Kentalis X  X 

GGMD X (incl. dagbesteding)  X (incl. dagbesteding) 

Noorderbrug X (incl. dagbesteding)   

Bartimeus  X  

Robbert Coppes Stichting  X  

Visio  X  

Kalorama   X (incl. dagbesteding) 

 

32 Centrumfunctie: Beschermd wonen 
Driestroom Unik 

Eleos STMR 

Iriszorg Syndion Oost 

Leger Des Heils Waalboog 

Moria Zorgcentra de Betuwe 

Pluryn Zorgcentra Huize Rosa 

RIBW Nijmegen & Rivierenland Zorgcentra Rivierenland Tiel (SZR) 

Woonzorgnet Zorggroep Maas en Waal 

Yulius ZZG Zorggroep 

Maldenburch Betuwehof (was Lelie zorggroep) 

JP van den Bentstichting Stichting Siza 

Stichting Gasthuis St. Jan de Deo Zorgboerderij de Wettering 

Stichting Luciver  

 

1,2,3,4 Klassieke Wmo 
Korte omschrijving  

Doelgroep  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering  

Eigen bijdrage  

PGB tarief  

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/voedselweigering
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/voedselweigering
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/voedselweigering
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/voedselweigering
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/voedselweigering
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/voedselweigering
http://www.seyscentra.nl/Eetproblemen.aspx
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10 Sociaal medische indicatie 

Doelgroep + 
omschrijving 

Doelgroep: 0 tot 12 jaar 

Omschrijving Sociaal Medische Indicatie is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang voor 

ouders die om sociale of medische problemen (tijdelijk) niet voor hun kind kunnen zorgen of 

ontlast moeten worden. 

 

Het is geen wettelijke verplichting om SMI te verstrekken (niet wettelijk verankerd). In 

Beuningen is ervoor gekozen om SMI te verstrekken als een jeugdzorgvoorziening 

(maatwerkvoorzienig).   

Doelstelling/resultaat Voor SMI kunnen gezinnen in aanmerking komen die geen recht hebben op 
kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat maar één van de ouders werkt, terwijl de andere 
ouder om sociale of gezondheidsredenen tijdelijk niet in staat is om voor de kinderen te 
zorgen. Kinderopvang kan dan een (tijdelijke) oplossing bieden om de ouders te ontlasten en 
de ontwikkeling van het kind niet te schaden. 
 
Richtlijn: 

- SMI kan alleen worden toegekend als de ouder(s) geen recht heeft/hebben op 
kinderopvangtoeslag.  

- SMI is een tijdelijke voorziening. In de tussentijd moeten mogelijkheden benut 
worden om het gezin weer op eigen kracht te laten functioneren. 

- Toekenning van SMI moet altijd bezien worden in relatie tot mogelijkheden van 
Peuteropvang en VVE bij de peuteropvang (ingekocht bij GoforKids). Deze 
voorzieningen zijn voorliggend. 

- SMI wordt toegekend aan de ouder(s)/verzorger 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

Er wordt aangesloten bij de maximumtariefvergoeding van de belasting dienst.  
Voor 2017/2018 is dit: 
33a= Kinderopvang € 7,45 
33b= Buitenschoolse opvang € 6,95 
33c= Gastouderopvang € 5,91 
                                     
Betaling factuur: Uitbetaling aan de ouder(s). Zij moeten factuur indienen bij de backoffice. 
In uitzonderlijke gevallen (bv. schuldenproblematiek) kan in overleg met kwaliteit afgeweken 
worden van deze lijn. 

Kwalificatie Kinderdagverblijf/ gastouder/ BSO moet voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang en 
ingeschreven zijn in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP). 
 
Backoffice checkt bij factuurbetaling of instelling is ingeschreven in LRKP: 
https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf 

Ouderbijdrage Geen  

PGB tarief Geen PGB mogelijk 

Toewijzing door GGD, MEE, NIM, klantmanagers Wmo 

Wettelijk kader Geen (niet verankerd in Wet kinderopvang) 

Productcode Richtlijn Einddatum toekenning: 1/2 jaar 

Eenheid frequentie Toekenning aantal uren per week 

Contractering Lokale inkoop 

  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Productcode  

Eenheid frequentie  

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf
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12 Dagbesteding Specialistisch voor ouderen 
Korte Omschrijving Ouderen met een beperking, met sterk verminderde zelfregie of ernstige somatische 

beperkingen. (exclusief mensen met een zintuiglijke beperking). Dagbesteding Specialistisch 
voor ouderen is een maatwerkvoorziening. Afhandeling conform inzet reguliere 
maatwerkvoorziening.  

Doelgroep Ouderen: Er wordt geen ‘harde’ leeftijdsgrens gehanteerd. 

Omschrijving Activiteiten in groepsverband, met begeleiding voor mensen met psychiatrische, 
psychogeriatrische, verstandelijke, lichamelijke en/of (ernstige) somatische beperkingen met 
sterk verminderde zelfregie, gericht op:  

 aanleren van dagstructuur en -ritme;  

 handhaven en bevorderen van zo zelfstandig mogelijk functioneren; 

 voorkomen van achteruitgang in fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden; 

 ontwikkelingsgerichte activiteiten, indien mogelijk gericht op toeleiding naar 
arbeidsmatige dagbesteding of (begeleid) werk; 

 gezondheid bevorderende activiteiten; 

 ontlasting van mantelzorgers. 
Ook de ouderen waarbij veel persoonlijke verzorging noodzakelijk is, vallen onder de 
specialistische dagbesteding.  

Doelstelling/resultaat Dagbesteding  is een structurele tijdsbesteding voor volwassenen die nog zelfstandig 
wonen, waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent, met als 

11. Dagbesteding basis voor ouderen (Algemene voorziening) 
Korte omschrijving De dagbesteding basis voor ouderen is sinds 1 juli een algemene voorziening. Het is van 

belang om een goede afweging te kunnen maken  of basis dagbesteding voor ouderen 
(algemene voorziening) of specialistische dagbesteding voor ouderen (maatwerk voorziening) 
aan de orde is.  

Doelgroep Ouderen waarbij geen sprake is van ernstige somatische of psychiatrische beperkingen. 
Ouderen: Er wordt geen ‘harde’ leeftijdsgrens gehanteerd. 

Omschrijving Activiteiten in groepsverband, met begeleiding voor ouderen met lichte 
somatische/lichamelijke beperkingen in combinatie met lichte tot matige psychiatrische, 
psychogeriatrische of verstandelijke beperkingen, gericht op: 

- Aanbrengen van dagstructuur en –ritme 
- Handhaven en bevorderen van zo zelfstandig mogelijk functioneren 
- Voorkomen van achteruitgang in fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele 

vaardigheden.  
- Gezondheidsbevorderende activiteiten 
- Ontlasting van de mantelzorger 

Doelstelling/resultaat Dagbesteding basis voor ouderen is een structurele tijdsbesteding voor ouderen die nog 
zelfstandig wonen, waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving verleend, 
met als doel het bevorderen, behouden of vergroten van de zelfredzaamheid van mensen, of 
voorkomen van achteruitgang in fysiek, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden en 
ontlasting van mantelzorgers. 

Financiering Sinds 1 juli 2015 is de dagbesteding basis voor ouderen georganiseerd als algemene 
voorziening.  

Eigen bijdrage JA.  Eigen bijdrage 10 euro per dag. (niet inkomensafhankelijk, wordt geïnd door de 
zorgaanbieder). Bijzondere bijstand is mogelijk voor mensen met een minimum inkomen.  

PGB tarief Geen PGB mogelijk, want het is geen maatwerkvoorziening 

Toewijzing door De instellingen verzorgen zelf de indicatiestelling. 

Aanbieders Personnebos en Perspectief (Praothuys) 

Wettelijk kader Wmo 2015 

Productcode Geen 

Contractering Wordt lokaal ingekocht via subsidieregeling. 



17 
 
 

 
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend 

 

doel het bevorderen, behouden of vergroten van de zelfredzaamheid van mensen,  

OF 
voorkomen van achteruitgang in fysieke, cognitieve en sociaal- emotionele vaardigheden en 
ontlasting van mantelzorgers 

Richtlijn Er is sprake van beperkte zelfredzaamheid als gevolg van ernstige beperking(en). 
Voorliggende of algemene voorzieningen zijn niet geschikt om te voorzien in een vorm van 
dagbesteding. Aantal dagdelen is afhankelijk van het ondersteuningsplan en andere activiteiten 
die hierin zijn opgenomen. 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

€ 34,51 per dagdeel, € 10,- voor vervoer per dag.  

Kwalificatie Geregeld in subsidie overeenkomst 

Eigen bijdrage JA, inkomensafhankelijk via CAK 

PGB tarief €34,51 

Toewijzing door Klantmanagers Wmo, wijkverpleegkundige, MEE 

Wettelijk kader Wmo 

Productcode Wmo 07 752  
Richtlijn Einddatum toekenning: 2 jaar 

Eenheid frequentie  X dagdelen geldigheid beschikking 

Contractering Is lokaal ingekocht door subsidieregeling (Stichting samenwerkende zorgboeren (Personnebos) 
en Zorggroep maas en waal. 
Daarnaast 2 betalingsovereenkomsten met Thuiszorg Elele en De Doederij. Bij deze 2 
instellingen kunnen geen nieuwe klanten instromen! 

 

 

Domein Kenmerken klant & ondersteuningsvraag Intensiteit & complexiteit 

  Groen Geel  Rood 
Lichamelijke 
gezondheid 
 

Hulp nodig bij ADL (toiletgang, verschonen, eten, e.d.) 
Frequentie van ADL - ondersteuningsvraag 
Frequentie van ongeplande zorg (verpleegkundig handelen, …) 
Complexiteit van de ongeplande zorg (spuiten, wondzorg, ..) 

   

Geestelijke 
gezondheid 
 

Zelfregie 
Ziekte – inzicht 
Cognitieve stoornissen (zoals NAH, dementie,…) 
Gedragsproblemen (kunnen functioneren in een groep, bereidheid, 

weglopen, agressie ) 
Eigen medicatiebeheer (draagt zelf verantwoordelijkheid voor beheer en 

inname) 

   

Verplaatsen & 
vervoer 
 

Assistentie nodig bij transfers binnenshuis (draaiplank, tillift 
noodzakelijk) 

Assistentie nodig bij transfers buitenshuis 

   

Sociaal netwerk Eenzaamheid (aanwezigheid van een steunsysteem / mantelzorger) 
Sociaal vaardig 

   

Afwegingskader basis of specialistische dagbesteding voor ouderen 
Door een aantal aanbieders is gezamenlijk met de gemeente Nijmegen een afwegingskader ontwikkeld. Deze kan 
gebruikt worden om een inschatting te maken of er sprake is van basis of specialistische dagbesteding voor ouderen. 
In de middelste kolom staan kenmerken weergegeven die volgens aanbieders van basis- en gespecialiseerde 
dagbesteding van belang zijn voor het bepalen van de complexiteit en zwaarte van de ondersteuningsvraag. Normeer 
de intensiteit en complexiteit van onderstaande 
kenmerken (groen – geel – rood). Je hebt nu alle domeinen langsgelopen die van belang zijn voor bepalen of de 
ondersteuningsbehoefte van de klant past bij basis of gespecialiseerde dagbesteding. Op basis van deze gegevens kan 
de afweging gemaakt worden of de klant in aanmerking komt voor basisdagbesteding of dat zijn/haar 
ondersteuningsvraag beter past bij het aanbod gespecialiseerde dagbesteding. Zeer complexe zorg- en 
ondersteuningsvragen komen in aanmerking voor WLZ dagbehandeling 
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13 Kortdurend verblijf ouderen 
Doelgroep + omschrijving Ouderen met een beperking 

Omschrijving Indien sprake is van ernstige overbelasting of uitvallen van de mantelzorger(s), waarbij tevens 
sprake is van mantelzorg gedurende de nacht. 

Doelstelling/resultaat Ontlasting van mantelzorger(s). 

Richtlijn Er zijn verschillende mogelijkheden die ingezet kunnen worden bij overbelasting van de 
mantelzorger. Een overzicht van mogelijkheden is bekend bij Perspectief en Yvonne. 
 
Voor het kortdurend verblijf hebben we op dit moment een aantal opties om in te zetten. 
Altijd afhankelijk van de situatie en wat passend. In principe is de bedoeling om te starten met 
de ‘lichtste’ vorm, indien dit niet mogelijk is kunnen ook de duurdere oplossingen ingezet 
worden. 
 

1. Inzet professionele vrijwilliger bij Grand Care (in huis van de mantelzorger of in huis 
van de vrijwilliger). Altijd in overleg met Grand Care of er een goede ‘match’ te maken 
is en of er een vrijwilliger beschikbaar is. Insteek is om eventuele persoonlijke en 
verpleegkundige verzorging zoveel mogelijk door te laten lopen als deze als is 
geregeld. Indien de mantelzorger ook veel taken doet m.b.t. persoonlijke en 
verpleegkundige verzorging, dan via wijkverpleegkundigen een tijdelijke indicatie 
regelen hiervoor.  
 

2. Handen in Huis. In specifieke gevallen kan handen in huis ook vrijwilligers leveren 
voor overname van dag en nachtzorg. 

 
3. Inzet van kortdurend verblijf bij zorggroep Maas en Waal. In voorkomende gevallen 

kan zorggroep maas en Waal het kortdurend verblijf regelen, als zij plek hebben. Dit 
in overleg met ZMW. 

 
4. Vergoeding van kosten van een zorghotel.  

 
Voorliggend 

 Kosten die gedekt kunnen worden uit de aanvullende verzekering zijn voorliggend. 
 In sommige gevallen kan er gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling 

eerstelijnsverblijf.  
 In sommige gevallen is aanvullende persoonlijke verzorging en/of verpleging 

noodzakelijk. Per casus zal bekeken moeten worden hoe dit ingeregeld kan worden in 
samenhang met de zorgverzekeringswet. 

 

Subsidieregeling 
eerstelijnsverblijf 

De Wlz voorziet voor 2015 en 2016 in een door Zorginstituut Nederland uit te voeren 
subsidieregeling voor eerstelijnsverblijf. De subsidie is bedoeld voor medisch noodzakelijk 
kortdurend verblijf in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, 
al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg. Deze zorg kan 
ten goede komen aan verzekerden die geen verblijf in verband met specialistische zorg meer 
nodig hebben, maar vanuit het ziekenhuis nog niet naar huis toe kunnen. Ook kan de huisarts 
vanuit de thuissituatie verzekerden aanmelden voor eerstelijnsverblijf. Verblijf in verband met 
palliatief terminale zorg valt onder de subsidieregeling eerstelijns verblijf. Het CIZ moet 
oordelen of de verzekerde al dan niet in aanmerking komt voor het eerstelijnsverblijf. 
 
