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BEHANDELING (JEUGDHULP AMBULANT) 

 
Behandelingsproducten jeugd 
1. Vaktherapie 
2. Jeugdhulp ambulant regulier GGZ (middel) 
3. Jeugdhulp ambulant regulier GGZ (zwaar) 
4. Jeugdhulp ambulant specialistisch GGZ (licht) 
5. Jeugdhulp ambulant specialistisch GGZ (middel) 
6. Jeugdhulp ambulant specialistisch opgroei- en opvoedproblematiek (middel) 
7. Jeugdhulp ambulant specialistisch (L)VB (middel) 
8. Jeugdhulp ambulant specialistisch GGZ (zwaar) 
9. Jeugdhulp ambulant specialistische opgroei- en opvoedproblematiek (zwaar) 
10. Jeugdhulp ambulant specialistisch (L)VB (zwaar) 
11. Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie 
12. Jeugdhulp ambulant specialistisch groep (middel) 
13. Jeugdhulp ambulant specialistisch groep (zwaar) 
14. Diagnostiek 
15. Controle psychofarmaca 
16. Multi Systeem Therapie (MST) 
17. Functional Family Therapy (FFT) 

 
Crisis ambulant 
18. Ambulante spoedhulp Jeugd 0-18  
19. Ambulante spoedhulp Jeugd 18-23  
 
Behandeling wordt ingezet wanneer er sprake is van opvoedingsproblematiek, gedragsproblemen, psy-
chiatrische problematiek of een beperking die (gespecialiseerde) behandeling behoeft omdat onder-
steuning in die vorm van begeleiding niet voldoende is. Soms volstaat diagnostiek en advisering om het 
systeem van de inwoner voldoende handvatten te geven om met de problematiek om te gaan en is be-
handeling niet noodzakelijk. Diagnostiek is echter geen doel op zich. Bij de specialistische behandelpro-
ducten licht, middel en zwaar en de groepsproducten wordt een dienstverband met bepaalde hoog-
specialistische functies vereist. Ook een tijdelijk dienstverband, bijvoorbeeld d.m.v. detachering is toe-
reikend. Echter: wanneer dit dienstverband eindigt dient dit wel direct opgevolgd te worden. 
 
Voorbeelden: 

 Psycho-educatie. 

 Toepassing e-health en zelfmanagementmodellen. 

 Systemische interventies. 

 Ambulante behandeling in de thuissituatie. 

 Cognitieve gedragstherapie. 

 Traumatherapie. 

 Intensieve pedagogische behandeling. 

 Families First IOG. 

 Psychotherapie. 

 Opname voorkomende en – verkortende behandeling (IPH of IHT). 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving Vaktherapie 
Productcode 45J01 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 
Dit product is alleen bedoeld voor kinderen bij wie vaktherapie 
als een op zichzelf staande behandeling wordt aangeboden. 
Wanneer vaktherapie onderdeel is van een breder behande-
lingstraject dan valt de inzet en bekostiging ervan onder één 
van de producten jeugdhulp ambulant of verblijf. 

Specifieke eisen Onder het product vaktherapie vallen de volgende therapieën: 
dramatherapie, beeldende therapie, danstherapie, muziekthe-
rapie, speltherapie, psychomotorische kindertherapie, psycho-
motorische therapie en integratieve kinder- en jeugdtherapie. 
 
De therapie wordt uitgevoerd door een vaktherapeut of inte-
gratief therapeut. 
 
De vaktherapeut is lid van een van de bij de Federatie Vakthe-
rapeutische Beroepen aangesloten beroepsverenigingen (NVDT, 
NVBT, NVDaT, NVvMt, NVPMT, NVPMKT, NVVS). 
 
Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie wordt toegepast door 
professionals die een 4-jarige Integratieve therapieopleiding 
hebben afgerond als aanvulling op een Bachelor mensweten-
schappen. De integratief therapeut is A-lid van de vereniging 
van Integraal therapeuten (VIT) of de vereniging van en voor 
kindertherapeuten (VVVK) en voldoet aan de door de VIT en 
VVVK gestelde eisen. 

Problematiek Er is sprake van psychische dan wel psychosociale problematiek 
en/of een vastgelopen ontwikkeling en/of ingrijpende ervarin-
gen, gebeurtenissen, veranderingen en/of beperkingen die lei-
den tot lichte tot matige klachten op het gebied van emotiere-
gulatie, contact met het eigen gevoelsleven en zelfbeeld, om-
gaan met stress of op het sociaal functioneren. Dit kan zich 
bijvoorbeeld uiten in: gedragsproblemen, psychosomatische 
klachten, leer- en ontwikkelingsproblemen of communicatie-
problemen. 
 
Er is sprake van een complexe of verstoorde relatie tussen ou-
der en kind en/of het gezinssysteem en/of ouders/verzorgers 
hebben moeite om het kind te begrijpen en te begeleiden en 
hebben behoefte aan ondersteuning. 

Kenmerken behande- In de behandeling wordt methodisch gebruik gemaakt van een 
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ling ervaringsgerichte werkwijze binnen verschillende theoretische 
kaders, aansluitend bij de belevingswereld en de mogelijkheden 
van de jeugdige. De nadruk ligt op doen en ervaren. 
 
Het doel van de vaktherapie is om de problematiek op te hef-
fen, te verminderen of te accepteren, om terugval of hernieuw-
de klachten zo veel mogelijk te voorkomen en om de veerkracht 
van kind en ouders/verzorgers te herstellen. Ou-
ders/opvoeders/gezinssysteem worden betrokken bij de be-
handeling van de jeugdige. 
 
Behandeling kan zowel individueel als in groepsverband worden 
aangeboden. 

Contra-indicatie Bij matige tot en met ernstige klachten of wanneer de veiligheid 
van het kind en/of de behandelaar in het geding is, moet wor-
den doorverwezen naar de basis-GGZ of specialistische GGZ. 
Vaktherapie kan dan niet (meer) als losstaand product worden 
ingezet. Als er een indicatie is afgegeven dan vervalt die. Als er 
wel vaktherapie nodig is als onderdeel van de behandeling dan 
kan, indien de vaktherapeut niet werkzaam is bij een GGZ-
zorgaanbieder, dit worden georganiseerd in onderaannemer-
schap bij de betreffende jeugdhulpaanbieder. 

Duur behandeling  Een individuele sessie duurt 60 minuten. 

 Een groepssessie duurt 90 minuten. 

 Dit product wordt ingezet voor gemiddeld 1 sessie per 
week. 

 Dit product wordt ingezet voor maximaal 15 sessies; 
ouder-kind sessies vallen hier ook onder. 

 
Verlenging is eenmalig mogelijk in samenspraak met de verwij-
zer.   

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Vaktherapie wordt toegepast door professionals die een erken-
de vaktherapeutische opleiding tot vaktherapeut op tenminste 
bachelorniveau hebben afgerond.   
 

 De vaktherapeut is ingeschreven in het register vakthe-
rapie. 

 Vrijgevestigde vaktherapeuten voldoen aan de Richtlij-
nen voor de Vrijgevestigde Vaktherapeut. 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Jeugdhulp ambulant regulier GGZ (middel) 
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Productcode  45J20 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar 

Problematiek Er is met regelmaat sprake van meestal enkelvoudige, niet com-
plexe klachten op een beperkt aantal leefgebieden ten gevolge 
van psychische problematiek in combinatie met de behoefte aan 
ondersteuning vanuit de ouders ten gevolge van opgroei- en op-
voedspanning.  

Kenmerken behande-
ling 

Kortdurende, monodisciplinaire behandeling binnen de basis 
GGZ, gericht op:  

- het teweegbrengen van  gedragsverandering  
- stimuleren van de ontwikkeling 
- leren omgaan met gedrag van het kind en toezicht hierop 

houden.  
 
De behandeling is individueel en kan bestaan uit gesprekken met 
een psycholoog of psychotherapeut of e-health.  

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Jeugdhulp ambulant regulier GGZ (zwaar) 

Productcode  45J21 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar 

Problematiek Er is met regelmaat sprake van meestal enkelvoudige, niet com-
plexe klachten op een beperkt aantal leefgebieden ten gevolge 
van psychische problematiek in combinatie met de behoefte aan 
ondersteuning vanuit de ouders ten gevolge van opgroei- en op-
voedspanning.   

Kenmerken behande-
ling 

Kortdurende behandeling binnen de basis GGZ, soms in samen-
werking met andere disciplines, gericht op: 

- herstel 
- het teweegbrengen van gedragsverandering 
- stimuleren van de ontwikkeling 
- leren omgaan met gedrag van het kind en toezicht hierop 

houden.  
 
De behandeling is individueel en kan bestaan uit gesprekken met 
een psycholoog of psychotherapeut of e-health.  

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
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zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Jeugdhulp ambulant specialistisch GGZ (licht) 

Productcode  45J22 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet 

Specifieke eisen Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar 
 
Multidisciplinair team, door middel van een dienstverband inge-
bed in de organisatie en betrokken bij de behandeling, tenminste 
bestaande uit: 

- een psychiater Kind en Jeugd en/of klinisch psycholoog; 
- aangevuld met SKJ/BIG-geregistreerde 

HBO/Universitair/Post-master geschoolde professionals. 

Problematiek Er is sprake van veelal meervoudige klachten op meerdere leef-
gebieden ten gevolge van psychische/ psychiatrische problema-
tiek of stoornis in combinatie met de behoefte aan ondersteuning 
vanuit de ouders ten gevolge van opgroei- en opvoedspanning.  
 
Klachten uiten zich in internaliserende en/of externaliserende 
gedragsproblemen. De relatie tussen kind en ouders kan com-
plex/verstoord zijn 

Kenmerken behande-
ling 

De behandeling, altijd multidisciplinair ingebed binnen de specia-
listische GGZ, gericht op: 

- herstel 
- Het teweegbrengen van gedragsverandering 
- organiseren van perspectief 
- leren omgaan met gedrag van het kind en hierop toezicht 

houden 
- organiseren van terugvalpreventie. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Jeugdhulp ambulant specialistisch GGZ (middel) 

Productcode 45J23 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar 
Multidisciplinair team, door middel van een dienstverband inge-
bed in de organisatie en betrokken bij de behandeling , tenminste 
bestaande uit: 
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- een psychiater Kind en Jeugd en klinisch psycholoog. 
- aangevuld met SKJ/BIG-geregistreerde 

HBO/Universitair/Post-master geschoolde professionals. 

Problematiek Er is sprake van zware meervoudige klachten op meerdere leef-
gebieden ten gevolge van psychische en/of psychiatrische pro-
blematiek of stoornis in combinatie met de behoefte aan onder-
steuning vanuit de ouders ten gevolge van opgroei- en opvoed-
stress.  
Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externalise-
rende gedragsproblemen. De relatie tussen kind en ouders staat 
onder druk en/of is grotendeels verstoord.  

Kenmerken behande-
ling 

Intensieve behandeling, altijd multidisciplinair ingebed binnen de 
specialistische GGZ,  gericht op: 

- herstel,  
- het teweegbrengen van gedragsverandering  
- organiseren van perspectief,  
- versterken opvoedvaardigheden van het  systeem en 

netwerk  
- leren omgaan met gedrag van het kind en hierop toezicht 

houden  
- organiseren van terugvalpreventie 

 
Behandeling kan zowel individueel als in groepsverband. 
Behandeling met hoge intensiteit in weinig uren, vaak van relatief 
korte duur en met zeer hoog-specialistische behandelaars. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Jeugdhulp ambulant specialistisch opgroei- en opvoedproble-
matiek (middel) 

Productcode  45J25 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar 
 
Multidisciplinair team, door middel van een dienstverband inge-
bed in de organisatie en betrokken bij de behandeling , tenminste 
bestaande uit: 

- gedragswetenschapper (Postmaster SKJ) en/of 
- GZ-psycholoog. 
- aangevuld met SKJ/BIG-geregistreerde 

HBO/Universitair/Post-master geschoolde professionals. 