De geldigheidsduur van het indicatiebesluit voor eerstelijnsverblijf basis en voor 
eerstelijnsverblijf intensief is ten hoogste drie maanden. De geldigheidsduur van het 
indicatiebesluit voor eerstelijnsverblijf palliatief is ten hoogste drie jaar. 
 
Subsidie wordt slechts verstrekt voor de volgende prestaties: 
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- Eerstelijnsverblijf basis: eerstelijns verblijf waarbij hulp bij algemene dagelijkse 
levensverrichtingen wordt verleend; 

- Eerstelijns verblijf intensief: eerstelijns verblijf waarbij algemene dagelijkse 
levensverrichtingen worden overgenomen en waarbij geneeskundige zorg, 
verpleging, verzorging en paramedische zorg wordt verleend onder substantiële 
coördinatie, regie en supervisie van een multidisciplinair team; 

- Eerstelijns verblijf palliatief terminaal: eerstelijns verblijf waarbij algemene dagelijkse 
levensverrichtingen veelal worden overgenomen en waarbij in verband met een 
levensbedreigende ziekte of aandoening met een levensverwachting van minder dan 
drie maanden intensieve geneeskundige zorg, verpleging, verzorging en 
paramedische zorg verleend wordt. 

 
Op het eerstelijnsverblijf is de eigen bijdrage regeling van toepassing, zoals die geldt voor de 
Wlz. Het CAK int deze eigen bijdrage. 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

Financiering is per zorgvorm verschillend.  
Gastenhuis Druten €140,- 
Grandcare vrijwilligers thuis € 120,- 
Grandcare kortdurend verblijf op locatie €183,60 
ZMW € 140,-  
LuciVer €68,-,  
Handen in Huis op aanvraag 
Zorghotel afhankelijk van locatie. 
 
Waar mogelijk via maatwerkvoorziening. Bij uitzonderingen verloopt de betaling via Yvonne 
Kuijpers! Altijd overleg met Yvonne Kuijpers bij inzet van deze zorgvorm. 

Kwalificatie  

Eigen bijdrage Nee 

PGB tarief € 180,- per etmaal (dit is een all-in tarief: zorg inclusief begeleiding) 

Toewijzing door Klantmanagers Wmo, wijkverpleegkundige, Mee 
 
Overleg met Bureau crisistoewijzing is mogelijk. Bureau Crisistoewijzing kan ook gebeld 
worden wanneer niet duidelijk is of kortdurend verblijf nu onder eerstelijnssubsidieregeling of 
Wmo valt. BCI is voor collegiaal overleg bereikbaar per mail: BCI@zzgzorggroep.nl  of per 
telefoon: 024-3665767. 

Wettelijk kader Wmo 

Productcode Wmo 40 401 
Richtlijn Einddatum toekenning: ½ jaar 

Eenheid frequentie X etmalen binnen geldigheid beschikking 

 

Bureau Crisistoewijzing Intramuraal (BCI) 
BCI werkt in opdracht van het Zorgkantoor voor de subregio Nijmegen e.o. Hieronder vallen Nijmegen (incl. Lent 
en Oosterhout), Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar, Ubbergen, Millingen aan de Rijn, Beuningen, Wast 
Maas en Waal, Druten en Wijchen. 
 
Wanneer een cliënt in de subregio Nijmegen e.o. thuis in een crisissituatie verkeert en de huisarts schat in dat 
opname verpleeghuis of verzorgingshuis noodzakelijk is binnen 24 uur (definitief of tijdelijk) dan wordt BCI door 
de huisarts gebeld om deze opname in werking te stellen.  
 
Criteria voor een crisisopname verpleeghuis/verzorgingshuis zijn: 
Ongeplande en onverwachte uitval van mantelzorg, waardoor onmisbare en noodzakelijke steun/zorg wegvalt 
en/of de zorg moet ingezet worden om onaanvaardbare (gezondheids) risico’s te voorkomen voor betreffende 
persoon en/of zijn directe omgeving. 
Daarnaast moet de cliënt zorg nodig hebben die in een verpleeghuis/verzorgingshuis adequaat geboden kan 

mailto:BCI@zzgzorggroep.nl
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14. Vervoer ouderen specialistische dagbesteding 
Doelgroep + omschrijving Ouderen die gebruik maken van specialistische dagbesteding. 

Omschrijving Indien ouderen gebruik maken van de specialistische dagbesteding en er in het netwerk geen 
mogelijkheid is tot het halen en brengen van de cliënt, dan kan een indicatie vervoer worden 
afgegeven. De aanbieder is verantwoordelijk voor het regelen van dit vervoer.   

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

€ 10,00 per aanwezigheidsdag 

Kwalificatie  

Eigen bijdrage Voor volwassenen: JA 
Voor Jeugd: Nee 

PGB tarief €10,15 

Toewijzing door Klantmanager Wmo, MEE, NIM, Wijkverpleegkundige 
Toekenning conform Toetsingskader vervoer  

Wettelijk kader Wmo  

Productcode Volwassenen: 08 802 
Richtlijn Einddatum toekenning: 2 jaar 

Eenheid frequentie X etmalen geldigheid beschikking 

 

20 Thuisbegeleiding algemene voorziening 
Doelgroep + omschrijving NOG in te vullen!! Is nog in overleg met  ZZG.  

 
Pilot algemene voorziening 
Op dit moment draaien we een pilot met Grandcare. Korte trajecten thuisbegeleiding kunnen 
ingezet worden als algemene voorziening. Hiervoor is geen indicatie nodig van het sociaal 
team en geldt geen eigen bijdrage voor cliënten. Ook wanneer het gaat om specialistische 
begeleiding kan dit als algemene voorziening worden ingezet. Betaling verloopt via beleid.  
 
Specifieke voorwaarde: 
- De verwachting is dat het gezin/huishouden op eigen kracht verder kan binnen het traject 
van 52 uur.  
- Wanneer op voorhand duidelijk is, dat er langere tijd hulpverlening nodig is, of dat er mee 
hulpverlening nodig is naast de thuisbegeleiding, dan moet het sociaal team voor de indicatie 
worden ingezet. 
 

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Eigen bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Productcode  

Eenheid frequentie  

 
 
 

worden, d.w.z. geen zorg die opname in een ziekenhuis of andere instelling vereist. 
 



21 
 
 

 
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend 

 

  



22 
 
 

 
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend 

 

BLOK B PRODUCTEN 
 
NB: Voor alle regionale bouwstenen uit het B-blok geldt dat er gebruik gemaakt moet 
worden van evidence based methodieken. In uitzonderlijke gevallen kan er in overleg 
met Aanbestedende Dienst een uitzondering gemaakt worden voor 
practice based methodieken. 

 Reguliere begeleiding 
Korte omschrijving Begeleidingstraject (regionale bouwsteen) 

Doelgroep Mensen die beperkingen ondervinden in het zelfstandig functioneren, wonen en participeren.  
Jeugdigen incl. het gezin en volwassenen van 0-100 jaar met beperkt regieverlies, (redelijk) 
voorspelbare situatie, beperkte complexiteit, (redelijk) ziekte-inzicht en stabiel 
medicatiegebruik.  
Zie onderstaand schema met een uitgebreide beschrijving van de richtlijnen voor het 
onderscheid tussen (reguliere) begeleiding en specialistische begeleiding. 

Omschrijving Begeleiding gericht op: 
- Activering en aanbrengen dagstructuur; 
- Stabiliseren of handhaven van de situatie; 
- Inslijpen/toepassen/oefenen en behouden van (praktische) vaardigheden in het dagelijks 
leven door herhaling. 
 
Voorwaarde is dat altijd systeemgericht wordt gewerkt op alle leefgebieden. Voor het bepalen 
van concrete doelen op één of meer leefgebieden wordt gebruik gemaakt van de 
Zelfredzaamheidmatrix. 
 
NB voor volwassenen valt therapeutische begeleiding van therapeut/psycholoog/ behandelaar 
NIET onder verantwoordelijkheid van de Wmo. Dit is verantwoordelijkheid van de 
zorgverzekeraar! De begeleiding is hierbij niet gericht op praktische vaardigheden voor het 
dagelijks leven. 
 

Richtlijn Inzet op basis van inschatting problematiek. In 2016 kenden we 4 bouwstenen voor reguliere 
en 4 bouwstenen voor specialistische begeleidingstrajecten. Vanaf 2017 gaan we naar 2 
bouwstenen voor begeleiding: reguliere en specialistische begeleiding zonder onderscheid 
tussen waakvlam-, kortdurende, middellange of langdurige begeleiding. Eerdere richtlijn 
hiervoor uit 2016.  
 

 
Doelstelling/resultaat Zelfstandig functioneren en participatie vergroten, behouden of voorkomen/vertragen van 

achteruitgang (m.n. bij ouderen) met behulp van het eigen netwerk (vergroting 
samenredzaamheid), aan de hand van concrete doelen op één of meer leefgebieden uit de 
ZRM in het begeleidingsplan. 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

Financiering per uur. Omvang moet bij de aanvraag worden aangegeven.  
€ 45,60 per uur  

Kwalificatie De voorziening reguliere begeleiding volwassenen wordt uitgevoerd door een professional met 
een mbo-opleiding op niveau 3. Voor het opstellen van het begeleidingsplan en het realiseren 
en monitoren van de resultaten die in dit plan opgenomen zijn, dient een professional ingezet 
te worden met een mbo-opleiding op niveau 4. 

Eigen bijdrage Voor volwassenen en ouderen : JA 
Voor jeugd: NEE 
Uitzonderingen: 
- geen eigen bijdrage bij bemoeizorg 
- geen eigen bijdrage bij begeleiding voor zowel kind als gezin (systeemgericht) 

PGB tarief € 41,76 per uur professioneel  
€ 20,00 per uur informeel/ sociaal netwerk 
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Toewijzing door Klantmanager Wmo, GGD, MEE, NIM, Wijkverpleegkundige, Zorgplatform onderwijs 
Jeugd: Huisarts/kinderarts/jeugdarts 

Wettelijk kader Wmo 2015 en Jeugdwet 

Eenheid frequentie X aantal uren binnen geldigheidsduur van de totale beschikkingsperiode 

 

Richtlijn Reguliere vs specialistische begeleiding 

Onderstaand schema geeft inzicht wanneer welke soort begeleiding nodig is bij een cliënt vanuit de doelgroep GGZ- en NAH-
cliënten, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking (specialistische begeleiding is niet bedoeld 
voor mensen met alleen een verstandelijke, lichamelijke/somatische of geriatrische beperking). Om te bepalen of 
specialistische begeleiding aan de orde is moet aan alle criteria uit de kolom Specialistische begeleiding zijn voldaan. 

 

Reguliere begeleiding Specialistische begeleiding 

- Bij beperkt regieverlies en/of beperkte gevolgen voor het 
dagelijks leven.  
- (Redelijk) voorspelbare situatie.  
 

- Bij ernstig regieverlies op meerdere leefgebieden als gevolg 
van een Ernstige Psychische Aandoening (EPA) of Niet 
Aangeboren Hersenletsel (NAH) al dan niet in combinatie 
met een verstandelijke beperking; cliënt is passief/zeer 
beperkt actief.  
- De situatie is onvoorspelbaar; instabiele psychische situatie: 
de cliënt of het kind is zeer snel psychisch uit balans (met 
bijvoorbeeld psychoses tot gevolg).  

Het opstellen van het begeleidingsplan is overzichtelijk en 
wordt in nauwe samenwerking met de cliënt en zijn 
gezin/systeem/netwerk opgesteld, bij voorkeur met behulp 
van Sociale Netwerkstrategieën.  

Het gezamenlijk opstellen van het begeleidingsplan is 
complex vanwege de instabiele cliënt-of gezinssituatie, wat 
Sociale Netwerkstrategieën niet uitsluit.  

-Bij volwassenen: (redelijk) ziekte-inzicht is aanwezig en 
cliënt en/of zijn begeleider herkennen signalen die duiden 
op dreigend terugval (zoals isolatie/terugtrekken).  
-Er zijn afspraken over wanneer en hoe men eventueel 
aanvullende hulp zal inschakelen en de cliënt is in staat om 
zich aan deze afspraken te houden.  

Geen/zeer beperkt ziekte-inzicht: begeleiding nodig bij het 
verbeteren van het ziekte-inzicht.  

Accent begeleiding is gericht op stabiliseren (op orde 
brengen) of handhaven van de situatie.  

Accent begeleiding is gericht op:  
- het beoordelen of behandeling nodig is, ter overbrugging 
tot de behandeling of ter motivatie tot behandeling of;  
- het methodisch trainen van vaardigheden die geleerd 
moeten worden vanuit de behandeling.  
 

Accent van de begeleiding ligt op:  
- Oefenen van vaardigheden; samen met cliënt uitvoeren 

van dagelijkse taken (met name huishoudelijke en 
gezinstaken) 

- Ondersteunen bij het regelen/overnemen van 
dagelijkse/praktische bezigheden (financiën, 
dagstructuur, zelfstandig wonen, participatie, sociale 
contacten, gezondheid, etc.) 

- Ondersteuning mantelzorg 
- Activering 

Ontwikkelingsgericht trainen van vaardigheden met behulp 
van methodische interventies. 

Stabiel medicatiegebruik. Leren omgaan met veranderingen in medicatiegebruik. 

Hier volstaat een professional op (minimaal) MBO-niveau. Door de complexiteit en hoge mate van instabiliteit van de 
situatie is een professional nodig op minimaal HBO-niveau. 