Problematiek Er is sprake van zware meervoudige klachten op meerdere leef-
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gebieden ten gevolge van gedragsproblematiek in combinatie 
met de behoefte aan ondersteuning vanuit de ouders ten gevolge 
van opgroei- en opvoedstress.  
 
Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externalise-
rende gedragsproblemen. De relatie tussen kind en ouders staat 
onder druk en/of is grotendeels verstoord.  

Kenmerken behande-
ling 

Intensieve behandeling, altijd multidisciplinair ingebed,  gericht 
op:  

- herstel,  
- gedragsverandering teweegbrengen,  
- voorkomen van verergering,  
- organiseren van perspectief,  
- versterken opvoedvaardigheden van het systeem en 

netwerk  
- leren omgaan met gedrag van het kind en hierop toezicht 

houden  
- sturing geven en organiseren van terugvalpreventie. 

 
Behandeling kan zowel individueel als in groepsverband. 
Behandelingen met een gemiddelde intensiteit, gemiddelde uren-
inzet, gemiddelde duur en hoog specialisme van behandelaars. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Jeugdhulp ambulant specialistisch (L)VB (middel) 

Productcode  45J27 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar 
 
Multidisciplinair team, door middel van een dienstverband inge-
bed in de organisatie en betrokken bij de behandeling , tenminste 
bestaande uit: 

- gedragswetenschapper (Postmaster SKJ) en/of 
- GZ-psycholoog. 
- aangevuld met SKJ/BIG-geregistreerde 

HBO/Universitair/Post-master geschoolde professionals. 

Problematiek Er is sprake van zware meervoudige klachten op meerdere leef-
gebieden ten gevolge van een ontwikkelingsachterstand, en/of 
een beperking in combinatie met de behoefte aan ondersteuning 
vanuit de ouders ten gevolge van opgroei- en opvoedstress.  
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Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externalise-
rende gedragsproblemen. De relatie tussen kind en ouders staat 
onder druk en/of is grotendeels verstoord. De jeugdige is beperkt 
leerbaar.  

Kenmerken behande-
ling 

Intensieve behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, gericht 
op:  

- herstel,  
- gedragsverandering teweegbrengen,  
- voorkomen van verergering,  
- organiseren van perspectief,  
- versterken opvoedvaardigheden van het systeem en 

netwerk  
- leren omgaan met gedrag van het kind en hierop toezicht 

houden  
- sturing geven en organiseren van terugvalpreventie. 

 
Behandeling kan zowel individueel als in groepsverband. 
Behandeling met een lagere intensiteit en meer uren, vaak van 
lange duur en met specialistische behandelaars. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Jeugdhulp ambulant specialistisch GGZ (zwaar) 

Productcode  45J24 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen 24-uurs beschikbaarheid van behandelaar 
 
Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar + behandelaars 
 
Multidisciplinair team, door middel van een dienstverband inge-
bed in de organisatie en betrokken bij de behandeling, tenminste 
bestaande uit: 

- psychiater Kind en Jeugd  
- klinisch psycholoog. 
- aangevuld met SKJ/BIG-geregistreerde Universitair/Post-

master geschoolde professionals 

Problematiek Er is sprake van een aaneenschakeling van zware meervoudige 
klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van psychiatri-
sche problematiek of stoornis in combinatie met de behoefte aan 
ondersteuning vanuit de ouders ten gevolge van opgroei- en op-
voednood.  
Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externalise-



  

Versie 20190125 Product Diensten Catalogus. Bijlage 3 van de Overeenkomst BA ondersteuning Jeugd, 
WMO, Beschermd Wonen en Maatschappelijke deelname en werk versie 20190105                               
Deze versie van de PDC vervangt alle voorgaande versies. 

Pagina 13 van 83   

 

rende gedragsproblemen. De relatie tussen kind en ouders is 
verstoord. De jeugdige en het netwerk heeft weinig vertrouwen 
in de hulpverlening en/of is beperkt leerbaar. Er is een hoog risi-
co op crisis. 

Kenmerken behande-
ling 

Zeer intensieve behandeling, altijd multidisciplinair ingebed bin-
nen de specialistische GGZ, in geval van crisis gericht op stabilise-
ren crisis en verergering voorkomen. Vervolgens gericht op: 

- herstel, 
- teweegbrengen gedragsverandering  
- organiseren van perspectief 
- versterken opvoedvaardigheden van het netwerk en sys-

teem  
- leren omgaan met gedrag van het kind en hierop toezicht 

houden  
- sturing geven en organiseren van terugvalpreventie. 

 
Behandeling met hoge intensiteit in weinig uren, vaak van relatief 
korte duur en met zeer hoog-specialistische behandelaars. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Jeugdhulp ambulant specialistisch opgroei- en opvoedproble-
matiek (zwaar) 

Productcode  45J26 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen 24-uurs beschikbaarheid van behandelaar 
 
Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar + behandelaars 
 
Multidisciplinair team, door middel van een dienstverband inge-
bed in de organisatie en betrokken bij de behandeling, tenminste 
bestaande uit: 

- gedragswetenschapper (Postmaster SKJ)  
- GZ-psycholoog. 
- aangevuld met SKJ/BIG-geregistreerde Universitair/Post-

master geschoolde professionals. 

Problematiek Er is sprake van een aaneenschakeling van zware meervoudige 
klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van gedragspro-
blematiek in combinatie met de behoefte aan ondersteuning 
vanuit de ouders ten gevolge van opgroei- en opvoednood.  
 
Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externalise-
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rende gedragsproblemen. De relatie tussen kind en ouders is 
verstoord. De jeugdige en het netwerk heeft weinig vertrouwen 
in de hulpverlening en/of is beperkt leerbaar. Er is een hoog risi-
co op crisis. 

Kenmerken behande-
ling 

Zeer intensieve behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, in 
geval van crisis gericht op stabiliseren crisis en verergering voor-
komen. Vervolgens gericht op:  

- herstel 
- teweegbrengen gedragsverandering 
- organiseren van perspectief 
- versterken opvoedvaardigheden van het netwerk en sys-

teem  
- leren omgaan met gedrag van het kind en hierop toezicht 

houden  
- sturing geven en organiseren van terugvalpreventie. 

 
Behandelingen met een gemiddelde intensiteit, gemiddelde 
ureninzet, gemiddelde duur en hoog specialisme van behan-
delaars. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Jeugdhulp ambulant specialistisch (L)VB (zwaar) 

Productcode  45J28 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen 24-uurs beschikbaarheid van behandelaar 
 
Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar + behandelaars 
 
Multidisciplinair team, door middel van een dienstverband inge-
bed in de organisatie en betrokken bij de behandeling, tenminste 
bestaande uit: 

- Gedragswetenschapper (Postmaster SKJ)  
- GZ-psycholoog. 
- aangevuld met SKJ/BIG-geregistreerde Universitair/Post-

master geschoolde professionals. 

Problematiek Er is sprake van een aaneenschakeling van zware meervoudige 
klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van een ontwik-
kelingsachterstand en/of een beperking in combinatie met de 
behoefte aan ondersteuning vanuit de ouders ten gevolge van 
opgroei- en opvoednood.  
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Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externalise-
rende gedragsproblemen. De relatie tussen kind en ouders is 
verstoord. De jeugdige en het netwerk heeft weinig vertrouwen 
in de hulpverlening en/of is beperkt leerbaar. Er is een hoog risi-
co op crisis. 

Kenmerken behande-
ling 

Zeer intensieve behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, in 
geval van crisis gericht op stabiliseren crisis en verergering voor-
komen. Vervolgens gericht op: 

- herstel 
- teweegbrengen gedragsverandering 
- organiseren van perspectief 
- versterken opvoedvaardigheden van het netwerk en sys-

teem  
- leren omgaan met gedrag van het kind en hierop toezicht 

houden  
- sturing geven en organiseren van terugvalpreventie. 

 
Behandeling met een lagere intensiteit en meer uren, vaak van 
lange duur en met specialistische behandelaars. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie 
(EED) 

Productcode 45A17 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 
 
Meervoudige problematiek valt buiten deze productgroep. De 
doelgroep zijn kinderen bij wie op basis van leesdossieronder-
zoek school het vermoeden van EED bestaat. 

Specifieke eisen Inschrijving in kwaliteitsinstituut NKD en voldoen aan de door 
hen gestelde kwaliteitseisen. 
 
Zorgdienstverleners die enkel diagnose bieden, vallen buiten de 
inschrijving. Uitgangspunt is dat dienstverlener zowel diagnose 
als behandeling doet. 

Kenmerken behande-
ling 

Behandeling inclusief diagnose. 
 
Indien na diagnose geen EED wordt vastgesteld, is geen behande-
ling mogelijk. Dan wordt slechts de diagnostiek gefactureerd a € 
850,-. Een EED-traject kan slechts eenmaal toegekend worden en 
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is voor de duur van de volledige behandeling (gemiddeld 18 
maanden). 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

Eenheid conform 
Vecozo 

Stuks (traject) 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Jeugdhulp ambulant specialistisch groep (middel) 

Productcode 45J12 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar 
 
Multidisciplinair team, door middel van een dienstverband inge-
bed in de organisatie en betrokken bij de behandeling , tenminste 
bestaande uit: 
 
In geval van GGZ:  
In dienst hebben van een psychiater Kind en Jeugd en klinisch 
psycholoog. 
 
Overige zorgaanbieders: 
In dienst hebben van tenminste: gedragswetenschapper (Post-
master SKJ) en GZ-psycholoog. 
 
Voor beide geldt dat dit wordt aangevuld met SKJ-geregistreerde 
HBO/Universitair/Post-master geschoolde professionals. 

Problematiek Er is sprake van enkel- of meervoudige klachten op meerdere 
leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek of stoor-
nis, en/of dreigende ontwikkelingsachterstand, en/of een beper-
king en/of gedragsproblematiek waardoor reguliere kinderop-
vang of onderwijs (tijdelijk) niet tot de mogelijkheid behoort en 
ambulante behandeling niet toereikend is. Er is sprake van een 
combinatie van behandeling en begeleiding.  
 
Er is betrokkenheid van ouders bij het vinden van oplossingen 
voor problemen ten gevolge van opgroei- en opvoedspanning. 
Klachten van het kind uiten zich in matige internaliserende en/of 
externaliserende gedragsproblemen. De relatie tussen kind en 
ouders kan verstoord zijn. Het netwerk is voldoende leerbaar en 
inzetbaar voor ondersteuning. 
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Voorbeelden:  

 Medisch kinderdagverblijf 

 Orthopedagogisch kindcentrum 

 (Na- en voorschoolse) dagbehandeling 

Kenmerken behande-
ling 

Combinatie met onderwijs dan wel voorbereiding op of terug 
naar onderwijs, tenzij er voor het kind ontheffing van leerplicht 
is. Het gaat om een combinatie van groepsgerichte behandeling 
en individuele therapie die het ontwikkelingsperspectief in beeld 
brengt en verbetert. 
 
De behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, is gericht op her-
stel, gedragsverandering teweegbrengen en organiseren van 
perspectief. De behandeling wordt aangeboden in dagdelen en is 
gericht op het kind. Gedurende de behandeling worden ou-
ders/verzorgers betrokken, de voortgang besproken en onder-
steuning geboden bij het leren omgaan met gedrag van het kind 
en toezicht houden hierop en organiseren van terugvalpreventie. 
 
Richtlijn voor de ratio behandelaar-cliënt is 1 op ≥ 5. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Jeugdhulp ambulant specialistisch groep (zwaar) 

Productcode 45J13 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar 
 
Multidisciplinair team, door middel van een dienstverband inge-
bed in de organisatie en betrokken bij de behandeling, tenminste 
bestaande uit: 
 
In geval van GGZ:  
In dienst hebben van een psychiater Kind en Jeugd en klinisch 
psycholoog. 
 