In het algemeen is begeleiding (regulier en specialistisch) gericht op ondersteuning in de dagelijkse redzaamheid op alle 
leefgebieden voor zover nodig: zelfstandig wonen, werk, participatie, sociale contacten, financiën, gezondheid, etc. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om sociaal-emotionele begeleiding, aanleren en oefenen van (sociale en/of praktische) vaardigheden in 
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het dagelijks leven, het aanbrengen van dagstructuur of activering. Er moet altijd een begeleidingsplan zijn met concrete 
doelen en daaraan gekoppelde activiteiten/acties die periodiek geëvalueerd worden. Uit het begeleidingsplan moet bij 
Specialistische Begeleiding tevens blijken dat de genoemde criteria vertaald zijn in doelen en methodische interventies.  
Bij de inzet van Specialistische Begeleiding verwachten we van de Opdrachtnemer dat hij afschaalt naar Reguliere 
Begeleiding zodra dit mogelijk is voor de Cliënt, dus ook gedurende de looptijd van een beschikking. We eisen daarom dat 
de Opdrachtnemer die Specialistische Begeleiding levert ook voorziet in Reguliere Begeleiding (zie 1.4.4.2 Offerteaanvraag). 
In de praktijk betekent dit dat (een deel van) de voorziening Specialistische Begeleiding dan wordt omgezet naar Reguliere 
Begeleiding, waarbij het mogelijk is dat beide vormen van begeleiding in combinatie worden ingezet. Opdrachtgever 
onderzoekt of daarvoor een verkorte procedure kan worden ingezet, zodat de afschaling snel kan plaatsvinden. Ten slotte 
wordt specialistische begeleiding voor maximaal 1 jaar toegewezen, zodat we jaarlijks de inzet ervan eventueel kunnen 
bijstellen. 

 
 

 Specialistische begeleiding  
Korte omschrijving Begeleidingstraject kortdurend voor mensen met NAH of psychiatrische  beperking. 

Doelgroep Mensen die als gevolg van psychiatrische en NAH-beperkingen ondervinden in het zelfstandig 
functioneren, wonen en participeren.  
Jeugdigen incl. het gezin en volwassenen van 0-100 jaar met ernstig regieverlies en passiviteit, 
grote complexiteit en geen/beperkt ziekte-inzicht.  
Zie bovenstaand schema met een uitgebreide beschrijving van de richtlijnen voor het 
onderscheid tussen (reguliere) begeleiding en specialistische begeleiding 

Omschrijving Begeleiding gericht op: 
- Activering en aanbrengen dagstructuur; 
- Methodisch trainen van vaardigheden en leren omgaan met medicatie. 
Voorwaarde is dat altijd systeemgericht wordt gewerkt op alle leefgebieden. Voor het bepalen 
van concrete doelen op één of meer leefgebieden wordt gebruik gemaakt van de 
Zelfredzaamheidmatrix. 
 
Vaktherapie is geen specialistische begeleiding maar behandeling/ kan alleen worden geboden 
binnen de bouwstenen Ambulante Behandeling/Ambulante Groepsgerichte Behandeling 
(bouwstenen 17/18) 
 
NB voor volwassenen valt therapeutische begeleiding van therapeut/psycholoog/ behandelaar 
NIET onder verantwoordelijkheid van de Wmo. Dit is verantwoordelijkheid van de 
zorgverzekeraar! De begeleiding is hierbij niet gericht op praktische vaardigheden voor het 
dagelijks leven. 

Doelstelling/Resultaat Zelfstandig functioneren en participatie vergroten, behouden of voorkomen/vertragen van 
achteruitgang (m.n. bij ouderen) met behulp van het eigen netwerk (vergroting 
samenredzaamheid), aan de hand van concrete doelen op één of meer leefgebieden uit de 
ZRM in het begeleidingsplan. 

Richtlijn Zie voor inzet uren en omvang van het traject ook de richtlijnen bij begeleiding (nr 21). Indicatie 
wordt voor maximaal 1 jaar afgegeven. 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

Financiering per uur. Omvang moet bij de aanvraag worden aangegeven. € 68,40 per uur 

Kwalificatie De voorziening specialistische begeleiding wordt uitgevoerd door een SKJ-geregistreerde 
professional met een hbo-opleiding. 

Eigen bijdrage Voor volwassenen en ouderen : JA 
Voor jeugd: NEE 
Uitzonderingen: 
- geen eigen bijdrage bij bemoeizorg 
- geen eigen bijdrage bij begeleiding voor zowel kind als gezin (systeemgericht) 

PGB tarief € 50,40 per uur professioneel  
€ 20,00 per uur informeel/sociaal netwerk 

Toewijzing door Klantmanager Wmo, GGD, MEE, NIM, Wijkverpleegkundige, Zorgplatform onderwijs 
Jeugd: Huisarts/kinderarts/jeugdarts 
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In voorkomende gevallen advies en overleg met POH-GGZ 

Wettelijk kader Wmo 2015 en Jeugdwet 

Eenheid frequentie X aantal uren binnen geldigheidsduur van de totale beschikkingsperiode. Specialistische 
begeleiding wordt maximaal voor één jaar ingezet! 

 

vaktherapeuten en speltherapeuten 
De volgende afspraken zijn aan de orde bij inzet van vak- en speltherapeuten: 

1. Vaktherapie en speltherapie kan alleen ingezet worden bij jeugd niet vanuit de Wmo (therapie behoort bij volwassenen tot het 
domein van de zorgverzekering).  

2. Vanaf 1 juli kan vaktherapie en speltherapie als behandeling (Jeugd GGZ) alleen ingezet worden als de therapeut onder een 
hoofdbehandelaar werkt. In de jeugdwet zijn regels over wie bevoegd is om een diagnose en behandelplan bij psychische 
stoornissen op te stellen en uit te voeren. Vak en speltherapeuten zijn bevoegd om een deel van de behandeling uit te voeren, 
maar alleen als er een (BIGgeregistreerde) hoofdbehandelaar eindverantwoordelijk is. Sommige zorgverzekeraars vergoeden het 
als alternatieve therapie. 

3. Vaktherapie en speltherapie zonder hoofdbehandelaar kan bij jeugd ingezet worden als (specialistische) begeleiding. Belangrijk 
is dat het hierbij gaat om begeleiding en niet om behandeling. De therapeut moet aangesloten zijn in het SKJ register.  

4. Bij de aanvraag van een PGB voor een jeugdige: Let goed op als het gaat om spel of vaktherapie dat de aanbieder onder een 
hoofdbehandelaar valt (bij behandeling/ jeugd-GGZ) of dat het gaat om begeleiding. Richtlijn inzet is maximaal 15 uur.  

 

Richtlijn behandeling versus (specialistische) begeleiding 

Behandeling Begeleiding 

- Psycho-educatie t.a.v. diagnose 
- Leren omgaan met diagnose, stoornis, problematiek 
- Verbeteren van problematiek 
- Vindt veelal plaats op locatie van aanbieder 
- Vaak n.a.v. diagnose of n.a.v. een trauma 
- Vaak kortdurend van aard 
- Doelgericht 
- Cognitieve therapie, gedragstherapie 
- Veelal universitair opgeleid 

 

- Aanleren van praktische vaardigheden voor het dagelijkse 
leven 

- Betere zelfredzaamheid en participatie van de cliënt 
- Praktische insteek 
- Ondersteuning 
- Kan plaatsvinden op diverse locaties (bij aanbieder, 

ambulant, in huiselijke situatie, daar waar de problemen 
zich voor doen  

- Iemand die de ander bijstaat met informatie, advies, tips 
- Langdurig 
- Maatwerk 
- Opvoedondersteuning / woonbegeleiding/ zorg binnen 

onderwijs 
- Wordt geboden door een MBO of HBO opgeleid persoon 

 

 Reguliere begeleiding in een groep 
Doelgroep  Mensen die beperkingen ondervinden in het zelfstandig functioneren, wonen en participeren.  

Jeugdigen incl. het gezin en volwassenen van 0-100 jaar met beperkt regieverlies, (redelijk) 
voorspelbare situatie, beperkte complexiteit, (redelijk) ziekte-inzicht en stabiel 
medicatiegebruik.  
Zie onderstaand schema met een uitgebreide beschrijving van de richtlijnen voor het 
onderscheid tussen (reguliere) begeleiding en specialistische begeleiding. 

Omschrijving Begeleiding gericht op: 
- Activering en aanbrengen dagstructuur; 
- Stabiliseren of handhaven van de situatie; 
- Inslijpen/toepassen/oefenen en behouden van (praktische) vaardigheden in het dagelijks 
leven door herhaling. 
 
Voorwaarde is dat altijd systeemgericht wordt gewerkt op alle leefgebieden. Voor het bepalen 
van concrete doelen op één of meer leefgebieden wordt gebruik gemaakt van de 
Zelfredzaamheidmatrix. 
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Doelstelling/resultaat Zelfstandig functioneren en participatie vergroten, behouden of voorkomen/vertragen van 
achteruitgang (m.n. bij ouderen) met behulp van het eigen netwerk (vergroting 
samenredzaamheid), aan de hand van concrete doelen op één of meer leefgebieden uit de 
ZRM in het begeleidingsplan. 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie De voorziening reguliere begeleiding volwassenen wordt uitgevoerd door een professional met 
een mbo-opleiding op niveau 3. Voor het opstellen van het begeleidingsplan en het realiseren 
en monitoren van de resultaten die in dit plan opgenomen zijn, dient een professional ingezet 
te worden met een mbo-opleiding op niveau 4. 

Eigen bijdrage  

PGB tarief €13,92 per uur professioneel 

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

 

 Specialistische begeleiding in een groep 
Doelgroep + omschrijving Begeleidingstraject kortdurend voor mensen met NAH of psychiatrische  beperking. 

 
 

Omschrijving Mensen die als gevolg van psychiatrische en NAH-beperkingen ondervinden in het zelfstandig 
functioneren, wonen en participeren.  
Jeugdigen incl. het gezin en volwassenen van 0-100 jaar met ernstig regieverlies en passiviteit, 
grote complexiteit en geen/beperkt ziekte-inzicht.  
Zie bovenstaand schema met een uitgebreide beschrijving van de richtlijnen voor het 
onderscheid tussen (reguliere) begeleiding en specialistische begeleiding 

Doelstelling/resultaat Begeleiding gericht op: 
- Activering en aanbrengen dagstructuur; 
- Methodisch trainen van vaardigheden en leren omgaan met medicatie. 
Voorwaarde is dat altijd systeemgericht wordt gewerkt op alle leefgebieden. Voor het bepalen 
van concrete doelen op één of meer leefgebieden wordt gebruik gemaakt van de 
Zelfredzaamheidmatrix. 
 
Vaktherapie is geen specialistische begeleiding maar behandeling/ kan alleen worden geboden 
binnen de bouwstenen Ambulante Behandeling/Ambulante Groepsgerichte Behandeling 
(bouwstenen 17/18) 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie De voorziening specialistische begeleiding wordt uitgevoerd door een SKJ-geregistreerde 
professional met een hbo-opleiding. 

Eigen bijdrage  

PGB tarief €16,80 per uur professioneel 

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

 

***In de behandeltrajecten Jeugd-GGz kan een vertaling worden gemaakt tussen de ‘regio-indeling’ en de voormalige  
indeling op basis van huisarts/poh, basis GGZ en specialistische GGZ (of voorheen 1e en 2e lijn).  
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Huisarts + POH  Basis GGZ = 
Behandeltraject 25 

Specialistische GGZ = 
Behandeltraject 26 

Geen (vermoeden van) DSM-stoornis  
DSM-stoornissen met lage ernst, laag 
risico, lage complexiteit, beloop 
beantwoordt nog niet aan criteria uit 
de richtlijn)  
Stabiele chronische problematiek  

Vermoeden van een DSM-stoornis 
waarbij:  
- ernst matig of groot – en/of risico 
matig – en/of complexiteit matig – 
en/of beloop beantwoordt aan 
criteria richtlijn  

Vermoeden van een DSM-stoornis waarbij:- 
hoog risico – en/of hoge complexiteit  

 

 Casemanagement 
Doelgroep + omschrijving Casemanagement wordt ingezet bij complexe problematiek op meerdere levensgebieden en 

wanneer er coördinatie nodig is op het geheel aan zorg en ondersteuning in een (1) 
huishouden. De ondersteuning in dit huishouden bevat minimaal een (1) maatwerkvoorziening 
Wmo of individuele voorziening Jeugd. De rol van casemanager kan alleen worden vervult door 
een van deze maatwerk-aanbieders. Er kan dus geen sprake zijn van een aparte casemanager 
die geen maatwerkvoorziening levert. Gemeentelijke toegangspoort bepaalt wie de 
casemanager is maakt de verwijzing voor deze Bouwsteen.  

Omschrijving De casemanager is degene die ervoor zorgt dat iedereen, ook andere hulpverleners in de casus, 
doet wat is afgesproken met de cliënt, jeugdige en de ouders en daar zelf ook – voor zover het 
zijn eigen professionele discipline betreft - actief aan deelneemt. Daartoe werkt hij samen met 
de professionele partners (bv. onderwijs, schulphulpverlening) aan het domeinoverstijgende 
hulpverleningsplan. 
NB: Het kan zijn dat een jeugdbeschermer de rol van casemanager vervult. Dan hoeft deze 
Bouwsteen niet te worden ingezet. 

Doelstelling/resultaat Door de inzet van casemanagement vindt er regie op ondersteuning/zorg plaats waarbij het 
principe één gezin één plan leidend is. Door afstemming tussen de professionals en prioritering 
wordt de effectiviteit van ondersteuning/zorg vergroot. Bovendien worden escalatie van de 
problematiek en onnodige stapeling van ondersteuning/zorg voorkomen. 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

Financiering per uur. Omvang: 
- Doorgaans: 15 uur. 
- In uitzonderlijke gevallen: tot 50 uur. 

Kwalificatie De voorziening casemanagement wordt uitgevoerd door een professional met een hbo werk- 
en denkniveau. 

Eigen bijdrage  

PGB tarief €50,40 per uur professioneel 

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

 

 Behandeling basis Jeugd GGZ (inclusief observatie en diagnostiek)  
Doelgroep  Jeugdigen (0-18) met een (vermoeden van) een enkelvoudige psychische stoornis en/of gezins- 

of systeemproblematiek (conform de DSM). 

Omschrijving Diagnostiek en behandeling van de jeugdige en zijn systeem. 
De gezinsleden worden altijd betrokken bij de behandeling en krijgen ondersteuning in de 
omgang met de stoornis. 

Doelstelling/resultaat Verhelpen/verbeteren van de problematiek van het kind en/of systeemproblematiek.  
Het kind en het gezin leren omgaan met de stoornis. 
 
Bevorderen van het functioneren van de jeugdige in het gezin, op school en in de maatschappij 
. 
Duur wordt vooraf bepaald. Bij afloop evalueren. 
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Veiligheid voor de ontwikkeling van de jeugdige waarborgen. 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

€87,60 per uur 

Kwalificatie De voorziening GGZ wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een 
BIG/NVO/NIP/KNMG-geregistreerde regiebehandelaar die contact heeft met de cliënt. Onder 
regiebehandelaar wordt verstaan: 
- Psychiater 
- Klinisch psycholoog 
- Klinisch neuropsycholoog 
- Psychotherapeut 
- Verslavingsarts KNMG 
- Verpleegkundig specialist GGZ 
- Gz-psycholoog  
- Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP (alleen in de GBGGZ) 
- Orthopedagoog-generalist NVO (alleen in de GBGZZ) 

Eigen bijdrage GEEN 

PGB tarief €70,08 per uur professioneel 

Toewijzing door  

Wettelijk kader Jeugdwet 

Eenheid frequentie x uren geldigheidsduur beschikking, 

Looptijd 1 jaar 

Volume 12 uur 

 

 Specialistische Jeugd-GGZ (inclusief observatie en diagnostiek) 
Doelgroep + omschrijving Jeugdigen (0-18) met (het vermoeden van) een psychische stoornis en/of gezins- of 

systeemproblematiek (conform de DSM), waarbij tevens sprake is van risico en/of 
complexiteit. 

Omschrijving Diagnostiek en behandeling van de jeugdige en zijn systeem conform de (multidisciplinaire) 
richtlijnen. 
 
De gezinsleden worden altijd  betrokken bij de behandeling en het gezin krijgt ondersteuning 
in de omgang met de stoornis. 
 
Behandeling vindt plaats vanuit een  multidisciplinair kader. 

Doelstelling/resultaat Verhelpen/verbeteren problematiek van het kind en/of systeemproblematiek.  
Het kind en het gezin leren omgaan met de stoornis. 
 
Bevorderen van het functioneren van de jeugdige in het gezin, op school en in de 
maatschappij. 
 
Duur wordt vooraf bepaald. Bij afloop evalueren. 
Veiligheid voor de ontwikkeling van de jeugdige waarborgen. 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

Uurtarief €102,- 

Kwalificatie Zie 25 
 
De verpleegkundig specialist, gz –psycholoog, kinder en jeugdpsycholoog en orthopedagoog 
generalist kunnen in de specialistische ggz geen regiebehandelaar zijn, tenzij ze werkzaam zijn 
in een multidisciplinair team.   

Eigen bijdrage  

PGB tarief €81,60 per uur professioneel 

Toewijzing door  

Wettelijk kader Jeugdwet 
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Eenheid frequentie x uren geldigheidsduur beschikking 

Looptijd 1 jaar 

Volume 500 uur 

 

 Verzorging en begeleiding 
Doelgroep + omschrijving Jeugdigen (0-18 jaar) met een aandoening of beperking. 

Omschrijving Het ondersteunen of overnemen van de zelfzorg bij jeugdigen met een aandoening of 
beperking. Ook het stimuleren van jeugdigen om deze activiteiten zelf te doen en het aanleren 
ervan behoren tot dit product. 
Het bieden van hulp en begeleiding bij persoonlijke zelfzorg en hygiëne. 

Het ondersteunen van ouders/verzorgers in het aanleren van vaardigheden rondom de 

persoonlijke verzorging van de jeugdige. 

Doelstelling/resultaat Resultaat: betere zelfredzaamheid op het gebied van zelfzorg. 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie De voorziening verzorging en begeleiding wordt uitgevoerd door een professional met een 
mbo-opleiding op niveau 3. Voor het opstellen van het begeleidingsplan en het realiseren en 
monitoren van de resultaten die in dit plan opgenomen zijn, dient een SKJ-geregistreerde 
professional ingezet te worden met een hbo-opleiding. 

Eigen bijdrage  

PGB tarief €46,56 per uur professioneel 

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

 

 Dagbesteding jeugd (intersectoraal) 
Doelgroep + omschrijving Jeugdigen (0-18 jaar) met psychiatrische, verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen 

Omschrijving Ontwikkelingsgerichte dagactiviteiten in groepsverband, gericht op; 

- het bieden van dagstructuur of participatie 

- het aanleren van dagstructuur en –ritme. 

- het handhaven en bevorderen van zo zelfstandig mogelijk functioneren; 

- toeleiding naar reguliere setting (indien mogelijk) 

- versterken van het netwerk 

- verzorgen van zinvolle dagbesteding 

- ontlasting van gezin/mantelzorg. 

Er is altijd sprake van maatwerk. De dagbesteding wordt ingezet vanuit een methodische en 

gestructureerde setting. Veiligheid wordt systematisch gemonitord. Flexibel dagbesteding-

aanbod is met verschillende activiteiten. De begeleiding is gericht op de 

ontwikkelmogelijkheden van het kind, met zo mogelijk integratie en afschaling naar reguliere 

setting (bijvoorbeeld onderwijs of kinderopvang). 

Bijvoorbeeld: Jeugdzorgboerderij 

NB: Dit is geen alternatief voor (passend) onderwijs 

Doelstelling/resultaat Jeugdigen een zo maximaal mogelijke ontwikkeling door laten maken aansluitend bij de 
mogelijkheden die de jeugdigen hebben. Opzet is om het lerend vermogen van jeugdigen 
zoveel mogelijk te versterken en in te zetten (inslijpen en behouden). Het is belangrijk om in 
het ontwikkelingsplan van iedere jeugdige de doelen expliciet te beschrijven. 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie De voorziening dagbesteding wordt uitgevoerd door een professional met een mbo-opleiding 
op niveau 3. De voorziening wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een SKJ-
geregistreerde professional met een hbo- opleiding. 
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Eigen bijdrage  

PGB tarief €37,27 per dagdeel professioneel 
€20,00 per dagdeel informeel/sociaal netwerk 

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

 

 Dagbehandeling Jeugd (Intersectoraal) 
Doelgroep + omschrijving Jeugdigen (0-18 jaar) die ernstige moeilijkheden hebben in hun ontwikkeling of waar sprake is 

van complexe (psychiatrische) gedragsproblematiek in hun gezin, waardoor zij niet terecht 
kunnen bij reguliere opvang. 
En/of 
Jeugdigen (0-18 jaar) met een IQ tussen de 50 en 85 . Behandeltraject voor jeugdigen en hun 
ouders met LVG, ernstige of meervoudige problematiek of psychische stoornis. 
Vaak zitten deze jeugdigen ook op speciaal onderwijs en kennen zij een vorm van J&O 
behandeling 

Omschrijving Gerichte inzet van specifieke of specialistische, systeemgerichte pedagogische expertise in een 

groep en/of thuis, aan de hand van een met de jeugdige en/of verzorgers opgesteld 

behandelplan. Behandeling wordt ingezet op meerdere leefgebieden, ontwikkelingsdomeinen 

en omgevingsdomeinen. Er wordt een gevarieerd dagprogramma waarin verschillende 
situaties worden aangeboden aan jeugdigen om meer zicht te krijgen op 

ontwikkelingsmogelijkheden van jeugdigen. Ondersteuning sluit aan bij de ontwikkelingsfase 

van het kind en sluit aan op de ontwikkelingen op meerdere leefgebieden, zoals in de 

thuissituatie, school en zijn/haar verdere leefwereld. Wanneer er sprake is van een 

verstandelijke beperking is het belangrijk dat kinderen ervaringsgericht leren door in 
groepsverband (leren van elkaar) en onder begeleiding de dag door te brengen. Methodiek is 

evidence based en gericht op het systeem. Er vindt altijd effectmeting plaats. 

Dagbehandeling wordt ingezet vanuit een methodische en gestructureerde setting/omgeving. 

Dagbehandeling kan plaatsvinden op locatie, buiten of na schooltijd, in een geïntegreerd 

aanbod samen met onderwijs of eventueel in combinatie met kinderopvang Veiligheid wordt 

van begin tot einde systematisch gemonitord en meegenomen in de behandeling. Er vindt 

altijd een veiligheidscheck (risico-inschatting veiligheid) plaats en zo nodig wordt er een 

veiligheidsplan opgezet en uitgevoerd. Waar nodig vindt casemanagement plaats met andere 

partijen 

 

MKD en KDC 

Het medisch kinderdagverblijf (MKD) en het kinderdagcentrum (KDC) biedt dagopvang voor 

jeugdigen in groepen die ernstige moeilijkheden hebben in hun ontwikkeling of een 

verstandelijke of meervoudige beperking hebben, in combinatie met bijkomende 
psychiatrische problematieken, zoals bijvoorbeeld autisme. De jeugdigen verblijven in 

groepen. Op een MKD en een KDC worden de jeugdigen en het systeem ook onderzocht en 

multidisciplinair behandeld (evidence based, en in uitzonderlijke gevallen NA overleg met 

aanbestedende dienst practised based) onder verantwoordelijkheid van een BIG-

geregistreerde regiebehandelaar. 

 

OPD en KDC 

Orthopedagogisch Dagcentrum (OPD) biedt (naschoolse) dagbehandeling voor jeugdigen in de 

leeftijd van 6-18 jaar. 

Kinderdagcentrum (KDC) biedt dagbehandeling voor jeugdigen in de leeftijd 0-5 jaar. 

Dagelijkse intensieve zorg wordt tijdelijk van de ouders overgenomen. 

Doelstelling/resultaat Verhelpen/verbeteren problematiek van de jeugdige in de opvoedingssituatie. 
Opvoedingsrelatie herstellen, door enerzijds de ouders te versterken door hun pedagogische 
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vaardigheden te vergroten (door oefenen van nieuw gedrag in samenwerking met pedagogisch 
medewerkers, psycho-educatie), en anderzijds jeugdigen te versterken door hun positieve, 
corrigerende ervaringen op te laten doen in een duidelijk, voorgestructureerd pedagogisch 
basisklimaat. 
Verbeteren zelfredzaamheid en participatie van het kind en gezin in de domeinen school, 
sociaal leven en maatschappij (ZRM) 
Jeugdige en gezin leren omgaan met de kindspecifieke problematiek. 
Ontwikkelingsstimulering; aansluiten bij wat goed gaat en dit verder uitbreiden. 
Zelfvertrouwen vergroten. Om van daaruit ook te werken aan de dingen dit wat minder goed 
gaan. Werken met beloningssystemen en deze ook implementeren in de thuissituatie. 
Gedragsregulatie; frustratie tolerantie vergroten, gezagsacceptatie verbeteren, vergroten 
sociale vaardigheden en emotie herkenning; leren omgaan met angsten, boosheid, verdriet. 
Stabiliseren en normaliseren van de gezinssituatie: gezin staat weer in eigen kracht. 
Gezinsleden voorbereiden op afbouw naschoolse (dagbehandeling) door draagkracht tijdens 
behandeling te vergroten. 
Veiligheid voor de ontwikkeling van de jeugdige waarborgen. 
Na 1 (school)jaar evaluatie van concrete behandeldoelen en vaststellen of deze zijn behaald en 
wat er eventueel nodig is om verder te groeien of te stabiliseren. Ook wordt beoordeeld of het 
behandeltraject afgeschaald kan worden naar begeleiding. 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie De voorziening dagbehandeling wordt uitgevoerd door een SKJ-geregistreerde professional 
met hbo-opleiding. De voorziening wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een 
BIG/NVO/NIP-geregistreerde regiebehandelaar. 

Eigen bijdrage  

PGB tarief €81,60 per dagdeel professioneel 
€20,00 per dagdeel informeel/sociaal netwerk 

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

 

 Vaktherapie 
Doelgroep + omschrijving Jeugdigen in de leeftijd 0-18 en hun (gezins)systeem met ernstige of meervoudige 

problematiek, jeugd en opvoedproblematiek (J&O), NAH problematiek of LVG problematiek, 
eventueel in combinatie met een psychische stoornis. 

Omschrijving Het betreft individuele of gezinsgerichte (ambulante) behandeling, gericht op 
kindproblematiek en/of systeemgerelateerde problematiek. Vaktherapie kan uitsluitend 
worden ingezet met een verwijsbrief van een BIG/NVO/NIP-geregistreerde regiebehandelaar. 
Als er geen sprake is van een psychische stoornis volstaat een verwijsbrief van een Arts 
Verstandelijke Gehandicapte. 
Met de jeugdige en het gezin wordt een behandelplan opgesteld. Behandeling is altijd 
systeemgericht. Behandeling vindt plaats volgens de richtlijnen van de beroepsgroep. 
Effectmeting vindt plaats. Veiligheid wordt van begin tot einde systematisch gemonitord en 
meegenomen in de behandeling. 

Doelstelling/resultaat Behandeling leidt tot 
- forse vermindering of opheffen van klachten 
- leerbaarheid binnen een van te voren bepaalde periode. 
- stabiliseren en normaliseren van het gezin. 
- Versterking of herstel eigen netwerk (zo nodig) 
- Bevorderen van het functioneren van de jeugdige in het gezin, op school en in de 
maatschappij  
 
Duur wordt vooraf bepaald. Bij afloop duur evalueren. 
Veiligheid voor de ontwikkeling van de jeugdige waarborgen. 
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Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie De behandeling wordt uitgevoerd door een SKJ-geregistreerde professional met een hbo-
opleiding. 
Een vaktherapeut is geregistreerd bij een van de leden van de federatie van vaktherapeutische 
beroepen. 
De voorziening wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een BIG/NVO/NIP-
geregistreerde regiebehandelaar of, in die gevallen waarin er sprake is van J&O of LVG 
problematiek en geen sprake is van een psychische stoornis, een BIG-geregistreerde Arts 
Verstandelijke Gehandicapte. 

Eigen bijdrage  

PGB tarief €57,60 per uur professioneel 
€20,00 per dagdeel informeel/sociaal netwerk 

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

 

 Groepsgerichte vaktherapie 
Doelgroep + omschrijving Jeugdigen in de leeftijd 0-18 en hun (gezins)systeem met ernstige of meervoudige 

problematiek, jeugd en opvoedproblematiek (J&O), NAH problematiek of LVG problematiek, 
eventueel in combinatie met een psychische stoornis. 