Overige zorgaanbieders: 
In dienst hebben van tenminste: gedragswetenschapper (Post-
master SKJ) en GZ-psycholoog. 
 
Voor beide geldt dat dit wordt aangevuld met SKJ-geregistreerde 
HBO/Universitair/Post-master geschoolde professionals. 

Problematiek Er is sprake van zware meervoudige klachten op meerdere leef-
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gebieden ten gevolge van psychische problematiek of stoornis, 
en/of dreigende ontwikkelingsachterstand, en/of een beperking 
en/of gedragsproblematiek waardoor reguliere kinderopvang of 
onderwijs (tijdelijk) niet tot de mogelijkheid behoort en ambulan-
te behandeling niet toereikend is. Er is sprake van een combina-
tie van behandeling en begeleiding. 
 
Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externalise-
rende gedragsproblemen en dreiging van stagnatie van ontwikke-
ling. De relatie tussen kind en ouders staat onder druk en/of is 
grotendeels verstoord. Het netwerk is beperkt leerbaar en inzet-
baar. Behandeling is gericht op voorkomen van crisis. 
 
Voorbeelden:  

 Medisch kinderdagverblijf 

 Orthopedagogisch kindcentrum 

 (Na- en voorschoolse) dagbehandeling 

Kenmerken behande-
ling 

Combinatie met onderwijs dan wel voorbereiding op- of terug 
naar onderwijs, tenzij er voor het kind ontheffing van leerplicht 
is. Het gaat om een combinatie van groepsgerichte behandeling 
en individuele therapie die het ontwikkelingsperspectief in beeld 
brengt en verbetert. 
 
De intensieve behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, is 
gericht op herstel, gedragsverandering teweegbrengen, organise-
ren van perspectief. De behandeling wordt aangeboden in dagde-
len en is gericht op het kind. Gedurende de behandeling worden 
ouders/verzorgers betrokken, de voortgang besproken en onder-
steuning geboden bij het leren omgaan met gedrag van het kind 
en toezicht houden hierop en organiseren van terugvalpreventie. 
 
Richtlijn voor de ratio behandelaar-cliënt is 1 op < 5 met een mi-
nimum van 3. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving  
Diagnostiek 

Productcode 45J14 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Diagnostiek heeft betrekking op informatieverwerving en -
verwerking om een stoornis of probleem te kunnen vaststellen en 
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te beoordelen of er wel of geen behandeling nodig is. Diagnostiek 
kan maximaal voor 20 uur ingezet worden. 
 
Dit product is bedoeld voor situaties waarin enkel en alleen di-
agnostiek nodig is, bijvoorbeeld wanneer nog niet duidelijk is of 
diagnostiek wel of niet door een behandeling moet worden opge-
volgd. 
 
In het geval van diagnostiek bij aanvang van een behandeling of 
aanvullende diagnostiek tijdens een lopende behandeling valt 
diagnostiek onder de lopende indicatie voor behandeling en 
wordt hier geen aparte indicatie voor afgegeven.  
 
Het product kan niet gelijktijdig ingezet worden met een behan-
delingsproduct. Wanneer tijdens een lopende behandeling exter-
ne expertise nodig is voor het stellen van de diagnose dan kan de 
aanbieder dit in onderaannemerschap organiseren. 

Problematiek Als een vermoeden bestaat dat er iets met een jeugdige en/of het 
gezinssysteem aan de hand is, maar de aard en de ernst van het 
probleem nog niet voldoende duidelijk is, kan diagnostiek onder-
steuning bieden om de hulpvraag te verhelderen. Verwijzers kun-
nen om diagnostiek vragen bij zorgaanbieders. 

Kenmerken behande-
ling 

Diagnostiek omvat alle activiteiten gericht op verduidelijking van 
de klachten en van de zorgvraag. Onder diagnostiek zijn de vol-
gende activiteiten te onderscheiden: 

 Intake/screening: alle (gespreks-)activiteiten gericht op 
verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag. 

 Verwerven informatie van eerdere behandelaars. 

 Anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke di-
agnostische informatie bij de patiënt middels gesprekken 
en vragenlijsten. 

 Hetero-anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke 
diagnostische informatie bij familie of andere relaties van 
de patiënt middels gesprekken en vragenlijsten. 

 Psychiatrisch onderzoek. 

 Psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie, neuropsy-
chologisch, persoonlijkheid). 

 Orthodidactisch onderzoek. 

 Vaktherapeutisch onderzoek. 

 Contextueel onderzoek (gezin, school, et cetera): inschat-
ten van de invloed/beperkingen/mogelijkheden van ge-
zin, school of andere voor het kind/de jeugdige beteke-
nisvolle milieus. 

 Lichamelijk onderzoek. 

 Aanvullend onderzoek (laboratorium, radiologie, klinische 
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neurofysiologie, nucleaire geneeskunde). De behandelaar 
registreert de patiëntgebonden tijd die hij besteedt aan 
het aanvragen en (laten) uitvoeren van aanvullend on-
derzoek. 

 Intern multidisciplinair overleg ter vaststelling van de dia-
gnose en formulering van het behandeladvies. 

 Advisering: diagnostische bevindingen en behandelings-
advies bespreken met betrokkenen en in gezamenlijkheid 
bepalen van het verdere beleid. 

 Overige diagnostische activiteiten. 

 De verslaglegging van het onderzoek en het overdragen 
van het onderzoek en de resultaten van het onderzoek 
aan de definitieve behandelaar. 

De aanbieder zet de benodigde activiteiten uit bovenstaande lijst 
in om tot een goede diagnose te komen. Nadat diagnostiek heeft 
plaatsgevonden kan door de toegang/verwijzer wel of geen be-
handeling worden toegekend. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
 
Diagnose door een gedragswetenschapper:  

 Beroepsgeregistreerde (BIG) GZ-psycholoog. 

 SKJ-geregistreerde orthopedagoog-generalist met di-
agnostische aantekening bij NIP/NVO. 

 Beroepsgeregistreerde kinder- en jeugdpsycholoog NIP 
met diagnostische aantekening bij NIP. 

 
Een psychiatrische diagnose mag alleen door een BIG-
geregistreerde GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychiater 
worden gesteld. 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Controle psychofarmaca Jeugd 

Productcode 45J15 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 
 
Dit product is alleen bedoeld voor kinderen en jongeren bij wie 
de controle op het gebruik van psychofarmaca of de bijstelling 
daarvan als een op zichzelf staand onderdeel van de behandeling 
wordt aangeboden na afronding van een breder behandeltraject 
én waarbij deze controle niet kan worden uitgevoerd door de 
huisarts.  
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Wanneer de jeugdige een indicatie heeft voor een behandelings-
traject, dan valt de inzet en bekostiging van controle van psycho-
farmaca onder het lopende product jeugdhulp ambulant of ver-
blijf jeugd. 
 
De kosten voor de psychofarmaca zelf worden vergoed vanuit de 
zorgverzekeringswet. 

Specifieke eisen De controle op het gebruik van psychofarmaca en/of de bijstel-
ling daarvan wordt uitgevoerd door een psychiater of voorschrij-
vend arts zoals bedoeld in de wet BIG.  
 
De psychiater kan in dienst zijn van de zorgaanbieder, werken 
vanuit onderaannemerschap of als zelfstandige. 

Problematiek Dit product is bedoeld voor kinderen en jongeren die na afsluiting 
van een (psychologische) behandeling ondersteuning nodig heb-
ben bij het eventueel wijzigen van psychofarmaca en de controle 
daarop. 

Kenmerken behande-
ling 

Medicatiecontroles worden uitgevoerd om onder andere te on-
derzoeken of het voorgeschreven middel goed werkt, of er bij-
werkingen zijn en om eventueel de dosis of het middel te wijzi-
gen. 
De medicatiecontrole maakt geen onderdeel (meer) uit van een 
breder behandeltraject.  

Wettelijke criteria Jeugdwet, Wet op de geneesmiddelenvoorziening (WOG), Wet 
op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG).  

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Multi Systeem Therapie (MST) 

Productcode 45J29 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen 
Het evidence-based programma MST wordt enkel uitgevoerd 
door erkende MST teams, die voldoen aan de kwaliteitsstandaard 
van MST-Nederland. Bij overdracht vanuit het Landelijke Transitie 
Arrangement mag dit product alleen geleverd worden door aan-
bieders die tot en met 2018 hiervoor een landelijk contract had-
den.  

Kenmerken behande-
ling 

Multiple System Therapy (MST) is een intensieve vorm van be-
handeling voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met de meest 
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complexe gedragsproblemen.  

Jongeren vertonen (ernstig) grensoverschrijdend gedrag, hier-
door dreigt een uithuisplaatsing.  

De MST behandeling duurt  tussen de drie en de vijf maanden 
(tot 6 maanden i.g.v. LVB doelgroep). Behandeling vindt plaats in 
de natuurlijke omgeving van de jongere en met de personen die 
het meeste invloed hebben op deze jongere. Vanuit de thuissitu-
atie en met de ouders. De regie op het gezin wordt (in aanvang) 
overgenomen. 

Wettelijke criteria Jeugdwet  

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Functional Family Therapy (FFT) 

Productcode 45J30 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Het evidence-based programma wordt enkel uitgevoerd door 
gekwalificeerde therapeuten. Bij overdracht vanuit het Landelijke 
Transitie Arrangement mag dit product alleen geleverd worden 
door aanbieders die tot en met 2018 hiervoor een landelijk con-
tract hadden. 

Kenmerken behande-
ling 

Functional Family Therapie, (FFT) een vorm van Relationele ge-
zinstherapie (RGT) richt zich op gezinnen, waarvan een jongere 
problematisch of grensoverschrijdend gedrag vertoont.  

Door vastgelopen patronen en gewoonten raken problemen niet 
opgelost en dreigt uithuisplaatsing. 

FFT richt zich op het verbeteren van het functioneren van het 
gezin en het verbeteren van het gedrag van de jongere en duurt 
4-6 maanden. De behandeling vindt veelal plaats op locatie van 
de aanbieder 

Ouders hebben de regie. 

Wettelijke criteria Jeugdwet  

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Ambulante spoedhulp Jeugd 0-18 jaar 

Productcode 46B01 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Dit product kan alleen worden ingezet na interventie door het 
team Spoed Eisende Zorg (SEZ), m.u.v. situaties waarin sprake is 
van een psychiatrische crisis. Hiervoor kan ook rechtstreeks de 
crisisdienst van de GGZ worden benaderd. 
 
Ambulante spoedhulp is binnen 24 uur inzetbaar en de maximale 
duur van de interventie is 4 weken. Op de eerste werkdag na 
inzet van ambulante spoedhulp wordt samenwerking met het 
lokale veld georganiseerd. 
 
Ambulante spoedhulp wordt uitgevoerd vanuit een multidiscipli-
nair team, bestaande uit SKJ-geregistreerde 
HBO/Universitair/Post-master geschoolde professionals. Deze 
professionals zijn daarnaast geschoold in de methodiek ASH. Ver-
der beschikt het team, over een gedragswetenschapper (Post-
master SKJ) en/ of GZ-psycholoog. 

Problematiek Er is sprake van een crisissituatie waarbij de consequentie van 
uitblijvende zorg binnen 24 tot 48 uur zal leiden tot onaanvaard-
bare gezondheids- of veiligheidsrisico’s.  
 
Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externalise-
rende gedragsproblemen en een onveilige situatie voor het kind 
en/of de omgeving. De relatie tussen kind en ouders is verstoord. 