Omschrijving Zie Bouwsteen 17. 
Behandeling lijkend op een setting van individuele behandeling, maar dan met twee of meer 
aanwezige cliënten (en eventueel behandelaren), waarbij de behandelaren (of trainers) 
verantwoordelijk zijn voor de cliënten, zonder ondersteuning van een staf voor verzorging, 
ondersteuning en verpleging (vov-staf). 
Korte en gerichte inzet van specifieke of specialistische, systeemgerichte training in een groep. 
Aanvullend kan thuisbehandeling nodig zijn (of onderdeel van de behandeling zijn). Met 
andere woorden; er kunnen behandelingen zijn die onder beiden vallen. Zowel individueel als 
in groepsverband. 

Doelstelling/resultaat Zie Bouwsteen 17. 
Gericht op het omgaan met gedrag, voortkomend uit kindproblematiek en/of 
systeemgerelateerde problematiek. 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie De behandeling wordt uitgevoerd door een SKJ-geregistreerde professional met een hbo-
opleiding. 
Een vaktherapeut is geregistreerd bij een van de leden van de federatie van vaktherapeutische 
beroepen. 
De voorziening wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een BIG/NVO/NIP-
geregistreerde regiebehandelaar of, in die gevallen waarin er sprake is van J&O of LVG 
problematiek en geen sprake is van een psychische stoornis, een BIG-geregistreerde Arts 
Verstandelijke Gehandicapte. 

Eigen bijdrage  

PGB tarief €19,20 per uur professioneel 

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

 

 Ambulante behandeling J&O en J-LVG 
Doelgroep + omschrijving Jeugdigen in de leeftijd 0-18 en hun (gezins)systeem met ernstige of meervoudige 

problematiek, jeugd en opvoedproblematiek (J&O), NAH problematiek of LVG problematiek, 
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eventueel in combinatie met een psychische stoornis. 

Omschrijving Het betreft individuele of gezinsgerichte (ambulante) behandeling, middels een curatieve 
interventie, inclusief observatie en diagnostiek Jeugd, gericht op het omgaan met gedrag, 
voortkomend uit kindproblematiek en/of systeemgerelateerde problematiek. Met de jeugdige 
en het gezin wordt een behandelplan opgesteld. Behandeling is altijd systeemgericht. 
Behandeling vindt plaats volgens de richtlijnen van de beroepsgroep 
Effectmeting vindt plaats. Veiligheid wordt van begin tot einde systematisch gemonitord en 
meegenomen in de behandeling. 

Doelstelling/resultaat Behandeling leidt tot 
- forse vermindering of opheffen van klachten 
- leerbaarheid binnen een van te voren bepaalde periode. 
- stabiliseren en normaliseren van het gezin. 
- Versterking of herstel eigen netwerk (zo nodig) 
- Bevorderen van het functioneren van de jeugdige in het gezin, op school en in de 
maatschappij . 
Duur wordt vooraf bepaald. Bij afloop duur evalueren. 
Veiligheid voor de ontwikkeling van de jeugdige waarborgen. 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie De voorziening behandeling wordt uitgevoerd door een SKJ-geregistreerde professional met 
een hbo-opleiding. 
De voorziening wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de BIG-geregistreerde 
Gezondheidspsycholoog (GZ) of Arts Verstandelijke Gehandicapte (AVG) (conform 
beleidsregels NZA, richtlijnen NJI). 

Eigen bijdrage  

PGB tarief €72,00 per uur professioneel 

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

 

 Ambulante groepsgerichte behandeling J&O & J-LVG 
Doelgroep + omschrijving Jeugdigen in de leeftijd 0-18 en hun (gezins)systeem met ernstige of meervoudige 

problematiek, jeugd en opvoedproblematiek (J&O), NAH problematiek of LVG problematiek, 
eventueel in combinatie met een psychische stoornis. 

Omschrijving Het betreft individuele of gezinsgerichte (ambulante) behandeling, middels een curatieve 
interventie, inclusief observatie en diagnostiek Jeugd, gericht op het omgaan met gedrag, 
voortkomend uit kindproblematiek en/of systeemgerelateerde problematiek. Met de jeugdige 
en het gezin wordt een behandelplan opgesteld. Behandeling is altijd systeemgericht. 
Behandeling vindt plaats volgens de richtlijnen van de beroepsgroep 

Effectmeting vindt plaats. Veiligheid wordt van begin tot einde systematisch gemonitord en 

meegenomen in de behandeling. 

Behandeling lijkend op een setting van individuele behandeling, maar dan met twee of meer 
aanwezige cliënten (en eventueel behandelaren), waarbij de behandelaren (of trainers) 

verantwoordelijk zijn voor de cliënten, zonder ondersteuning van een staf voor verzorging, 

ondersteuning en verpleging (vov-staf). 

Korte en gerichte inzet van specifieke of specialistische, systeemgerichte training in een groep. 

Aanvullend kan thuisbehandeling nodig zijn (of onderdeel van de behandeling zijn). Met 

andere woorden; er kunnen behandelingen zijn die onder beiden vallen. Zowel individueel als 

in groepsverband. 

Doelstelling/resultaat Behandeling leidt tot 
- forse vermindering of opheffen van klachten 
- leerbaarheid binnen een van te voren bepaalde periode. 
- stabiliseren en normaliseren van het gezin. 
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- Versterking of herstel eigen netwerk (zo nodig) 
- Bevorderen van het functioneren van de jeugdige in het gezin, op school en in de 
maatschappij . 
Duur wordt vooraf bepaald. Bij afloop duur evalueren. 
Veiligheid voor de ontwikkeling van de jeugdige waarborgen. 
Gericht op het omgaan met gedrag, voortkomend uit kindproblematiek en/of 
systeemgerelateerde problematiek. 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie De voorziening behandeling wordt uitgevoerd door een SKJ-geregistreerde professional met 
een hbo-opleiding. 
De voorziening wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de BIG-geregistreerde 
Gezondheidspsycholoog (GZ) of Arts Verstandelijke Gehandicapte (AVG) (conform 
beleidsregels NZA, richtlijnen NJI). 

Eigen bijdrage  

PGB tarief €24,00 per uur professioneel 

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

 

 Kortdurend verblijf jeugd 
Doelgroep + omschrijving Jeugdigen (0-18 jaar) die het grootste deel van de tijd in een gezinssetting leven en 

functioneren en waarbij de ouders/verzorgers ontlast moeten worden. 

Omschrijving Logeervoorziening. De jeugdige is in een andere omgeving en ontmoet andere mensen dan 
thuis. Het ‘ontlast’ de ouders tijdelijk. Ontspanning en vrije tijd zijn het uitgangspunt. 

Doelstelling/resultaat Stabiliseren en behouden van stabilisatie van de jeugdige. Inslijpen aangeleerde vaardigheden 
vanuit behandeling. Ontlasten van het gezin. 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie Het toezicht tijdens het kortdurend verblijf wordt uitgevoerd door een professional met een mbo-
opleiding op niveau 3. De voorziening wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een SKJ-
geregistreerde professional met een hbo-opleiding. 

Eigen bijdrage  

PGB tarief €146,88 per etmaal professioneel 
€31,06 per etmaal informeel/sociaal netwerk 

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Productcode Jw 44A09 

Eenheid frequentie  

 

 Dyslexiezorg 
Doelgroep + omschrijving Kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-18 met een IQ tussen de 50 en 85 . Behandeltraject 

voor kinderen en hun ouders met LVG, ernstige of meervoudige problematiek of psychische 
stoornis 

Omschrijving Behandeling wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van een BIG geregistreerde 
hoofdbehandelaar (conform beleidsregels NZA): een Gezondheidspsycholoog (GZ) of 
ArtsVerstandelijkGehandicapte (AVG). Behandelaren hebben een Universitaire of een HBO 
opleiding genoten. 
 
Met de cliënt wordt een behandelplan opgesteld. Behandeling gericht op leerbaarheid,groei, 
verandering en inzicht. Ontwikkelingsgericht en aangepast op het tempo van het 
gezinssysteem.  
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Behandeling is altijd systeemgericht. Gezinsleden worden altijd betrokken bij behandeling en 
worden gezien als belangrijke pijler om tot gedragsverandering bij het kind (tot ongeveer 13 
jaar). Het sociale netwerk wordt, zo nodig, betrokken bij de behandeling en waar nodig 
uitgebreid (sociale steun vergroten, isolement opheffen). 
 
Behandeling is multidisciplinair. Waar nodig worden maatschappelijk werkers, 
fysiotherapeuten, logopedisten, speltherapeuten en PMT’ers ingezet. 
 
Er vindt risico inschatting veiligheid plaats. Gebruik van meldcode en evt melding bij Veilig 
Thuis. Zo nodig de casusregie nemen. 
 
Behandeling is kortdurend. Maximaal 1 jaar; daarna evalueren. 

Doelstelling/resultaat -Ouders/verzorgers inzicht geven in de kindproblematiek en de eventueel aanwezige 
ouderfactoren. Psycho-educatie.  
-Optimaliseren van de opvoedingscompetenties van de ouders. Vergroten 
opvoedvaardigheden 
-Verbeteren van de onderlinge relatie en communicatie tussen de gezinsleden. 
-Het gezin inzicht geven in en versterken van hun eigen mogelijkheden en krachten. 
-Eigen netwerk is, zo nodig, versterkt of hersteld. Zelfregie staat hierbij voorop. 
Integratieve benadering staat centraal; probleem wordt integraal benaderd (Dösen). 
Benadering vanuit breder en dieper inzicht in de oorzaken en oplossingen van problemen.  
 
Na maximaal 1 jaar evaluatie van concrete werkdoelen, en vaststellen: 
- of de vooraf opgestelde behandeldoelen zijn behaald en wat er nodig is om verder te groeien 
of het geleerde te stabiliseren. 
- verlenging van het behandeltraject noodzakelijk is (of dat doorverwijzing nodig is). 
-het behandeltraject afgeschaald kan worden naar begeleiding (stabiliseren, onderhouden, 
praktische ondersteuning. 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

Financiering op basis van geleverde uren. €90,- 

Kwalificatie De behandeling van jeugd door Driestroom, ’s Heeren Loo,  Pluryn en UniK valt ook onder 
deze bouwsteen, niet onder bouwsteen 33, 34, 35. 

Eigen bijdrage  

PGB tarief € 87,60 per uur professioneel  
informeel/ sociaal netwerk niet van toepassing 

Toewijzing door GGD, Mee, NIM, Zorgplatform Onderwijs, huisarts/kinderarts/jeugdarts 

Wettelijk kader Jeugdwet 

Eenheid frequentie x uren geldigheidsduur beschikking 

Volume 72 uur 

Looptijd 2 jaar 

 Tijdelijk verblijf LVB met begeleiding en evt. verzorging 
Doelgroep + omschrijving De doelgroep betreft (jong)volwassenen (18+) met een (licht) verstandelijke beperking (LVB) 

die op termijn (naar verwachting) zelfstandig kunnen wonen, maar in de aanloop naar deze 
zelfstandigheid nog een aantal jaren na het 18e levensjaar een beschermde woonomgeving 
met veiligheid, stabiliteit en structuur nodig hebben. Het gaat met name om 
(jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (IQ tussen 50 en 85) in combinatie 
met probleemgedrag en om ouders met een licht verstandelijke beperking die om moeten 
leren gaan met de opvoeding van hun kind(eren). 

Omschrijving Tijdelijk verblijf LVB omvat herstelgerichte ondersteuning, gericht op verzelfstandiging, 24-uurs 
bereikbaarheid of toezicht in combinatie met verblijf voor burgers die als gevolg van een 
(vastgestelde) licht verstandelijke beperking en probleemgedrag nog niet in staat zijn zich, met 

Opmerking [NvdB1]: Is dit hetzelfde 
gebleven? 

Opmerking [SN2]: Stefan is dit 
hetzelfde gebleven? 
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behulp een minder intensief hulpaanbod, zelfstandig in de samenleving te handhaven. 
Begeleiding en het leren omgaan met de beperkingen staat voorop bij het verbeteren van het 
functioneren. Intramurale behandeling voor de psychiatrische aandoening/beperking (via de 
Wlz of verlengde Jeugdwet) is afgerond of staat niet (meer) op de voorgrond. Gebaseerd op de 
mogelijkheden van de cliënt staat de op participatie gerichte ondersteuning vanuit de 
beschermende woonomgeving op de voorgrond. 

Doelstelling/resultaat Het verblijf is gericht op: 
a) zelfstandigheidstraining, zodat cliënt na verblijf in de beschermde woonvorm zelfstandig 
kan gaan wonen. 
b) het bevorderen van zelf- en samenredzaamheid en participatie; 
c) het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar 
voor de cliënt of anderen. 
Het individuele Zorgplan van in principe maximaal 3 jaar is gericht op zelfstandig wonen en 
bevat de doelen per leefgebied van de ZRM en de daaraan gekoppelde activiteiten, die 
halfjaarlijks worden geëvalueerd. In elk Zorgplan zijn in ieder geval doelen opgenomen gericht 
op opleiding, werk en/of zinvolle dagbesteding. 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

€ 125,- per etmaal (inclusief huisvesting, exclusief dagbesteding) 
(€ 45.625,-per jaar) 

Kwalificatie  

Eigen bijdrage  

PGB tarief €102,00 per etmaal professioneel 

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie Tarief per etmaal 
Gemiddeld aantal uren begeleiding / verzorging per week: 5 - 15 uur 
(gemiddeld 10 uur per week) 

 Tijdelijk verblijf LVB met (dagelijks) intensieve begeleiding en verzorging 
en gedragsregulering 

Doelgroep + omschrijving De doelgroep betreft (jong)volwassenen (18+) met een (licht) verstandelijke beperking (LVB) 
die op termijn (naar verwachting) zelfstandig kunnen wonen, maar in de aanloop naar deze 
zelfstandigheid nog een aantal jaren na het 18e levensjaar een beschermde woonomgeving 
nodig hebben met veiligheid en veel structuur en stabiliteit. Overname van taken op diverse 
levensterreinen is nodig als gevolgd van beperkte sociale en besluit- en 
oplossingsvaardigheden, maar kan geleidelijk worden afgebouwd door training. Het gaat met 
name om (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (IQ tussen 50 en 85) in 
combinatie met ernstig en complex probleemgedrag en om ouders met een licht 
verstandelijke beperking die om moeten leren gaan met de opvoeding van hun kind(eren). 

Omschrijving Tijdelijk verblijf LVB omvat herstelgerichte ondersteuning, gericht op verzelfstandiging, 24-uurs 
bereikbaarheid of toezicht in combinatie met verblijf voor burgers die als gevolg van een 
(vastgestelde) licht verstandelijke beperking en probleemgedrag nog niet in staat zijn zich, met 
behulp een minder intensief hulpaanbod, zelfstandig in de samenleving te handhaven. 
Begeleiding en het leren omgaan met de beperkingen staat voorop bij het verbeteren van het 
functioneren. Intramurale behandeling voor de psychiatrische aandoening/beperking (via de 
Wlz of verlengde Jeugdwet) is afgerond of staat niet (meer) op de voorgrond. Gebaseerd op de 
mogelijkheden van de cliënt staat de op participatie gerichte ondersteuning vanuit de 
beschermende woonomgeving op de voorgrond. 

Doelstelling/resultaat Het verblijf is gericht op: 
a) zelfstandigheidstraining, zodat cliënt na verblijf in de beschermde woonvorm zelfstandig 
kan gaan wonen. 
b) het bevorderen van zelf- en samenredzaamheid en participatie; 
c) het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar 
voor de cliënt of anderen. 
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 Kortdurend verblijf volwassenen 
Doelgroep + omschrijving Volwassenen met een verstandelijke, psychiatrische, NAH- of lichamelijke (LG) beperking. 

Exclusief ouderen. Kortdurend verblijf voor ouderen wordt separaat door de gemeenten 

Het individuele Zorgplan van in principe maximaal 3 jaar is gericht op zelfstandig wonen en 
bevat de doelen per leefgebied van de ZRM en de daaraan gekoppelde activiteiten, die 
halfjaarlijks worden geëvalueerd. In elk Zorgplan zijn in ieder geval doelen opgenomen gericht 
op opleiding, werk en/of zinvolle dagbesteding. 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

€ 173,40 per etmaal (inclusief huisvesting, exclusief dagbesteding) 
(€ 62.050,- per jaar) 

Kwalificatie  

Eigen bijdrage  

PGB tarief €138,72 per etmaal professioneel 

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie Tarief per etmaal 
Gemiddeld aantal uren begeleiding / verzorging per week: 15 – 20 uur 
(gemiddeld 17,5 uur per week) 

 Persoonlijke verzorging volwassenen 
Doelgroep Volwassenen met verstandelijke, psychiatrische, zintuiglijke of NAH- beperkingen waarbij 

lijfgebonden zorg noodzakelijk is, en waarbij geen sprake is van een ondersteuningsbehoefte 
vanuit geneeskundige zorg of een verhoogd risico daarop.  Wanneer de behoefte aan Persoonlijke 
Verzorging samenhangt met een behoefte aan geneeskundige zorg of een verhoogd risico daarop, 
valt de verzorging onder de Zvw. Onder geneeskundige zorg kan worden verstaan: zorg voor 
cliënten die noodzakelijk is als gevolg van ziekte, aandoening of beperking, of bij cliënten die een 
‘hoog risico’ hierop hebben, zoals ouderen met een lichamelijke aandoening of beperking, 
dementie of, in het algemeen, mensen bij wie de gezondheidssituatie snel kan 
veranderen/verslechteren die dikwijls al te maken hebben met huisartsenzorg of ziekenhuiszorg.   

Omschrijving Het overnemen van de zelfzorg.  Voorbeelden van handelingen in het kader van persoonlijke 
verzorging zijn: opstaan, aankleden, eten, drinken, wassen, toiletgebruik, scheren, kammen, 
tanden poetsen en steunkousen aantrekken. 

Doelstelling/resultaat Stabilisatie van zelfzorg, hygiëne. 

Financiering Financiering per uur. € 46,80 

Kwalificatie De voorziening persoonlijke verzorging wordt uitgevoerd  door een professional met een mbo-
opleiding. 
Indien deze voorziening wordt uitgevoerd in combinatie met reguliere begeleiding, door dezelfde 
professional, gelden de minimum personeelseisen genoemd bij Bouwsteen 01 Reguliere 
Begeleiding. 

Eigen bijdrage JA.  

PGB tarief € 37,44 per uur professioneel  
€ 20,00 per uur informeel/ sociaal netwerk 

Toewijzing door Klantmanagers Wmo in overleg met Wijkverpleegkundigen  
 
De wijkverpleegkundigen indiceren voor persoonlijke verzorging in het kader van de 
zorgverzekeringswet. Zij kunnen op basis van criteria beoordelen of het Wmo of Zvw is, wanneer 
het gaat om persoonlijke verzorging. In de praktijk zal per casus goed gekeken moeten worden of 
en wanneer het om Wmo zorg gaat.   

Wettelijk kader Wmo 

Eenheid frequentie X aantal uren binnen geldigheidsduur van de totale beschikkingsperiode  
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ingekocht en maakt dus geen onderdeel uit van dit overzicht. 

Omschrijving Logeersituatie in verschillende varianten om de thuissituatie (mantelzorgers) te ontlasten. Zo 
lokaal mogelijk en voor diverse doelgroepen. Aansluiten op bestaande voorzieningen. 

Doelstelling/resultaat Ontlasten van mantelzorgers. 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

Dagtarief. 183,60 per etmaal. (Tarief is een all-in tarief) 
Weekend (vrij-avond – zon-avond = max 2 dagen) 
Richtlijn: twee etmalen per maand. Voor vakanties 15 etmalen. 

Kwalificatie Het toezicht tijdens het kortdurend verblijf wordt uitgevoerd door een professional met een 
mbo-opleiding op niveau 3. 

Eigen bijdrage JA 

PGB tarief € 146,88 per etmaal professioneel  
€ 31,06   per etmaal informeel/ sociaal netwerk 

Toewijzing door Klantmanagers Wmo, wijkverpleegkundige, Mee 
 
Overleg met Bureau crisistoewijzing is mogelijk. Bureau Crisistoewijzing kan ook gebeld 
worden wanneer niet duidelijk is of kortdurend verblijf nu onder eerstelijnssubsidieregeling of 
Wmo valt. BCI is voor collegiaal overleg bereikbaar per mail: BCI@zzgzorggroep.nl  of per 
telefoon: 024-3665767. 

Wettelijk kader Wmo 

Eenheid frequentie X etmalen binnen geldigheid beschikking 

 

 Dagbesteding volwassenen 
Doelgroep + omschrijving Volwassenen met psychiatrische, verstandelijke, lichamelijke en/of somatische beperkingen - 

exclusief mensen met geriatrische/ ouderdomsproblematiek (blok A) en mensen met 
zintuiglijke beperking. 

Omschrijving Ontwikkelingsgericht dagactiviteiten, al dan niet in groepsverband, gericht op: 
- het creëren en behouden van dagstructuur; 
- indien mogelijk toeleiding naar arbeidsmatige of (begeleid) werk; 
- ontwikkelen en behouden van fysieke, cognitieve en sociale vaardigheden; 
- het bevorderen en behouden van zelfredzaamheid 
- het bevorderen van de eigen regie 
- verminderen/voorkomen van sociaal isolement 
- contact, ontwikkeling en/of ontplooiing 
- ontlasting van mantelzorgers. 
Tijdens de dagbesteding wordt zoveel mogelijk een gezonde leefstijl (gezonde voeding, 
beweging, etc.) bevorderd. 
Voor iedere deelnemer wordt de ondersteuningsbehoefte gemonitord gedurende de periode 
dat hij deelneemt aan de dagbesteding. Wijzigingen in deze zorgbehoefte worden vastgelegd 
per deelnemer. 
De dagbestedingsactiviteiten worden zo lokaal mogelijk georganiseerd, zoveel mogelijk 
aansluitend op de in wijken en stadsdelen aanwezige voorzieningen en zo mogelijk met 
gebruikmaking van de lokaal aanwezige (gemeentelijke) accommodaties. 

Doelstelling/resultaat Participatie (zo inclusief/geïntegreerd mogelijk) en dagstructuur vergroten en behouden aan 
de hand van concrete doelen op één of meer leefgebieden uit de ZRM in het begeleidingsplan. 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

€ 35,20 per dagdeel 

Kwalificatie De voorziening dagbesteding wordt uitgevoerd door een professional met een mbo-opleiding 
op niveau 3. Voor het opstellen van het hulpverleningsplan en het realiseren en monitoren van 
de resultaten die in dit plan opgenomen zijn, dient een professional ingezet te worden met 
een mbo-opleiding op niveau 4. 

Eigen bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

mailto:BCI@zzgzorggroep.nl
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Wettelijk kader  

Eenheid frequentie X dagdelen totaal binnen geldigheid beschikking 

 

 Vervoer naar dagbesteding, dagbehandeling en kortdurend verblijf 
Doelgroep + omschrijving (Voor volwassenen  

Volwassenen en jeugdigen die niet zelf of niet via hun netwerk in vervoer kunnen voorzien 
terwijl er ook geen passend vervoer aanwezig is en het vervoer niet valt onder de gebruikelijke 
zorg. 

Omschrijving Vervoer moet inclusief zijn bij alle vormen van dagbesteding, dagbehandeling en kortdurend 
verblijf: 
- Dagbesteding volwassenen 
- Dagbesteding jeugd 
- Dagbehandeling jeugd 
- Kortdurend verblijf volwassenen 
- Kortdurend verblijf jeugd 
Uitzondering: vervoer naar de behandeling Jeugd GGZ. Dit wordt regionaal ingekocht via het 
doelgroepenvervoer Avan. 
Startpunt is het eigen netwerk en de lokale mogelijkheden van inzet van vrijwilligers. Daar 
waar dit niet mogelijk is, is de zorgaanbieder verantwoordelijk voor het bieden van passend 
vervoer van en naar de dagbesteding, dagbehandeling of het kortdurend verblijf. 
De plaatsing van cliënten is een verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. 
Het wijkteam geeft de indicatie voor vervoer af, maar doet dit in overleg en afstemming met 
de zorgaanbieder, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van het sociale 
netwerk en de lokale mogelijkheden van inzet van vrijwilligers.  
 
Bij het vaststellen van de indicatie geldt het Toetsingskader Vervoer Jeugdhulp en Wmo Regio 
Nijmegen. Dit kader geldt ook voor een zorgaanbieder als een jongere rechtstreeks door de 
wettelijke verwijzer bij een zorgaanbieder terecht komt. 
 
Voor het vervoer worden voertuigen ingezet die in ieder geval; 
- voldoen aan alle relevante bepalingen en door de Rijksdienst door het Wegverkeer te zijn 
goedgekeurd voor taxivervoer; 
- voorzien zijn van een verbandtrommel, brandblusser, noodhamer en gordelsnijder; 
- dusdanig zijn ingericht dat de chauffeur vanuit zijn/haar zitplaats altijd alle inzittenden tijdens 
de rit kan zien; 
- elke klant zicht naar buiten bieden; 
- zijn voorzien van een kinderslot; 
- zijn voorzien van veiligheidsgordels die geschikt zijn voor alle reizigersgroepen 
- rookvrij zijn 
- (bij rolstoelplaatsen): zijn voorzien van een voor alle rolstoeltypen veilige bevestiging van de 
rolstoel en zijn voorzien van een voor alle rolstoeltypen veilige bevestiging van de reiziger. 

Doelstelling/resultaat Vervoer naar de genoemde individuele voorzieningen voor jeugd en volwassenen. 
Voor de ritten die worden gemaakt gelden de volgende eisen: 
- de maximale duur van de rit voor een klant, van thuissituatie naar dagbesteding, bedraagt 
één uur; 
- het op tijd vertrekken van het voertuig en het op tijd aankomen op de bestemming: 
maximaal een half uur voor afgesproken vertrektijd en half uur na afgesproken aankomsttijd. 

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

€ 10,35 per etmaal (etmaal waarin de cliënt ten minste één dagdeel bij de 
voorziening aanwezig is). 
Bij inschrijving op de volgende bouwstenen, schrijft de Ondernemer automatisch in op de 
bouwsteen vervoer: 
- Dagbesteding volwassenen 
- Dagbesteding jeugd 
- Dagbehandeling jeugd (m.u.v Jeugd-GGZ) 
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- Kortdurend verblijf volwassenen 
- Kortdurend verblijf jeugd 

Kwalificatie De voorziening wordt uitgevoerd door een chauffeur die in ieder geval; 
- In het bezit is van een EHBO-certificaat; 
- Kennis en affiniteit heeft met de klant; 
- kan omgaan met de diverse beperkingen en ziektebeelden van de klant; 
- servicegericht, klantvriendelijk, verantwoordelijk en behulpzaam is. 
Indien van belang voor de klant moet de chauffeur; 
- vastigheid (in chauffeurs en route) bieden; 
- in het bezit zijn van een certificaat voor omgaan met epilepsie; 
- weten hoe om te gaan met klanten met gedragsproblemen. 
Voor iedere chauffeur die ingezet wordt voor het vervoer van rolstoelafhankelijke reizigers 
gelden de volgende aanvullende eisen; 
- heeft ervaring in de omgang met de doelgroep en haar beperkingen; 
- bezit praktische vaardigheden betreffende het vervoeren van rolstoelreizigers; 
- beheerst de zit- en til-technieken ten behoeve van passagiers met een fysieke beperking. 