Kenmerken behande-
ling 

Intensieve behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, is gericht 
op beslechten van de crisis en de inzet van juiste vervolgonder-
steuning. Stabilisatie vindt zoveel mogelijk in de eigen omgeving 
en het eigen systeem van de jeugdige plaats. De inzet van ambu-
lante spoedhulp is gericht op voorkomen van uithuisplaatsing. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
 
 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Ambulante spoedhulp Jeugd 18-23 jaar 

Productcode 46J00 

Doelgroep Jeugd 18 -23 jaar (Wmo of verlengde jeugdzorg, alleen indien 
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ZVW en WLZ niet voorliggend is) 

Specifieke eisen Dit product kan alleen worden ingezet na interventie door het 
team  Spoed Eisende Zorg, m.u.v. situaties waarin sprake is van 
een psychiatrische crisis. Hiervoor kan ook rechtstreeks de crisis-
dienst van de GGZ worden benaderd. 
 
Ambulante spoedhulp is binnen 24 uur inzetbaar en de maximale 
duur van de interventie is 4 weken. Op de eerste werkdag na 
inzet van ambulante spoedhulp wordt samenwerking met het 
lokale veld georganiseerd. 
 
Ambulante spoedhulp wordt uitgevoerd vanuit biedt een multi-
disciplinair team, bestaande uit SKJ-geregistreerde 
HBO/Universitair/Post-master geschoolde professionals. Deze 
professionals zijn daarnaast geschoold in de methodiek ASH. Ver-
der beschikt het team over een gedragswetenschapper (Post-
master SKJ) en/of GZ-psycholoog. 

Problematiek Er is sprake van een crisissituatie waarbij de consequentie van 
uitblijvende zorg binnen 24 tot 48 uur zal leiden tot onaanvaard-
bare gezondheids- of veiligheidsrisico’s.  
 
Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externalise-
rende gedragsproblemen en een onveilige situatie voor het kind 
en/of de omgeving. De relatie tussen kind en ouders is verstoord. 

Kenmerken behande-
ling 

Intensieve behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, is gericht 
op beslechten van de crisis en de inzet van juiste vervolgonder-
steuning. Stabilisatie vindt zoveel mogelijk in de eigen omgeving 
en het eigen systeem van de jeugdige plaats. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

 
 

BEGELEIDING (JEUGD) 

 
Begeleidingsproducten Jeugd 
20. Persoonlijke verzorging jeugd  
21. Zelfstandig leven Jeugd - groepsbegeleiding (middel) 
22. Zelfstandig leven Jeugd - groepsbegeleiding (zwaar) 
23. Zelfstandig leven Jeugd - individueel 
 
Het gaat hierbij om ondersteuning of begeleiding van jeugdigen bij activiteiten. Het accent ligt op het 
eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag door langdurig oefenen en trainen zodat deze vaardig-
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heden of nieuw gedrag eigen gemaakt worden bij het kind en/of gezin. Het is een tussenvorm waarbij 
behandeling te zwaar is en de ondersteuning van de 1e-lijnsgeneralist niet toereikend is.  
 
Voorbeelden: 

 Begeleiding bij persoonlijke verzorging. 

 (Gespecialiseerde) begeleiding bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. 

 Levensloopbegeleiding. 

 Vaardigheidstrainingen (bijv. sociale vaardigheidstraining). 

 Individuele begeleiding in thuissituaties en/of op school. 

 Groepsgerichte begeleiding op locatie (school) en groepstrainingen. 

 Een combinatie van individuele en groepsgerichte begeleiding. 

 Dagbesteding in beschermde setting. 
 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Persoonlijke verzorging  Jeugd 

Productcode 50J09 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet, die  begelei-
ding bij zelfzorgactiviteiten behoeft. Het betreft zelfzorgactivitei-
ten die onder de algemeen dagelijkse levensverrichtingen vallen 
gericht op zelfredzaamheid.. Geneeskundige verzorging of een 
hoog risico daar op (vanwege een medische aandoening) valt 
onder de Zorgverzekeringswet. 

Problematiek Er is sprake van een tekort aan of verminderde zelfredzaamheid 
op het gebied van de zelfzorgactiviteiten  door een ontwikke-
lingsachterstand en/of psychische aandoening en/of een ver-
standelijke, lichamelijke, zintuiglijke en/of meervoudige beper-
king. Het gaat hier bijvoorbeeld om problemen bij het wassen, 
aankleden, eten en drinken.  
De aard en ernst van de problematiek is zodanig dat er boven 
gebruikelijke zorg nodig is, zoals gedefinieerd in de lokale (ge-
meentelijke) regelgeving. 

Kenmerken persoonlij-
ke verzorging  

Het ondersteunen bij, stimuleren van, het aanleren van of het 
overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke 
verzorging, gericht op het opheffen van een tekort aan zelfred-
zaamheid. De aard van de hulpvraag ligt hier nadrukkelijk niet op 
een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico hierop. 
Uitgangspunt bij de persoonlijke verzorging is het vergroten van 
de zelfredzaamheid van de jeugdige. Indien mogelijk wordt er op 
ingezet dat de jeugdige in de toekomst de taken zelf of met hulp 
van ouders/verzorgers uit kan voeren.  
Het betreft hulp bij zelfzorgactiviteiten, zoals: 

- douchen, aankleden en tanden poetsen (zelfverzorging); 
- beweging en houding (waaronder in/uit bed gaan); 
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- eten en drinken; 
- toiletgang.  

Daarnaast wordt er advies, instructie en voorlichting geboden 
aan de jeugdige en het gezin die in directe relatie staan met de 
persoonlijke verzorging. 
Persoonlijke verzorging wordt alleen ingezet als er geen sprake is 
van gebruikelijke zorg, die ouders behoren te bieden aan kin-
deren. In de lokale (gemeentelijke) regelgeving is gedefinieerd 
wanneer er sprake is van gebruikelijke dan wel boven gebruikelij-
ke zorg en het maximaal aantal minuten dat kan worden toege-
kend per handeling.  

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen De persoonlijke verzorging wordt uitgevoerd door een verzor-
gende op MBO niveau 3 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Zelfstandig leven Jeugd – groepsbegeleiding (middel) 

Productcode 50J10 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Problematiek Er is sprake van beperkte zelfredzaamheid en/of klachten, vaak 
op een beperkt aantal leefgebieden, ten gevolge van psychische 
problematiek en/of een beperkte ontwikkelingsachterstand 
en/of een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. 
De jeugdige en/of het gezin heeft moeite bij het aanbrengen van 
structuur en het voeren van regie over het dagelijks leven. Ou-
ders/verzorgers en/of het netwerk heeft beperkte mogelijkhe-
den om ondersteuning te bieden. De verhouding draagkracht – 
draaglast van de jeugdige en/of ouders is niet in balans. De ge-
stelde doelen kunnen behaald worden middels begeleiding in 
een groepssetting.  

Kenmerken begeleiding Groepsbegeleiding gericht op: 
- het stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige op 

de verschillende leefgebieden;  
- het aanbrengen en behouden van structuur in en regie 

over het dagelijks leven (denk aan: hulp bij plannen van 
activiteiten; hulp bij het zich aan regels/afspraken hou-
den, hulp bij dagelijkse routine); 

- het ondersteunen bij praktische vaardighe-
den/handelingen ter vergroting van de zelfredzaamheid 
van de jeugdige en het gezin;  

- gedragsverandering en/of het stimuleren van het pro-
bleemoplossend vermogen. 

- het bieden van toezicht  
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Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw 
gedrag door oefenen en trainen zodat deze vaardigheden of 
nieuw gedrag eigen gemaakt worden bij het kind en/of  het ge-
zin. Het oefenen en trainen kan ook incidenteel in de thuissitua-
tie plaatsvinden.  
 
Groepsbegeleiding is niet bedoeld om een opvangvraag op te 
lossen. 
De sociale interactie in een groep, leren van elkaar en ook steun 
ervaren van leeftijdsgenoten wordt in de groepsbegeleiding als 
instrument gebruikt. Daarnaast wordt er een specifiek pedago-
gisch klimaat geboden, dat de ontwikkeling van de jeugdige sti-
muleert. 
 
Uitgangspunt bij de begeleiding in groepsverband is het vergro-
ten van de zelfredzaamheid van de jeugdige. Indien mogelijk 
wordt er op ingezet dat de jeugdige in de nabije toekomst kan 
deelnemen aan of gebruik maakt van reguliere activiteiten bin-
nen bijvoorbeeld culturele- en/of sportverenigingen, (speciaal) 
onderwijs en kinderopvang. Eventueel met extra ondersteuning 
vanuit de sociale basis of eigen netwerk. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen - Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoede-
ling zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd.  

- Leidster – kindratio : 1 op 5.  
MBO of HBO opgeleide professional die een opleiding met peda-
gogische component heeft gevolgd. 
 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Zelfstandig leven Jeugd – groepsbegeleiding (zwaar) 

Productcode 50J11 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Problematiek Er is sprake van beperkte zelfredzaamheid en/of klachten op 
meerdere leefgebieden, ten gevolge van psychische problema-
tiek, en/of beperkte ontwikkelingsachterstand, en/of een ver-
standelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De jeugdige 
en/of het gezin heeft moeite bij het aanbrengen van structuur en 
het voeren van regie over het dagelijks leven. Er is gespecialiseer-
de ondersteuning nodig op meerdere leefgebieden. Ou-
ders/verzorgers en/of het netwerk heeft beperkte mogelijkheden 
om ondersteuning te bieden. De verhouding draagkracht – draag-
last van de jeugdige en/of ouders is niet in balans. De gestelde 
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doelen kunnen behaald worden middels begeleiding in een 
groepssetting  

Kenmerken begeleiding Groepsbegeleiding gericht op: 
- het stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige op de 

verschillende ontwikkelgebieden;  
- het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over 

het dagelijks leven (denk aan: hulp bij plannen van activitei-
ten; hulp bij het zich aan regels/afspraken houden, hulp bij 
dagelijkse routine); 

- het ondersteunen bij praktische vaardigheden/handelingen 
ter vergroting van de zelfredzaamheid van de jeugdige en het 
gezin;  

- gedragsverandering en/of het stimuleren van het probleem-
oplossend vermogen. 

- het bieden van toezicht  
 
Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw 
gedrag door oefenen en trainen zodat deze vaardigheden of 
nieuw gedrag eigen gemaakt worden bij het kind en/of gezin.  Het 
oefenen en trainen kan ook incidenteel in de thuissituatie plaats-
vinden. Groepsbegeleiding is niet bedoeld om een opvangvraag 
op te lossen. 
 
De sociale interactie in een groep, leren van elkaar en ook steun 
ervaren van leeftijdsgenoten wordt in de groepsbegeleiding als 
instrument gebruikt. Daarnaast wordt er door professionals een 
specifiek pedagogisch klimaat geboden, dat de ontwikkeling van 
de jeugdige stimuleert.  
Uitgangspunt bij de begeleiding in groepsverband is het vergroten 
van de zelfredzaamheid van de jeugdige. Indien mogelijk wordt er 
op ingezet dat de jeugdige in de nabije toekomst kan deelnemen 
aan of gebruik maakt van reguliere activiteiten binnen bijvoor-
beeld culturele- en/of sportverenigingen, (speciaal) onderwijs en 
kinderopvang. Eventueel met extra ondersteuning vanuit de soci-
ale basis of eigen netwerk. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen - Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

- Leidster – kindratio : 1 op 4.  
- MBO of HBO opgeleide professional die een opleiding met 

pedagogische component heeft gevolgd. 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Zelfstandig leven Jeugd - individueel 



  

Versie 20190125 Product Diensten Catalogus. Bijlage 3 van de Overeenkomst BA ondersteuning Jeugd, 
WMO, Beschermd Wonen en Maatschappelijke deelname en werk versie 20190105                               
Deze versie van de PDC vervangt alle voorgaande versies. 

Pagina 29 van 83   

 

Productcode 50J08 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Problematiek Er is sprake van beperkte zelfredzaamheid en klachten ten gevol-
ge van psychische problematiek, en/of beperkte ontwikkelings-
achterstand, en/of een verstandelijke beperking en/of gedrags-
problematiek. De jeugdige en/of het gezin heeft moeite bij het 
aanbrengen van structuur en het voeren van regie over het dage-
lijks leven. Er is gespecialiseerde ondersteuning nodig, mogelijk 
op meerdere levensdomeinen. Ouders/verzorgers en/of het net-
werk heeft beperkte mogelijkheden om ondersteuning te bieden. 
De verhouding draagkracht – draaglast van de jeugdige en/of 
ouders is niet in balans.  
De aard en ernst van de problematiek is zodanig dat er boven 
gebruikelijke zorg nodig is, zoals gedefinieerd in de lokale (ge-
meentelijke) regelgeving. Daarnaast vraagt de aard van de pro-
blematiek specifiek om begeleiding in een individuele setting. 

Kenmerken begeleiding Individuele begeleiding gericht op: 
- het stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige op de 

verschillende leefgebieden;  
- het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over 

het dagelijks leven (denk aan: hulp bij plannen van activitei-
ten; hulp bij het zich aan regels/afspraken houden, hulp bij 
dagelijkse routine); 

- het ondersteunen bij praktische vaardigheden/handelingen 
ter vergroting van de zelfredzaamheid van de jeugdige en het 
gezin (denk aan: hulp bij het uitvoeren van geleerde vaardig-
heden, hulp bij uitvoeren of indien nodig overnemen van ta-
ken/activiteiten); 

- gedragsverandering en/of het stimuleren van het probleem-
oplossend vermogen. 

- het bieden van toezicht (toezicht op- en het aansturen van 
gedrag thuis of elders, bijv. op school); 

Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw 
gedrag door langdurig oefenen en trainen zodat deze vaardighe-
den of nieuw gedrag eigen gemaakt worden bij het kind en/of 
gezin. De begeleiding vindt zo veel als mogelijk in de directe leef-
omgeving van de jeugdige plaats; thuis of op school. Sociale in-
teractie in een groep als instrument vormt geen toegevoegde 
waarde. 
Individuele begeleiding wordt alleen ingezet als er sprake is van 
boven gebruikelijke zorg. Wanneer er sprake is van gebruikelijke 
dan wel boven gebruikelijke zorg en het maximaal aantal uren dat 
kan worden toegekend, is gedefinieerd in de lokale (gemeentelij-
ke) regelgeving.   

Wettelijke criteria Jeugdwet 
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Kwaliteitseisen - Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

- MBO of HBO opgeleide professional die een opleiding met 
pedagogische component heeft gevolgd. 

 

BEGELEIDING VOLWASSENEN (Wmo) 

 
Begeleidingsproducten volwassenen (Wmo) 
24. Ondersteuning zelfstandig leven – Dagbesteding 
25. Ondersteuning zelfstandig leven 4 – ADL 
26. Zelfstandig leven 1 (middel) 
27. Zelfstandig leven 1 (zwaar) 
28. Zelfstandig leven 3 (extra) 
 

Ondersteuning zelfstandig leven Dagbesteding 
OZL dagbesteding wordt ingezet als maatwerkvoorziening in groepsverband. De focus ligt op matige tot 
intensieve begeleiding, gericht op het stabiliseren van het functioneren en het voorkomen van vererge-
ring van klachten of decompensatie. De begeleiding is gericht op het bevorderen, behouden of compen-
seren van de zelfredzaamheid. Er wordt voorzien in een zinvolle dagbesteding die niet is gericht op uit-
stroom naar werk. Het uitgangspunt is om achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen d.m.v. sturing en 
activering. Men biedt structuur en passende activiteiten voor de dag. Het bieden van enige persoonlijke 
verzorging en/of begeleiding bij verzorgingstaken (bijv. ondersteuning bij de toiletgang) behoort tot 
deze ondersteuning. 
De Gemeente levert gegevens aan bij het CAK t.b.v. de eigen bijdrage. 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Ondersteuning zelfstandig leven - Dagbesteding 

Productcode 07A03 

Doelgroep Volwassenen die door de aard van hun beperking of zorgbe-
hoefte niet kunnen deelnemen aan werk, geen perspectief 
hebben op gewoon of begeleid werk én geen gebruik kunnen 
maken van dagactiviteiten die toegankelijk zijn voor iedereen in 
de sociale basis (ook wel 0e lijn of voorliggend veld genoemd). 
De inwoner woont zelfstandig of in een beschermde woonom-
geving, en heeft een zinvolle dag invulling nodig om opname in 
de WLZ te voorkomen of totdat opname in de WLZ mogelijk is. 

Specifieke eisen Ondersteuning of begeleiding wordt geleverd door medewer-
kers met MBO/HBO werk en denkniveau. De dienstverlener 
heeft aantoonbare ervaring met dagbesteding en het leveren 
van voorzieningen.  
 
Het resultaat/de voortgang wordt getoetst aan de hand van de 
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Ondersteuning zelfstandig leven Middel, Zwaar en Extra 
Bij Ondersteuning zelfstandig leven gaat het om ondersteuning of begeleiding van inwoners. Het is een 
vorm van specialistische begeleiding waarbij behandeling te zwaar is en de ondersteuning van de 1e-
lijnsgeneralist niet toereikend is.  
 
Voorbeelden van activiteiten waarbij specialistische begeleiding geboden kan worden: 

 Vergroten van het netwerk. 

 Structureren van de dag. 

ZRM/methode oplossingsgericht werken/Wat Telt.  
Passende dagbesteding wordt zo dicht mogelijk bij de inwoner 
georganiseerd. 

Problematiek De inwoner heeft problemen, soms op meerdere leefgebieden, 
ten gevolge van psychiatrische/psychische problematiek, en/of 
(licht)verstandelijke beperking, ouderdom; NAH; gedragspro-
blematiek. Er kan sprake zijn van: 

 overbelasting van de mantelzorger/ het sociaal net-
werk; 

 een beperkte dagstructuur.  
Er is een noodzaak voor dagbesteding met een specialistisch 
karakter, omdat er specifieke ondersteuning nodig is die niet in 
de sociale basis of bij algemene voorzieningen geboden kan 
worden.  

Kenmerken begeleiding  Dagbesteding biedt een voorziening in groepsverband die de 
zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname bevordert. De 
focus ligt op matige tot intensieve begeleiding, gericht op het 
stabiliseren van het functioneren en het voorkomen van verer-
gering van klachten of decompensatie. De voorziening is niet 
gericht op reactivering.  
 
Er wordt uitgegaan van een methodische aanpak, specifiek ge-
richt op de deelnemende doelgroep. 
Men biedt structuur en passende activiteiten voor de dag. Het 
bieden van enige persoonlijke verzorging en/of begeleiding bij 
verzorgingstaken (bijvoorbeeld ondersteuning bij toiletgang) 
behoort tot deze ondersteuning. Ondersteuning is tevens be-
doeld ter ontlasting van de mantelzorger. 

Doelstellingen inzet 
dagbesteding 

Het doel van OZL dagbesteding is: 
- voorkomen van achteruitgang 
- structuur aanbrengen in de dag 
- ontlasten van mantelzorg 

Wettelijke criteria Wmo 

Kwaliteitseisen MBO/HBO werk- en denkniveau passend bij de doelgroep  

Maximale inzet  2-7 dagdelen per/week. 
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 Aanleren en inslijpen van nieuwe vaardigheden. 

 Begeleiding bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. 

 Activeren tot deelname aan de maatschappij. 

 Inzicht geven in het eigen functioneren met als resultaat een gedragsverandering 

 Spiegelen van het eigen gedrag met als resultaat een gedragsverandering 
 
Criteria Omschrijving 

Omschrijving 

Ondersteuning Zelfstandig Leven 4 - ADL  

Productcode 10W02 

Doelgroep Volwassenen met regie over het eigen leven, die echter door 
ernstige, chronische fysieke beperkingen niet in staat zijn de 
activiteiten in het dagelijks leven (voornamelijk) buitenshuis 
zelfstandig uit te voeren en daarvoor ondersteunende begelei-
ding nodig hebben. Deze ondersteuning kan (aantoonbaar) niet 
geboden worden door het eigen of het informele netwerk (vrij-
willigers/maatjes) 

Specifieke eisen Flexibele inzet naar de behoefte en op instructie van de inwo-
ner. 

Problematiek Er is bij de inwoner geen sprake van  een regie probleem. De 
inwoner heeft chronische, ernstige fysieke beperkingen. Hier-
door is de inwoner niet in staat bepaalde praktische activiteiten 
in het dagelijks leven uit te voeren.  
De beperkingen komen expliciet niet voort uit achteruitgang 
vanwege de hoge leeftijd. 

Kenmerken  begelei-
ding 

De ondersteuningsstaken worden vaak buitenshuis uitgevoerd  
maar kunnen in voorkomende situaties ook in de thuissituatie 
plaatsvinden. 
De ondersteunende  begeleiding heeft vaak een licht verzor-
gend karakter, maar hoeft niet vanuit een specialisme (verzor-
ging of verpleging) te worden geboden. Een specifieke benade-
ring is vaak wel noodzakelijk.  
Het betreft niet de taken die behoren tot de persoonlijke ver-
zorging of medische handelingen die worden uitgevoerd in het 
kader van de Zorgverzekeringswet (ZvW) of Wet Langdurige 
Zorg (WLZ). 

Doelstellingen inzet 
ondersteuning 

Het gaat om ondersteuning bij activiteiten, waardoor de inwo-
ner met ernstige fysieke beperkingen kan meedoen in de maat-
schappij. De ondersteuningsbehoefte is altijd langdurig van 
aard. Dat wil zeggen dat er geen persoonlijke activerende c.q. 
ontwikkel of verbeterdoelen zijn. M.a.w. OZL ADL heeft geen 
lerend karakter.  
 
Het gaat hier bijvoorbeeld over ondersteunende begeleiding 
(deuren openen, jas aan-/uittrekken, hulp bij eten/drinken) bij 
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uitstapjes zoals winkelen, doktersbezoek, culturele activiteiten.   
Het gaat nadrukkelijk niet om het overnemen of helpen bij ta-
ken die op andere wijze via voorliggende hulp in de sociale basis 
opgelost kunnen worden. 

Maximale duur van de 
indicatie 

De frequentie van inzet van dit product is gerelateerd aan de 
mate van de beperking, het activiteitenpatroon van de inwoner 
en daarvoor benodigde ondersteuning. 
Duur van de inzet is onbegrensd, omdat er geen verbetering in 
de situatie te verwachten is. 
De inzet van het product is maximaal (calculatief) 8 uur per 
week (door middel van een persoonlijk plan door inwoner te 
onderbouwen). 

Wettelijke criteria Wmo 

Kwaliteitseisen Het kunnen opvolgen van een instructie voor uitvoering onder-
steuning passend voor en verstrekt door de inwoner.  

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Zelfstandig leven 1 (middel) 

Productcode 10A38 

Doelgroep Volwassenen die door de aard van hun beperking af en toe niet 
in staat zijn om zelfstandig te participeren en sturing nodig 
hebben om taken (opnieuw) aan te leren. Voor deze mensen is 
het,  op het moment dat het product wordt toegekend, moge-
lijk om nieuwe taken en vaardigheden aan te leren. De beno-
digde ondersteuning kan niet geboden worden door de 1e lijn. 