Eigen bijdrage Voor volwassenen: JA 
Voor Jeugd: Nee 

PGB tarief € 10,15 per uur professioneel  
informeel/ sociaal netwerk niet van toepassing 

Toewijzing door Klantmanager Wmo, GGD, MEE, NIM, Wijkverpleegkundige, Zorgplatform onderwijs 
Jeugd: Huisarts/kinderarts/jeugdarts  
 
Toekenning conform Toetsingskader vervoer (nog vast te stellen in januari) 

Wettelijk kader Wmo en Jeugdwet 

Eenheid frequentie X etmalen totaal binnen geldigheid beschikking 
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BLOK C1 PRODUCTEN 

 Gezinshuis J-LVG incl. begeleiding en behandeling (3LVG) 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Gezinshuis J&O begeleiding en behandeling 

Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 JeugdzorgPlus 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Behandelgroep incl. dagbesteding en behandeling (3LVG) 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en  
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Tarief (inclusief BTW) 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Behandelgroep excl. dagbesteding incl behandeling (3VG) 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Behandelgroep incl dagbesteding en behandeling (3VG) 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 3-leefmilieusvoorzieningen incl behandeling  en dagbesteding (4-LVG) 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  
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 3-leefmilieusvoorzieningen incl behandeling  en dagbesteding (5-LVG) 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Terreinvoorziening Gezinsopname licht 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Terreinvoorziening Gezinsopname middel 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Terreinvoorziening Gezinsopname zwaar 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 
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Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 3-leefmilieusvoorzieningen incl behandeling  en dagbesteding (4-LVG) 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Behandelgroep 24 uur op terrein (VF6) 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Behandelgroep 24 uur op terrein (VF7) 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  
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 Behandelgroep 24 uur op terrein (VF8) 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Time out voorziening 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Moeder Kind Huis 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Pleegzorg 24 uurs 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  
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PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Netwerkonderzoek 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Gezinshuis J-LVG incl. begeleiding (2LVG) 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Gezinshuis J&O incl. begeleiding 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Kamertraining 



47 
 
 

 
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend 

 

Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Fasehuis, leerhuis, behandelgroep in wijk 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Beschermd wonen J-GGZ en verslavingszorg 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Ambulante Behandeling J&O J-LVG 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  
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Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Ambulante Groepsgerichte Behandeling J&O J-LVG (nieuw) 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 MST (Multi Systeem Therapie) 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 MDFT ,  ACRA / Craft 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Gezin Centraal / IOG 
Doelgroep + omschrijving  
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Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Langdurige klinische opname GGZ/Psychiatrie F-bed incl crisisbed 

Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Langdurige klinische opname GGZ/Psychiatrie G-bed incl crisisbed 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Verslavingszorg GGZ jeugdkliniek E-bed 

Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  
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Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Verblijf zonder overnachting GGZ 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Crisisbed LVB Z560 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Spoedopvang  J&O Met verblijf (VF8) 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Spoedopvang J&O zonder verblijf 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  
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Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  
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BLOK C2 PRODUCTEN 

 OTS < 1 jaar 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 OTS > 1 jaar 

Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Voogdij 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Reguliere jeugdreclassering 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en  
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Tarief (inclusief BTW) 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Samenloop 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 ITB-harde kern 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 ITB-criem 

Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  
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 STP 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 GBM advies 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 GBM begeleiding 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Consultatie en advies 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 
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Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Actieve consulatieve dienstverlening 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Drangtraject eenmalig 3 maanden 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Drangtraject vervolgtoeleiding OTS 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  
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 Overig: Begeleiding toeleiding gesloten jeugdzorg: outputgericht 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Drangtraject vervolg 1 mnd 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Drangtrajecten ingang 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  

PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  

 

 Nazorg na dwangmaatregel 
Doelgroep + omschrijving  

Omschrijving  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Ouder bijdrage  
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PGB tarief  

Toewijzing door  

Wettelijk kader  

Eenheid frequentie  

Bijzonderheden  
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OVERIG 

73 Zorg voor mensen met een zintuiglijk beperking (tekst 2016) 
Doelgroep + korte 
omschrijving 

Mensen met een visuele beperking. Het kan hierbij ook gaan om doofblinde volwassenen 

en vroegdove volwassenen.Ook mogelijk in combinatie met andere beperkingen 

(verstandelijk/psychiatrisch) 

Omschrijving Specialische begeleiding, dagbesteding en behandeling.  
Zie informatiekaart landelijke inkoopafspraken specialistische begeleiding 
 
31a = Beantwoording korte begeleidingsvragen ZG (vroegdoven en doofblinden)  
31b = Gespecialiseerde begeleiding ZG (vroegdoven, visueel gehandicapten en doofblinden) 
31c = Revaliderende begeleiding ZG (vroegdoven)  
31d = Begeleidersvoorziening (doofblinden)  
31e = Dagactiviteit ZG (vroegdoven en doofblinden)  

Doelstelling/resultaat  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

Tarieven zijn verschillend per organisatie. Tarieven zijn niet openbaar. 

Kwalificatie  

Eigen bijdrage JA 

PGB tarief  

Toewijzing door Landelijk gecontracteerde instellingen 

Wettelijk kader Wmo 

Productcode Productcodes: 
31a=Beantwoording korte begeleidingsvragen                         Code????  
31b=Gespecialiseerde begeleiding ZG                                         02-015 
31c=Revaliderende begeleiding ZG                                              02-016 
31d=Begeleidersvoorziening                                                          02-017 
31e =Dagactiviteit ZG                                                                      07-004 
Richtlijn Einddatum toekenning: 4 jaar 

Eenheid frequentie X dagdelen geldigheid beschikking 

 

74 Beschermd wonen (tekst 2016) 
Doelgroep + omschrijving Beschermd wonen GGZ 

Omschrijving GGZ-C 1 t/m 6 

Doelstelling/resultaat Wordt in zijn geheel uitgevoerd door centrum gemeente Nijmegen. Cliënten doorverwijzen 
naar GGD voor indicatie.  
 
In het geval van een indicatie voor beschermd wonen en bij inzet van overbruggingszorg  
wordt (ikv wachtlijst) de begeleiding en dagbesteding betaald vanuit de financiering voor 
beschermd wonen.  

Financiering en 
Tarief (inclusief BTW) 

 

Kwalificatie  

Eigen bijdrage JA 

PGB tarief  

Toewijzing door Indicatiestelling door GGD  in opdracht van centrumgemeente Nijmegen. GGD gaat niet over 
zorgtoewijzing.  
 
T.a.v. ingewikkelde casuïstiek: voor nu is afgesproken dat Majda Azzougarh het aanspreekpunt 
is voor complexe casuïstiek waarbij beschermd wonen GGZ een rol speelt en die niet door de 
professionals met elkaar op te lossen is. Haar mailadres is m.azzougarh@nijmegen.nl 

Wettelijk kader Wmo 

Eenheid frequentie regionaal 

mailto:m.azzougarh@nijmegen.nl
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Bijlage 1: Opdracht GI Drang   
Te gebruiken door Sociaal Team Beuningen om te borgen dat uiterlijk binnen 5 dagen een JW301 bericht 
wordt gestuurd.  
Kopie bestemd voor GI 

 
 
1. Ouders hebben toestemming gegeven 

Toelichting: een drangopdracht mag alleen verleend worden na toestemming van de ouders. 

 

Naam ouder: __________________________  Naam 

ouder:____________________________ 

 

Handtekening:_________________________  Handtekening: 

___________________________   

2. Invuldatum formulier 

Datum:  

 

3. Gegevens jeugdige en gezag 

Naam :  

Adres :   Tel : 

BSN :   Geboortedatum :  

Gezaghebbende: □ vader       □ moeder        □ voogd □ pleegouder(s)  

Gegevens vader                                            Gegevens moeder 

Naam :   Naam :  

Adres :   Adres :  

BSN :   BSN :  

 

4. Gegevens  Sociaal Team Beuningen 

Naam medewerker :  

 

5. Gegevens  GI 

Opdracht aan GI :  □ JBG                         □ LJ&R                       □ WSS 

Besproken met GI, naam : 

                             E-mail: 

                             Tel      : 

Naam contactpersoon GI (indien reeds bekend):  

                              E-mail:  

                              Tel     : 
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ZOZ: Gewenste dranginzet.  

 

6. Gewenste dranginzet 

 

Ingangsdatum opdracht:  __-__-____ 

(Ingangsdatum opdracht wordt meegegeven in 301-toekenningsbericht van backoffice aan GI.) 

Let op: in geval telefonisch/via e-mail al opdracht is verstrekt aan GI, dan deze datum invullen! 

  

Gewenst product (aankruisen): 

(alle producten hebben een afgesproken duur in maanden; daarom in de opdracht geen einddatum) 
 

 RvN drang ingang (8 maanden) 
49B24 

JBG en 
LdH 

 RvN drang regulier (3 maanden) 
49B02 

JBG en 
WSG 

 RvN drang verlenging (1 maand) 49B21 JBG 

 RvN VTO naast geregistreerde drang (2 maanden) 49B05 JBG 

 RvN Actieve consultatieve dienstverlening (1 maand) 49B61 JBG 

 RvN Nazorg na maatregel jeugdbescherming (1 maand) 49B04 JBG 

 

Toelichting: inhoudelijke gegevens die zijn besproken met wijkteam en GI worden indien nodig 

vastgelegd op een bijlage bij de drangopdracht. 
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Bijlage 2: Bericht voor alle wettelijke toeleiders naar maatwerkvoorzieningen op grond 

van de Jeugdwet in de regio Rijk van Nijmegen excl Wijchen 

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de Jeugdwet. Vanaf 2018 

sluit de regio Nijmegen nieuwe zorgcontracten af met zorgaanbieders voor ambulante jeugdhulp en 

jeugd-Ggz. De regio omvat de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en 

Middelaar en Nijmegen (dus zonder Wijchen). Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden omdat de 

oude contracten afliepen. In bijlage 1 staat een lijst met gecontracteerde aanbieders per dienst, voor 

de volledigheid zijn ook de Dyslexie- en Jeugdhulp-met-verblijf-aanbieders opgenomen.  

Voor ambulante Jeugdhulp zijn er minder aanbieders gecontracteerd dan in 2017. De selectie heeft 

plaatsgevonden op een aantal criteria:  

1. beroepsbekwaamheid zoals opleidingsniveaus en  voor jeugd bijvoorbeeld de wettelijke 

vereiste registratie bij de Stichting Kwalificatieregister Jeugd, BIG, NIP en NVO (de laatste 3 

zijn eisen voor de regiebehandelaar). 

2. minimumeisen zoals referenties (minimaal 5 cliënten als zelfstandig ondernemer) 

3. score op de volgende gunningscriteria  

a. Hulpverleningsplan– en evaluatieplan:  

b. Bereik en participatie specifieke doelgroepen 

c. Betaalbaarheid 

d. Duurzaamheid: personeelsbeleid en milieubeleid 

Daarnaast is er met het nieuwe contract een aantal duidelijk afspraken gemaakt over onder andere  

werkwijze, cliëntenparticipatie, klachtenregistratie en beloning.  

Er zijn een aantal bestaand jeugdhulp-aanbieders niet-gegund (die staan dus niet in bijlage 1). Voor 

hun cliënten geldt dat zij hun zorgtraject tot het einde van de huidige indicatie kunnen afronden bij de 

huidige zorgaanbieder.  Is dit traject een nieuwe indicatie voor zorg nodig, dan kunt u uit de gegunde 

aanbieders een alternatieve aanbieder kiezen. 

Alle aanbieders zullen hun zorgaanbod beschrijven in de steunwijzer 

https://regiorijkvannijmegen.steunwijzer.nl, deze is vanaf 2018 gevuld en biedt ook voor u veel nuttige 

informatie. 

De lijst in bijlage 1 kan aan verandering onderhevig zijn omdat sommige jeugdaanbieders die niet 

gegund zijn nog als onderaannemer verder gaan. Op de site robregionijmegen.nl zal dit worden 

aangekondigd. 

Vragen kunt u stellen aan contracteringregio@nijmegen.nl.  

https://regiorijkvannijmegen.steunwijzer.nl/
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Alléén reguliere begeleiding en 

verzorging en begeleiding Jeugd

SOC Nederland – Van den Akker coaching

Specialistische- én reguliere begeleiding 

Jeugd

Bots Begeleiding 

Bureau Backpackerz 

Bureau Beckers 

De Bloeipraktijk 

DIT Coaching 

Driestroom 

GrandCare Begeleiding BV 

Kind aan Huis 

Onder de Bomen

Plushome B.V 

Prolis V.O.F 

Stichting Leren Interactie Zorg (Liz)

Stichting Pluryn Hoenderloo groep 

Stichting Prokino 

Stichting Uitblinkers 

Stichting  ’s Heerenloo Zorggroep 

Thuisverpleging Rijk van Nijmegen (TVN) ( onderaannemer Kenniscentrum AD(H)D en ASS) 

Unik BV 

VOF KrekelAutisme Coaching
Dagbesteding Jeugd Coöperatieve Vereniging Boer en Zorg

Driestroom

GrandCare Begeleiding BV

Prolis V.O.F

Stichting Leren Interactie Zorg (Liz)

Stichting Pluryn Hoenderloo groep

Stichting  ’s Heerenloo Zorggroep

Thuisverpleging Rijk van Nijmegen (TVN)

Unik BV

Dagbehandeling Jeugd Driestroom

Stichting Entrea

Stichting Leren Interactie Zorg (Liz)

Stichting Pluryn Hoenderloo groep

Stichting  ’s Heerenloo Zorggroep

Unik BV

Ambulante (groeps-) behandeling J&O 

en J-LVB Jeugd

Family Supporters Maas en Waal

OPM Nijmegen

Pactum Jeugd en Opvoedhulp

STAP Jeugdhulp

Stichting Oosterpoort

DRIESTROOM 

ENTREA 

PLURYN 

SHEERENLOO 

KORAALGROEP 

Yes We Can Clinics (veegcontract)

Kortdurend verblijf Jeugd Coöperatieve Vereniging Boer en Zorg

DeniseZorg BV Kinderzorg Bijzonder

Driestroom

GrandCare Begeleiding BV

Pactum Jeugd en opvoedhulp

STAP Jeugdhulp

Stichting Entrea

Stichting Prokino

Stichting  ’s Heerenloo Zorggroep

Thuisverpleging Rijk van Nijmegen (TVN)

Unik BV
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Vaktherapie Pactum Jeugd en Opvoedhulp

Vakwerk regio Nijmegen

Stihcitng Pluryn Hoenderloo groep

Behandeling basis ggz (inclusief 

Observatie en Diagnostiek)

1+1=vier

Basic Trust Boxmeer

Berkel-B

Boland

Bosman GGZ

Compass GGZ

Coöperatie Vrijgevestigde Jeugd GGZ

ECLG Expertisecentrum leren & gedrag                   Evergreen

Gerdie Nooijens-BNT Consult

GGZ Scharwächter

In Beweging

Iriszorg

Kinder- en jongerenpraktijk Maas en Waal

Kobussen & Partners Psychologen

Marant

Max Ernst GGZ

Nul tot Zes Psychotherapie

Opdidakt BV

Orthopedogogenpraktijk Xieje Talent

Parnassia Groep BV

Praktijk van Waterschoot

Praktijk voor de kinder- en jeugdpsychologie

Praktijk voor Psychotherapie Bronnenberg

Pro Persona

Psychologenpraktijk Frumau

Psychologische praktijk Optima

Radboud Ambulatorium Jeugd

Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsprobleem

Sentio 

Stap Jeugdhulp

Stichting Pluryn

TVN

VirenzeBehandeling specialistische ggz (inclusief 

Observatie en Diagnostiek) Boland

Bosman GGZ

Compass GGZ

Coöperatie Vrijgevestigde Jeugd GGZ

GGZ Scharwächter

In Beweging

Iriszorg

Kinder- en jongerenpraktijk Maas en Waal

Kobussen & Partners Psychologen

Max Ernst GGZ

Nul tot Zes Psychotherapie

Orthopedogogenpraktijk Xieje Talent

Parnassia Groep BV

Praktijk van Waterschoot

Praktijk voor Psychotherapie Bronnenberg

Pro Persona

Psychologenpraktijk Frumau

Radboud Ambulatorium Jeugd

Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsprobleem

Stichting Pluryn

Virenze

F. van Broekhoeven psychiater

Karakter

Melody PsyCare GGZ

Mutsaersstichting

Stichting GGZ Groep

Stichting Oosterpoort

Dyslexie BCO Onderwijsadvies b.v. 