Specifieke eisen Resultaat/voortgang wordt getoetst d.m.v.:  
ZRM/methode oplossingsgericht werken 

Problematiek De inwoner heeft beperkingen, soms op meerdere leefgebie-
den, ten gevolge van psychiatrische/psychische/psychosociale 
problematiek, en/of (lichte) verstandelijke beperking, ouder-
dom, NAH en gedragsproblematiek. Waarschijnlijk is er onder-
steuning op meerdere levensdomeinen nodig. De inwoner is 
overwegend leerbaar. Er is sprake van een beperkte mogelijk-
heid tot het voeren van regie in het dagelijks leven. Aansturing 
is noodzakelijk. De ondersteuning is planbaar, dat willen zeggen 
dat met de inwoner afspraken gemaakt kunnen worden over de 
momenten van ondersteuning en deze niet 24/7 beschikbaar 
hoeft te zijn. 
 
Er is een grote kans op overbelasting van mantelzorger en/of 
sociaal netwerk. Het netwerk is beperkt ondersteunend of een 
ondersteunend netwerk ontbreekt. Het ontbreken van de (ge-
deeltelijke) ondersteuning van het netwerk is geen belemme-
rende factor. Motivatie is in voldoende mate aanwezig bij de 
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cliënt, waardoor het ontbreken van de (gedeeltelijke) onder-
steuning van het netwerk geen belemmerende factor is om 
stappen te zetten. 

Kenmerken begeleiding  Zelfstandig leven middel wordt ingezet in de lerende fase.  
De inwoner krijgt, hulp, toezicht en sturing bij het aanleren van 
taken.  
De hulpverlener kan gedeeltelijk taken van de inwoner overne-
men; het betreft ondersteuning met ‘handen op de rug’. De 
begeleiding is gericht op het stimuleren van probleemoplossend 
vermogen en het aanleren van taken waardoor het zelfstandig 
functioneren wordt verbeterd.   
 De begeleiding is niet primair gericht op het voorzien van een 
zinvolle dagbesteding, maar kan hier wel aan bijdragen. De be-
geleiding is niet gericht op het activeren richting werk of het 
vinden van een betaalde baan. 
Begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband plaats-
vinden. 

Doelstellingen inzet 
begeleiding 

Het doel van zelfstandig leven middel is onder andere: 
- Aanleren van taken waardoor de inwoner aantoonbaar 

zelfstandig(er) kan functioneren 
- Bijvoorbeeld: dagstructuur aanbrengen, eigen huishou-

den uitvoeren, eigen administratie bijhouden. 
- Inslijten van geleerde taken 

Wettelijke criteria Wmo 

Kwaliteitseisen HBO werk- en denkniveau passend bij de doelgroep 

Maximale duur van de 
indicatie 

De inzet van dit product is maximaal 12 maanden. 
Indien aangetoond kan worden dat meerdere doelstellingen 
bereikt zijn, en er nog reëel leerdoelen zijn, is een verlenging 
van maximaal 6 maanden mogelijk. 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Zelfstandig leven 1 (zwaar) 

Productcode 10A39 

Doelgroep Volwassenen die door de aard van hun beperking niet in staat 
zijn om zelfstandig te participeren en waarbij het tijdelijk nodig 
is om regie over te nemen. Er kan niet worden gesproken over 
zelfredzaamheid. De inwoner heeft een afhankelijke positie van 
professionele hulpverlening. 
Deze volwassenen zijn in de situatie waarbij het nog niet moge-
lijk is nieuwe taken en vaardigheden aan te leren, en waarbij de 
nadruk ligt op het normaliseren van de situatie. 

Specifieke eisen Voortgang wordt getoetst d.m.v.: 
ZRM/methode oplossingsgericht werken 

Problematiek De inwoner vertoond ernstige beperkingen op meerdere leef-
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gebieden, ten gevolge van psychiatri-
sche/psychische/psychosociale problematiek, en/of (lichte) 
verstandelijke beperking, ouderdom, NAH en gedragsproblema-
tiek. Er is sprake van “overlastrisico” en/ of een geëscaleerde 
en/of duidelijk ontwrichte situatie.  
Er kan sprake zijn van een situatie waarbij de inwoner een ge-
vaar is voor zichzelf of anderen. 
 
De inwoner is beperkt gemotiveerd ten gevolge van de proble-
matiek, waardoor motivatie een belemmerende factor is. De 
leerbaarheid is op dit moment niet tot nauwelijks aanwezig.. De 
inwoner is niet in staat volledig de regie te voeren over de acti-
viteiten van het dagelijks leven. Regie moet worden overgeno-
men. De inwoner heeft op meerdere levensdomeinen onder-
steuning nodig. Het betreft zorg die niet te plannen is. 
 
De mantelzorger en/of het sociaal netwerk van de inwoner 
beschikt niet over de vaardigheden voor passende ondersteu-
ning/is overbelast / niet tot nauwelijks beschikbaar.  Het net-
werk is beperkt ondersteunend of een ondersteunend netwerk 
ontbreekt. Het systeem moet actief en regelmatig ont-
last/ondersteund worden om met de situatie om te kunnen 
gaan.  

Kenmerken begeleiding Zelfstandig leven zwaar wordt ingezet in een de-escalerende 
fase. 
De inwoner krijgt vaak hulp, toezicht en sturing bij het stabilise-
ren van de situatie. Er zijn meestal meerdere contactmomenten 
per week. De begeleiding is niet perse gericht op gedragsveran-
dering maar wel op het stimuleren van probleemoplossend 
vermogen door intensieve ondersteuning. Dat wil zeggen dat er 
geen nieuwe taken worden aangeleerd. Wel wordt ingezet op 
het opbouwen van een netwerk, waardoor in een korte tijd de 
intensieve ondersteuningsvraag bij meerdere betrokken perso-
nen kan worden ondergebracht. 

Doelstellingen inzet 
ondersteuning 

Het doel van zwaar is: 
- De-escaleren/ stabiliseren 
- Toewerken naar structuur in dagelijks leven en geheel 

of gedeeltelijk daar de regie over kunnen voeren. 
- Netwerk opbouwen (inclusief eventueel een netwerk 

van vrijwilligers en/ of hulpverleners in de eerste lijn) 
- Rust en regelmaat creëren 

Wettelijke criteria Wmo 

Kwaliteitseisen HBO werk- en denkniveau passend bij de doelgroep 

Maximale duur van de 
indicatie 

De inzet van dit product is maximaal 6 maanden. 
Met een goede onderbouwing is een eenmalige verlenging van 
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maximaal 3 maanden mogelijk. 

 
 

 

Criteria Omschrijving  

Omschrijving 
Zelfstandig leven 3 (extra)  

Productcode 10W01 

Eenheid Inspanningsgericht per uur (met een maximum van 68 uur)  

Doelgroep Volwassenen met een lopende indicatie voor ZL middel of ZL 
zwaar 

Specifieke eisen Voortgang wordt getoetst d.m.v.: 
ZRM/methode oplossingsgericht werken/ Wat Telt 
De inwoner heeft al ondersteuning (ZL middel of ZL zwaar).  

Problematiek Er is een onvoorziene situatie ontstaan gedurende de inzet van 
ZL middel of ZL zwaar waardoor het niet mogelijk is om regulier 
aan de doelen te werken. 
De inwoner heeft het risico terug te vallen of er is een risico tot 
gevaar voor zichzelf of anderen. Deze risico’s kunnen door de 
tijdelijke inzet van Zelfstandig leven (extra) worden geminimali-
seerd. 

Kenmerken  begelei-
ding 

Zelfstandig leven (extra) wordt ingezet in een situatie waar de 
inwoner tijdelijk extra ondersteuning nodig heeft, omdat de 
situatie door onvoorziene omstandigheden is gewijzigd met als 
gevolg dat er niet meer aan de doelen gewerkt kan worden. Het 
gaat erom, door inzet van extra ondersteuning, de situatie snel 
te normaliseren. Behandeling is niet aan de orde c.q. er is geen 
voorliggende behandeling beschikbaar.   
De begeleiding kenmerkt zich door een tijdelijke, aanvullende 
intensievere inzet die vaak onplanbaar is.  
De ondersteuning wordt geboden door een medewerker die 
gespecialiseerd is in het begeleiden van personen die een speci-
fieke benadering nodig hebben en daarmee weten te bereiken 
dat een situatie in een relatief korte tijd weer normaliseert.  

Doelstellingen inzet 
ondersteuning 

Het doel van ZL extra is: 
Normaliseren van de situatie voorafgaand aan de onvoorziene 
omstandigheid. 
 

Maximale duur en in-
zet van de indicatie 

De inzet van dit product is maximaal 4 maanden. 
Binnen de termijn van de indicatie is een inzet van maximaal 68 
uur mogelijk. 

Wettelijke criteria Wmo 

Kwaliteitseisen HBO werk- en denkniveau passend bij de problematiek en doel-
groep 
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VERBLIJF (JEUGD EN VOLWASSENEN) 

 

Verblijf 
29. Gezinshuis 
30. Jeugdhulp Verblijf (middel) 
31. Jeugdhulp Verblijf (middelzwaar) 
32. Jeugdhulp Verblijf (zwaar) 
33. Jeugdhulp Verblijf (extra zwaar) 
34. Logeren Jeugd 
35. Logeren Wmo 
36. Begeleiding naar zelfstandig wonen (verblijf excl. behandeling) 
 
Crisis verblijf 
37. Verblijf spoedhulp Jeugd 
 
Verblijf is er op gericht om jeugdigen tijdelijk of langdurig een alternatieve thuissituatie te kunnen bie-
den. Voor jeugdigen is de opvang/het verblijf altijd inclusief behandeling (met uitzondering van gezins-
huis, logeren en begeleiding naar zelfstandig wonen).   
 
Bij de producten Jeugdhulp Verblijf wordt een dienstverband met bepaalde hoog-specialistische functies 
vereist. Ook een tijdelijk dienstverband, bijvoorbeeld d.m.v. detachering is toereikend. Echter: wanneer 
dit dienstverband eindigt dient dit wel direct opgevolgd te worden. 
 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Gezinshuis 

Productcode 43A04 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Gezinshuizen zijn kleinschalige woonvormen waarin gezinshuis-
ouders in hun eigen gezin en in hun eigen huis één of meerdere 
jeugdigen - meestal drie tot zes - tussen de 0 en 23 jaar opne-
men. In het gezinshuis bieden de gezinshuisouders kinderen en 
jongeren op professionele wijze 24 uur per dag, zeven dagen 
per week verzorging, opvoeding en begeleiding.  

 Één van de ouders is SKJ-geregistreerd. 

 Jeugdhulpaanbieder heeft een certificaat keurmerk ge-
zinshuizen, kwaliteitskeurmerk HKZ of ISO-certificering, 
of volgt een traject hiervoor. 

 Begeleiding maakt onderdeel uit van het product. Be-
handeling kan aanvullend ingezet worden. 

Problematiek De ontwikkeling en veiligheid van de jongere is in gevaar geko-
men vanwege de gezinssituatie. Er is gedwongen of vrijwillig tot 
een uithuisplaatsing besloten. 
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Er kan sprake zijn van complexe problematiek. De problematiek 
vraagt om professionele begeleiding. Door middel van een ‘ge-
woon’ leven in een gezin kan de jeugdige weer een basisgevoel 
van veiligheid ervaren en voldoende zelfvertrouwen en vaar-
digheden ontwikkelen om mee te doen in de maatschappij. 

Kenmerken behande-
ling 

Een belangrijk kenmerk van een gezinshuis is het bieden van 
een normaal gezinsleven aan kinderen, waarbij het bieden van 
structuur, veiligheid en geborgenheid voorop staat. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Verblijf (middel) 

Productcode 43J36 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar 
 
Beschikking hebben over een multidisciplinair team, bestaande 
uit SKJ-geregistreerde HBO/Universitair/Post-master geschool-
de professionals, waaronder tenminste o.a.:  
 
In geval van GGZ:  
In dienst hebben van: psychiater Kind en Jeugd, klinisch psycho-
loog en verpleegkundig specialist. 
 
Overige zorgaanbieders: 
Beschikt minimaal over de volgende functiemix: gedragsweten-
schapper (orthopedagoog en/of psycholoog), systeemthera-
peut, GZ-psycholoog of orthopedagoog generalist (postmaster). 
 
Er is 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid van personeel. 

Problematiek Er is sprake van zware meervoudige klachten op meerdere leef-
gebieden ten gevolge van psychische problematiek of een psy-
chische stoornis en/of ontwikkelingsachterstand en/of een 
(verstandelijke) beperking en/of gedragsproblematiek en/of 
hechtingsproblematiek.  
 
Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externali-
serende gedragsproblemen. De relatie tussen jeugdige en ou-
ders is grotendeels verstoord en/of de ouder is overbelast. 
 
Veiligheid/mate van toezicht 
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 Af en toe 24-uurs toezicht, sturing en nabijheid nodig. 
 
Perspectief op terugkeer naar thuissituatie 

 Er is weinig tot geen perspectief op terugkeer naar de 
thuissituatie 

 Het netwerk is toegerust voor ondersteuning om de 
jeugdige te bieden wat noodzakelijk is. 

Kenmerken behande-
ling 

Tijdens het verblijf vindt intensieve behandeling plaats. Behan-
deling kan mogelijk in combinatie met ambulante ondersteu-
ning thuis worden uitgevoerd, is altijd multidisciplinair ingebed 
en is gericht op herstel, een gedragsverandering teweegbren-
gen, voorkomen van verergering van de problematiek, organi-
seren van perspectief, waar mogelijk versterken van opvoed-
vaardigheden van het systeem en netwerk en leren omgaan 
met het gedrag van het kind, toezicht houden hierop en sturing 
geven, organiseren van terugvalpreventie. 
 
Er is een positief pedagogisch en veilig behandelklimaat nodig 
met waar nodig begrenzing (structurerende en ondersteunende 
aanpak). De leefomgeving van de jeugdige is bevorderlijk voor 
het bereiken van de doelen van de jeugdige met betrekking tot 
de thuisplaatsing. Het pedagogisch personeel heeft een rol als 
(mede)opvoeder. Contact tussen groepswerkers en cliënt is een 
belangrijk middel om tot verandering te komen. 
De jeugdige volgt passend onderwijs en mocht passend onder-
wijs niet mogelijk zijn dan wordt ervoor gezorgd dat de jeugdige 
dagbesteding heeft. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
 
+ aanbieder is in bezit van vigerend branche-specifiek kwali-
teitscertificaat (bijv. HKZ/ISO) 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Verblijf (middelzwaar) 

Productcode 43J37 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet.  

Specifieke eisen Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar 
 
Beschikking hebben over een multidisciplinair team, bestaande 
uit SKJ-geregistreerde HBO/Universitair/Post-master geschool-
de professionals, waaronder tenminste o.a.:  
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In geval van GGZ:  
In dienst hebben van: psychiater Kind en Jeugd, klinisch psycho-
loog en verpleegkundig specialist. 
 
Overige zorgaanbieders: 
Beschikt minimaal over de volgende functiemix: gedragsweten-
schapper (orthopedagoog en/of psycholoog), systeemthera-
peut, GZ-psycholoog of orthopedagoog generalist (postmaster). 
 
Er is 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid van personeel. 

Problematiek Er is sprake van zware meervoudige klachten op meerdere leef-
gebieden ten gevolge van psychische problematiek of een psy-
chische stoornis en/of ontwikkelingsachterstand en/of een 
(verstandelijke) beperking en/of gedragsproblematiek en/of 
hechtingsproblematiek. 
 
Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externali-
serende gedragsproblemen. De relatie tussen jeugdige en ou-
ders is grotendeels verstoord en/of de ouder is overbelast. 
 
Veiligheid/mate van toezicht 

 Vaak 24-uurs toezicht, sturing en nabijheid nodig. 
 
Perspectief op terugkeer naar thuissituatie 

 Het netwerk is onvoldoende toegerust voor 
ondersteuning om de jeugdige te bieden wat 
noodzakelijk is. In het netwerk is daarom intensieve 
ondersteuning nodig om ervoor te zorgen dat de 
jeugdige weer terug kan naar de thuissituatie. 
Redenen voor intensieve ondersteuning kunnen zijn: het net-
werk heeft onvoldoende vertrouwen in de hulpverlening en/of 
is beperkt leerbaar en/of is overbelast en/of moet specifieke 
opvoedingsvaardigheden aanleren en hierin moet geïnvesteerd 
worden.   

Kenmerken behande-
ling 

Tijdens het verblijf vindt intensieve behandeling plaats. Behan-
deling is altijd multidisciplinair ingebed en is gericht op: herstel, 
een gedragsverandering teweegbrengen, voorkomen van ver-
ergering, organiseren van perspectief, waar mogelijk versterken 
van opvoedvaardigheden van het systeem en netwerk en leren 
omgaan met het gedrag van de jeugdige, toezicht houden hier-
op en sturing geven, organiseren van terugvalpreventie. 
 
De behandeling gaat gepaard met intensieve ondersteuning aan 
de thuissituatie gericht op terugkeer van de jeugdige naar de 
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ouders danwel het netwerk. 
 
Er is een positief pedagogisch en veilig behandelklimaat nodig 
met waar nodig begrenzing (een structurerende/ ondersteu-
nende aanpak). Het pedagogisch personeel heeft een rol als 
(mede)opvoeder. Contact tussen groepswerkers en cliënt is een 
belangrijk middel om tot verandering te komen. 
 
De jeugdige volgt passend onderwijs en mocht dat niet mogelijk 
zijn dan wordt ervoor gezorgd dat de jeugdige een 
dagbesteding heeft. 
 
Voorbeeld: 

Behandelgroepen in de wijk en op locatie, zoals de 
Locht in Veldhoven van de Combinatie Jeugdzorg. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
 
+ aanbieder is in bezit van vigerend branche-specifiek kwali-
teitscertificaat (bijv. HKZ/ISO) 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Verblijf (zwaar) 

Productcode 43J38 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar 
 
Beschikking hebben over een multidisciplinair team, bestaande 
uit SKJ-geregistreerde HBO/Universitair/Post-master geschool-
de professionals, waaronder tenminste o.a.:  
 
In geval van GGZ:  
In dienst hebben van: psychiater Kind en Jeugd, klinisch psycho-
loog en verpleegkundig specialist. 
 
Overige zorgaanbieders: 
Beschikt minimaal over de volgende functiemix: gedragsweten-
schapper (master SKJ), systeemtherapeut, GZ-psycholoog of 
orthopedagoog generalist (postmaster). 
 
Er is 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid van personeel. 
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Er wordt een driemilieuvoorziening geboden: er is integrale 
afstemming en behandeling op drie verschillende leefgebieden 
namelijk verblijf, scholing/werken en vrijetijdsbesteding. De 
jeugdige krijgt vanwege de problematiek een samenhangende 
behandeling in de drie leefgebieden bij in beginsel een open 
setting.  

Problematiek Er is sprake van een aaneenschakeling van zware meervoudige 
klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van psychiatri-
sche problematiek of een psychiatrische stoornis en/of ontwik-
kelingsachterstand en/of een (verstandelijke) beperking en/of 
gedragsproblematiek en/of hechtingsproblematiek in combina-
tie met de behoefte aan ondersteuning vanuit de ouders ten 
gevolge van opgroei- en opvoednood. De jeugdige loopt door 
deze problematiek vast op 
alle leefgebieden en kan daarom niet aan reguliere onderwijs of 
reguliere vrijetijdsbesteding deelnemen. 
Er is een gemiddeld risico op zelfbeschadigend gedrag en/of 
suïcidaliteit. 
 
Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externali-
serende gedragsproblemen. De relatie tussen kind en ouders is 
verstoord. 
 
Veiligheid/mate van toezicht 

 Continu 24-uurs toezicht, sturing en nabijheid nodig, 
vanwege de crisis gevoeligheid en complexiteit. 

 Soms is overname nodig, inzet van middelen & maatre-
gelen en/of domotica (deuralarm/afsluiten elektroni-
ca/water etc. indien noodzakelijk).  

 
Perspectief op terugkeer 

 Het netwerk staat open voor ondersteuning, maar is in 
sommige gevallen beperkt in mogelijkheden.  

Kenmerken behande-
ling 

Tijdens het verblijf vindt zeer intensieve behandeling plaats. 
Behandeling is altijd multidisciplinair en is gericht op het voor-
komen van een crisis en voorkomen van verergering, vervolgens 
herstel, een gedragsverandering teweegbrengen, organiseren 
van perspectief, versterken van opvoedvaardigheden van het 
netwerk en leren omgaan met gedrag van de jeugdige, toezicht 
houden hierop en sturing geven en organiseren van terugval-
preventie. 
 
 Behandeling is altijd gericht op drie leefgebieden: zowel ten 
aanzien van wonen, onderwijs als vrijetijdsbesteding. Dit kan 
zowel in een open als een besloten setting. Er worden op deze 
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drie leefgebieden heldere perspectieven geformuleerd en 
gerealiseerd. 
Binnen de behandeling wordt ervoor gezorgd dat de jeugdige 
passend onderwijs kan volgen. Mocht passend onderwijs niet 
mogelijk zijn dan wordt ervoor gezorgd dat de jeugdige 
dagbesteding heeft. 
Er is een positief pedagogisch en veilig behandelklimaat nodig 
met duidelijke begrenzing (normerende aanpak) waar de 
jeugdige aan zijn doelen met betrekking tot zijn perspectieven 
op alle leefgebieden kan werken. De vrijheden van de jeugdige 
zijn minder groot. Het pedagogisch personeel is (mede- 
)opvoeder. Contact tussen groepswerkers en cliënt is een 
belangrijk middel om tot verandering te komen. 
Voorbeeld: 

Project Ervarend Leren (PEL): behandeling in een 
driemilieuvoorziening. 

Locatie met behandelgroepen in een 
driemilieuvoorziening voor jeugdigen met 
meervoudige gedragsproblemen en/of hechtings- en/of 
traumaproblematiek, zoals de Widdonck in Leudal van 
de Combinatie Jeugdzorg. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
 
+ aanbieder is in bezit van vigerend branche-specifiek kwali-
teitscertificaat (bijv. HKZ/ISO) 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Verblijf (extra zwaar) 

Productcode 43J39 

Doelgroep Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Postmaster SKJ-eisen voor regiebehandelaar 
 
Beschikking hebben over een multidisciplinair team, bestaande 
uit SKJ-geregistreerde HBO/Universitair/Post-master geschool-
de professionals, waaronder tenminste o.a.:  
 
In geval van GGZ:  
In dienst hebben van: psychiater Kind en Jeugd, klinisch psycho-
loog en verpleegkundig specialist. 
 
Overige zorgaanbieders: 
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Beschikt minimaal over de volgende functiemix: gedragsweten-
schapper (master SKJ), systeemtherapeut, GZ-psycholoog of 
orthopedagoog generalist (postmaster). 
 
Er is 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid van personeel. 
 
Er wordt een driemilieuvoorziening geboden: er is integrale 
afstemming en behandeling op  op drie verschillende leefgebie-
den, 
namelijk verblijf, scholing/werken en vrijetijdsbesteding. De 
jeugdige krijgt vanwege de problematiek een samenhangende 
behandeling in de drie leefgebieden. 

Problematiek Er is sprake van een aaneenschakeling van zware meervoudige 
klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van psychiatri-
sche problematiek of een psychiatrische stoornis en/of ontwik-
kelingsachterstand en/of een (verstandelijke) 
beperking en/of gedragsproblematiek en/of 
hechtingsproblematiek in combinatie met de behoefte aan 
ondersteuning vanuit de ouders ten gevolge van opgroei- en 
opvoednood. De jeugdige loopt door deze problematiek vast op 
alle leefgebieden. De jeugdige kan niet naar de gewone school, 
naar een reguliere vrijetijdsbesteding. 
 