Berkel-B 

Gerdie Nooijens BNT-consult 

Leestalent 

Logopediepraktijk M.H.C. Krebbers 

Opdidakt BV 

OPM Nijmegen 

Regionaal Insituut voor Dyslexie 

Stichting Marant 
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Kamertraining LINDENHOUT

Prokino Meander

Oosterpoort

Pactum

Langdurige klinische opname GGZ/Psychiatrie F-bed incl crisisbed KARAKTER

Langdurige klinische opname GGZ/Psychiatrie G-bed incl crisisbed KARAKTER

Moeder Kind Huis DRIESTROOM

PLURYN

Netwerkonderzoek ENTREA

Pleegzorg 24 uurs ENTREA

Leger des Heils GLD

LINDENHOUT

Prokino Meander

Oosterpoort

PACTUM

WILLIAM SCHRIKKER PLEEGZORG

Combinatie jeugdzorg (veegcontract)

Timon (veegcontract)              

Rubicon (veegcontract)

Flexus (veegcontract)

Spoedopvang  J&O Met verblijf (VF8) ENTREA

SHEERENLOO

KORAALGROEP

LINDENHOUT

PACTUM

Spoedopvang J&O zonder verblijf ENTREA

LINDENHOUT

PACTUM

Terreinvoorziening Gezinsopname licht HORIZON

Terreinvoorziening Gezinsopname middel PLURYN

HORIZON

Time out voorziening DRIESTROOM

Prokino Meander

Shelterzorg/ Zandroos

Stichting Time Out Huis Nijmegen

Verblijf zonder overnachting GGZ KARAKTER

Verslavingszorg GGZ jeugdkliniek E-bed IRISZORG

Verslavingszorg GGZ jeugdkliniek E-bed Yes We Can Clinics (veegcontract)
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Ambulant traject MST (Multi Systeem Therapie) PLURYN

OG HELDRING

Ambulant traject MDFT ,  ACRA / Craft IRISZORG

PLURYN

3-leefmilieusvoorzieningen incl behandeling  en dagbesteding (4-LVG) PLURYN

SHEERENLOO 

KORAALGROEP

3-leefmilieusvoorzieningen incl behandeling  en dagbesteding (5-LVG) PLURYN

SHEERENLOO 

KORAALGROEP

Behandelgroep 24 uur op terrein (VF6) HORIZON

Behandelgroep 24 uur op terrein (VF7) ENTREA

PLURYN

HORIZON

KORAALGROEP

PACTUM

Behandelgroep 24 uur op terrein (VF8) tijdelijk verblijf ENTREA

Behandelgroep incl. dagbesteding en behandeling (3LVG) PLURYN

SHEERENLOO

Unik (veegcontract)

Beschermd wonen J-GGZ en verslavingszorg DRIESTROOM

IRISZORG

PLURYN

RIBW ARNHEM

RIBW NR (veegcontract)

Crisisbed LVB Z560 PLURYN

SHEERENLOO

Fasehuis, leerhuis, behandelgroep in wijk ENTREA

SHEERENLOO

Prokino Meander

Oosterpoort

PACTUM

Gezinshuis J&O begeleiding en behandeling DRIESTROOM

ENTREA

LINDENHOUT

Oosterpoort

Gezinshuis J&O incl. begeleiding PLURYN

LINDENHOUT

Gezinshuis J-LVG incl. begeleiding (2LVG) DRIESTROOM

PLURYN

Kroon/Karmel (veegcontract)

Gezinshuis J-LVG incl. begeleiding en behandeling (3LVG) DRIESTROOM

Shelterzorg/ Zandroos

Kroon/Karmel (veegcontract)

JeugdzorgPlus PLURYN

HORIZON

OG HELDRING



Versie 16 maart 2018 

 

Bijlage 3: Stroomschema instroom Moeder Kindhuis 24/7 te Groesbeek. 

 

Uitgangspunten in de samenwerking tussen MoederKindhuis, Driestroom en gemeenten. 

 

 Inhoudelijk onderzoek en zorgtoewijzing altijd via een Sociaal team of Wijkteam 

Het Sociaal Team of het Wijkteam hebben in de regio Nijmegen het mandaat van het college van B&W om zorg toe te wijzen. Zij voeren een onderzoek uit naar de 

behoefte van de cliënt en zoeken de meest passende ondersteuning hierbij.  

Aanmelding van een cliënt rechtstreeks bij het Moeder Kindhuis of Driestroom worden door hen gemeld bij het Sociaal Team/ wijkteam van de gemeente van 

herkomst van de cliënt in de regio Nijmegen. Bij een cliënt van buiten de regio wordt de aanmelding gedaan bij het Sociaal Team Groesbeek Zuid. Dit geldt ook voor 

de jeugdbeschermers die een maatregel uitvoeren over een moeder/ kind in het vrijwillig kader. 

 

Let op: We moeten alert zijn op wat we met de cliënt communiceren. Uitgangspunt is duidelijkheid over de procedure en wie wat kan toezeggen. 

 

 Bij instroom vanuit een andere regio altijd check op regio binding en toekomst perspectief bij uitstroom. 

 

Regiobinding 

De volgende beoordelingscriteria worden toegepast door het Sociaal Team Groesbeek Zuid wanneer er iemand toegang wilt tot het Moeder Kindhuis van buiten de 

regio Nijmegen. Deze criteria worden overlegd met de cliënt of het wijkteam/ sociaal team van de gemeente van herkomst. 

 

- Wat is de beste omgeving waarin aan participatie gewerkt kan worden? Hierbij is de aanwezigheid van een positief sociaal netwerk (familie en vrienden) van 
belang om: 

o beschermd wonen met kind te voorkomen (inzet van andere vormen van beschermende woonvormen); 



67 
 
 

 
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend 

 

o uitstroom naar vormen van zelfstandig wonen te bevorderen. 
- Voorwaarden voor succesvolle trajecten, zoals: 

o (reeds ingezette) actieve schuldhulpverlening, 
o een bestaande relatie met GGZ of andere vormen van hulpverlening 
o reeds ingezette scholing, (vrijwilligers) werk, of passende dagbesteding, 
o eventueel aanwezige (veiligheids)risico’s op de huidige woonplek, 
o de behoefte aan een specifieke aanpak of een specifieke voorziening 
o gegronde redenen om tegemoet te komen aan de wens van een cliënt, anders dan de hierboven genoemde voorwaarden. 

- Beschikbaarheid van een dergelijke voorziening/ andere passende ondersteuning in de eigen regio. 
 

 

Toekomstperspectief 

Wanneer er een cliënt wordt aangemeld van buiten de regio Nijmegen, wordt er door het Sociaal Team Groesbeek Zuid altijd gevraagd naar een plan rondom het 

toekomstperspectief van de cliënt. Dit omvat o.a. plannen rondom huisvesting. 

 

 Financiering buiten regionale plaatsingen 

De gemeente van herkomst financiert het traject.  

 

 Stroomschema geldt voor cliënten die onder de Jeugdwet en WMO vallen. 

De regio Nijmegen heeft met de Driestroom afspraken gemaakt over de inzet van een integrale bouwsteen MoederKindhuis. Deze bouwsteen is in te zetten wanneer 

moeders onder de wmo (18+) of Jeugdwet (18-) vallen. Naast deze wetten is er ook nog instroom mogelijk vanuit Beschermd Wonen en de Wet Langdurige Zorg. 

Voor deze trajecten gelden aparte financieringsafspraken. 

 

Beschermd Wonen 
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Omdat Beschermd Wonen wordt uitgevoerd door centrum gemeente Nijmegen is ook deze route opgenomen in het stroomschema. 

Zie hieronder.  

 

LET OP: DIT STROOMSCHEMA IS NOG NIET BESPROKEN EN DAAROM NOG NIET IN DIT DOCUMENT OPGENOMEN. VOLGT NA DE EVALUATIE IN 

NOVEMBER. 

 

Wet Langdurige Zorg 

De instroom vanuit de WLZ loopt via het Zorgkantoor. Met de regio Nijmegen is afgesproken dat naast deze indicatie de Jeugdwet bouwsteen 

Opvoedingsondersteuning gestapeld kan worden. Deze zorgtoewijzing loopt via het Sociaal Team Groesbeek Zuid. 

 

LET OP: DIT STROOMSCHEMA IS NOG NIET BESPROKEN EN DAAROM NOG NIET IN DIT DOCUMENT OPGENOMEN. VOLGT NA DE EVALUATIE IN 

NOVEMBER. 

 

 

Instroom cliënt uit de regio Nijmegen   

 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 

Gesprek met cliënt 

(=moeder) en onderzoek 

Aanmelding 

van cliënt bij 

Informeren van contractmanager en 

check contractmanager regio 

Onderzoek of cliënt 

passend is  voor het 

Moeder schrijft zich in in 

de gemeente B&D en 
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+ overeenstemming over 

passende zorg. Is het 

product MKH passend? 

 

 

de Driestroom Nijmegen op contract Driestroom/ 

MKH 

MKH en terugkoppeling 

naar het Sociaal Team 

meldt zich bij aanvullende 

zorg behoefte bij het  

Sociaal Team Groesbeek 

Zuid 

Client afkomstig uit regio 

gemeente. Wijkteam/ 

Sociaal Team voert 

gesprek. 

 

 Nijmegen via de 
stadsbrede poul 
jeugd 

 

 Berg en Dal via 
Sociaal Team Groesbeek 

Zuid 

 

 Beuningen 

 Druten 

 Wijchen 

 Heumen 

 Mook en Middelaar 
 

Wijkteam/ 

Sociaal Team of 

gezinsvoogd 

meldt aan. 

Ten alle tijden wordt voordat 

onderzocht wordt of een moeder past 

op de plek van het MKH de 

contractmanager van de regio 

Nijmegen geïnformeerd. 

 

Zij checkt of er nog beschikbare 

plaatsen zijn. 

 

Henriette de Boer is de 

contractmanager. 

E h.de.boer@nijmegen.nl 

T 06 21160576 

 

De Driestroom informeert en vraagt om 

check. 

Dit dossier onderzoek 

doet de Driestroom. Zij 

kijken of de cliënt 

geschikt is voor het 

product MKH van de 

Driestroom. 

 

Het resultaat koppelen zij 

terug aan het Sociaal 

team die betrokken is in 

stap 1. 

Aanmelding kan bij de 

contactpersoon (nog te 

benoemen). 

mailto:h.de.boer@nijmegen.nl
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Gezinsvoogd van het LdH, 

WSG of JBG 

- alleen in 
gedwongen kader, 
dus als er sprake is 
van een OTS of 
voogdijmaatregel) 

- Indicatie wordt 
afgegeven op het 
kind 

Gezinsvoogd 

meldt 

rechtstreeks bij 

de Driestroom. 

Instroom cliënt van buiten de regio Nijmegen  

 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6 

Aanmelding 

cliënt van 

buiten de 

regio 

Nijmegen bij 

Sociaal 

Team 

Groesbeek 

Zuid 

 

 

Gesprek met cliënt 

(=moeder) en 

onderzoek + 

overeenstemming 

over passende zorg. 

Is het product MKH 

passend? 

 

Er wordt nog 

uitgezocht wie een 

beschikking mag 

geven 

Aanmelding van cliënt 

bij de Driestroom 

Informeren van contractmanager en 

check contractmanager regio 

Nijmegen op contract Driestroom/ 

MKH 

Onderzoek 

of cliënt 

passend is  

voor het 

MKH. 

Moeder schrijft 

zich in in de 

gemeente B&D 

en meldt zich bij 

aanvullende 

zorg behoefte bij 

het  Sociaal 

Team 

Groesbeek Zuid 
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Zij doen een 

check op 

regiobinding 

en 

toekomstpers

pectief. 

Daarnaast 

informeren zij 

de gemeente 

van herkomst 

over de 

financierings-

afspraak. 

 

Daar waar al 

onderzoek is gedaan 

kan het advies 

worden overgenomen 

door het Sociaal team 

Groesbeek Zuid 

 

Wijkteam/ Sociaal Team 

of gezinsvoogd meldt 

aan 

 

Ten alle tijden wordt voordat onderzocht 

wordt of een moeder past op de plek van 

het MKH de contractmanager van de 

regio Nijmegen geïnformeerd. 

 

Zij checkt of er nog beschikbare plaatsen 

zijn. En legt de afspraken over 

financiering vast (Tarief is inclusief 

kinderopvangtoeslag) 

 

Henriette de Boer is de contractmanager. 

E h.de.boer@nijmegen.nl 

T 06 21160576 

 

De Driestroom informeert en vraagt om 

check. 

 

 

Dit 

onderzoek 

doet de 

Driestroom 

 

Gezinsvoogd van het 

LdH, WSG of JBG 

- alleen in 
gedwongen 
kader, dus als 
er sprake is 
van een OTS 
of 
voogdijmaatre
gel) 

Indicatie wordt 

afgegeven op het kind 

Gezinsvoogd meldt 

rechtstreeks bij de 

Driestroom. 

 

Driestroom doet check 

naar regiobinding en 

toekomstperspectief. 

 

mailto:h.de.boer@nijmegen.nl
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Extra info: 

- indicatie op moeder afgeven 
- inzet integrale bouwsteen MKH, een bouwsteen binnen de jeugdwet Blok C1 
- Gezinsvoogden mogen alleen indicatie afgeven binnen het gedwongen kader, niet in het vrijwillig kader 
- Gezinsvoogden geven indicatie af op kind. 
- Wanneer er problemen zijn met het vinden van een passende plek voor een moeder of er is geen plek meer binnen het 

contract, kan de instroom bij het MKH ook via het Casusoverleg Verblijf lopen. 
 

 

 

 

 