Er is sprake van een gemiddeld tot hoog risico op 
zelfbeschadigend gedrag en/of suïcidaliteit. Tevens kan de 
jeugdige een gevaar voor zijn/haar omgeving zijn. 
 
Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of 
externaliserende gedragsproblemen en vragen vanuit 
veiligheidsrisico’s een besloten behandelsetting. De relatie 
tussen jeugdige en ouders is verstoord 
 
Veiligheid/mate van toezicht 

Continu 24-uurs toezicht, sturing en nabijheid nodig, 
vanwege de hoge crisisgevoeligheid en hoge 
complexiteit.  

 Soms is er overname nodig, inzet van middelen & 
maatregelen en/of domotica (deuralarm / afsluiten 
elektronica/water etc. indien noodzakelijk). 
 
Perspectief op terugkeer naar thuissituatie 

Het netwerk is beperkt in hun mogelijkheden en er is 
intensieve ondersteuning nodig om ervoor te zorgen 
dat de jeugdige weer terug kan naar de thuissituatie. 

Redenen voor intensieve ondersteuning kunnen zijn: 
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het netwerk heeft onvoldoende vertrouwen in de 
hulpverlening en/of is beperkt leerbaar en/of is  
overbelast en/of moet specifieke 
opvoedingsvaardigheden aanleren en hierin moet 
geïnvesteerd worden. 

 

Kenmerken behande-
ling 

Tijdens het verblijf vindt zeer intensieve behandeling plaats. 
Behandeling is altijd multidisciplinair en is gericht op het voor-
komen van een crisis en voorkomen van verergering, vervolgens 
herstel, een gedragsverandering teweegbrengen, organiseren 
van perspectief, versterken van opvoedvaardigheden van het 
netwerk en leren omgaan met gedrag van het kind, toezicht 
houden hierop en sturing geven, organiseren van terugvalpre-
ventie. 
 
  
Behandeling is altijd gericht op de drie leefgebieden: zowel ten 
aanzien van wonen, onderwijs als vrijetijdsbesteding en een 
combinatie hiervan. Er worden op deze drie leefgebieden 
heldere perspectieven geformuleerd en gerealiseerd. Indien 
nodig wordt het netwerk van de jeugdige extra toegerust om 
met de veiligheidsaspecten om te gaan. Daarnaast is intensieve 
begeleiding in de thuissituatie aan de orde. 
Binnen de behandeling wordt ervoor gezorgd dat de jeugdige 
passend onderwijs kan volgen. Mocht passend onderwijs niet 
mogelijk zijn dan wordt ervoor gezorgd dat de jeugdige 
dagbesteding heeft. 
Er is een positief pedagogisch en veilig behandelklimaat nodig 
met duidelijke begrenzing (normerende aanpak). Het 
pedagogisch personeel is (mede-)opvoeder. Contact tussen 
groepswerkers en cliënt is een belangrijk middel om tot 
verandering te komen. 
Voorbeeld: 

Locatie met behandelgroepen in een 
driemilieuvoorziening voor jeugdigen met meervoudige 
gedragsproblemen en/of hechtings- en/of 
traumaproblematiek met een verhoogd 
veiligheidsrisico, zoals de Widdonck in Leudal van de 
Combinatie Jeugdzorg. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 
 
+ aanbieder is in bezit van vigerend branche-specifiek kwali-
teitscertificaat (bijv. HKZ/ISO) 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Logeren Jeugd 

Productcode 43J11 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Eenheid conform Ve-
cozo 

Inspanningsgericht, etmaal (max. 104 etmalen per kalenderjaar) 

Specifieke eisen De WLZ is voorliggend op de Jeugdwet. Wanneer de jeugdige 
een WLZ indicatie heeft, kan er geen gebruik worden gemaakt 
van een logeervoorziening via de Jeugdwet. Als de jeugdige nog 
geen WLZ-indicatie heeft, maar daar mogelijk wel voor in aan-
merking komt, dan moet deze optie eerst worden onderzocht. 
Kinderen met een ernstige lichamelijke, zintuiglijke of verstan-
delijke beperking komen vaak in aanmerking voor de WLZ. 
 
Een etmaal is een periode van 24 uur die kan starten op ieder 
moment van de dag. De duur van het verblijf bepaalt het aantal 
in te zetten etmalen. Vanaf het 25e uur start het tweede et-
maal.  Het tweede etmaal duurt 24 uur. 

Problematiek Er is sprake van klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge 
van psychische problematiek of stoornis, en/of dreigende ont-
wikkelingsachterstand, en/of een beperking en/of gedragspro-
blematiek.  Hierdoor ontstaat de behoefte aan tijdelijke ontlas-
ting van de ouders ten gevolge van opgroei- en opvoedspan-
ning. Het betreft jeugdigen die een grote ondersteuningsbe-
hoefte hebben en een grote noodzaak tot structuur en regel-
maat. Jeugdige heeft een hoge prikkelgevoeligheid en daarom 
kan er met regelmaat behoefte zijn aan een prikkelarme omge-
ving.  

Kenmerken  Logeren is de tijdelijke overname van zorg met als doel de ou-
der/verzorger een adempauze te geven. Logeren wordt ingezet 
ter noodzakelijke ontlasting van het gezin of gezinssysteem. Zo 
wordt gerealiseerd dat de jeugdige zo lang mogelijk thuis kan 
blijven wonen. Hierbij gaat het om ontlasting en versterking van 
gezinnen door jeugdigen tijdelijk elders te laten logeren. 
 
Logeren moet ontwikkelingsgericht zijn. Er wordt voorzien in 
adviezen om het systeem (o.a. ouders en verzorgers) buiten het 
logeren om in zijn kracht te zetten. Logeren is gericht op het 
vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdige. Het heeft 
tevens als doel om inzet van zwaardere zorg te voorkomen. Bij 
deze jeugdigen is continue directe nabijheid van een begeleider 
noodzakelijk. Tijdens het logeren wordt begeleiding geboden 
die zich richt op het goed verlopen van het logeren zoals het 
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eten, het slapen en gezamenlijke activiteiten. Er wordt daar-
naast volgens een begeleidingsplan zorg geleverd gericht op het 
stimuleren van zelfredzaamheid, persoonlijke- en sociale ont-
wikkeling. In dit product is de dagelijkse verzorging zoals eten, 
drinken, slapen maar ook vrijetijdsactiviteiten inbegrepen.  

Inzet middelen Begeleiding van de jeugdige en het gezinssysteem tijdens en 
gerelateerd aan de logeermomenten is bij dit product en tarief 
inbegrepen. Indien er buiten de logeermomenten om aanvul-
lende ambulante begeleiding nodig is, kan dit via een aanvul-
lende indicatie voor begeleiding worden georganiseerd. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Logeren Wmo (Respijtzorg) 

Productcode 04W04 

Doelgroep Volwassenen  

Specifieke eisen Kortdurend verblijf wordt ingezet ter noodzakelijke ontlasting 
van de persoon die gebruikelijke zorg of mantelzorg verleent, 
zodat deze de zorgtaak langer kan volhouden. Zo wordt gereali-
seerd dat de cliënt zo lang mogelijk in de thuissituatie kan blij-
ven wonen. Het logeren moet aansluiten op de eigen kracht en 
de mogelijkheden van de inwoner en zijn netwerk. De dienst-
verlener moet de eigen regie, zelfredzaamheid en eigen ver-
antwoordelijkheid van de inwoner respecteren en volgen. De 
dienstverlener neemt in acht wat mensen wel kunnen in plaats 
van wat zij niet kunnen. Logeren wordt zo dicht mogelijk in de 
eigen omgeving gerealiseerd. Logeren is passend bij de inwoner 
in zijn/haar situatie en gericht op het gestelde resultaat. 

Problematiek Deze vorm van opvang is bedoeld voor mensen met een ziekte, 
een beperking of psychisch/ sociale kwetsbaarheid, en die 
daardoor (tijdelijk) niet in staat zijn zelfstandig te functioneren. 
Er is sprake van mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te 
raken en tijdelijke ontlasting van zorg nodig hebben om de on-
dersteuning te kunnen blijven bieden. Er is sprake van mantel-
zorgers die door (tijdelijke) uitval niet in staat zijn de onder-
steuning te kunnen bieden. 

Kenmerken  Respijtzorg biedt de mogelijkheid om de mantelzorg op een 
verantwoorde manier te kunnen overdragen en de mantelzor-
ger tijdelijk te ontlasten. De inwoner verblijft tijdelijk elders. De 
ondersteuning kan op jaarbasis maximaal 52 etmalen omvat-
ten. 
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Het gaat om logeren met faciliteiten die direct daaraan gerela-
teerd zijn: bed, voeding en zelfverzorgingsmogelijkheden.  
 
Daarnaast worden welzijnsactiviteiten beschikbaar gesteld.  
Het beschikbaar zijn van toezicht of bereikbaarheid van onder-
steuning is gericht op: 

 Het zo nodig beschikbaar zijn van permanent toezicht en/of 
24 uur per dag bereikbaarheid van ondersteuning. 

 Het zo nodig bieden van fysieke ondersteuning, zodat tijdig 
kan worden ingegrepen bij bijvoorbeeld valgevaar 

 Het op een verantwoorde manier vervangen van de man-
telzorg, waarbij aan de behoefte aan toezicht, complexiteit 
en intensiteit van de ondersteuning wordt voldaan. 

 Het preventief ingrijpen bij gedragsproblemen (voorkomen 
van escalatie en gevaar). 

Eventuele aanvullende ondersteuning die noodzakelijk is tijdens 
het verblijf dient apart te worden geïndiceerd. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om persoonlijke verzorging (ZVW), ondersteuning 
zelfstandig leven/begeleiding individueel of dagbesteding. De 
aanbieder behoeft deze inzet niet zelf te kunnen plegen (even-
tueel met inzet van derden), maar dient in ieder geval daartoe 
de faciliteiten te bieden. 

Wettelijke criteria Wmo 

Kwaliteitseisen In staat zijn de taken van mantelzorger naar diens tevredenheid 
en naar professionele maatstaven op een verantwoorde manier 
tijdelijk over te nemen. 

Duur Maximaal 52 etmalen per jaar 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Begeleiding naar zelfstandig wonen 

Productcode 43B03 

Doelgroep Jeugd – hoofdzakelijk gericht op leeftijd van 16 tot 18 jaar 

Specifieke eisen Jeugdigen wonen op een eigen kamer. Kamerbewoning vindt 
plaats in een pand dat eigendom is of gehuurd wordt door de 
jeugdzorgaanbieder. De kosten voor kamerhuur zijn voor aan-
bieder. 
 
Dit product omvat geen behandeling. 

Problematiek Jeugdige kan om verschillende redenen, kind- en/of ouder ge-
bonden problematiek, niet meer thuis wonen. Vaak heeft de 
jeugdige al een jeugdhulptraject doorlopen en is dit product de 
stap die nodig is om vaardigheden te ontwikkelen om op eigen 
benen te kunnen staan, bijvoorbeeld door middel van kamer-
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training, fasehuis, jonge moederhuis of een woongroep. 
 
Jeugdige is leerbaar en heeft begeleiding nodig om vervolgens 
zelfstandig in staat te zijn om zelf invulling te geven aan dagbe-
steding, zelfzorg sociale redzaamheid en financiën. Er kan sprake 
zijn van een complexe gezinssituatie: ouders hebben onvol-
doende opvoedvaardigheden en/of de draagkracht/ draaglast 
van het gezinssysteem is niet in verhouding. 

Kenmerken verblijf De jeugdige wordt voorbereid op zelfstandig functioneren, wo-
nen en meedoen in de samenleving. 
 
De begeleiding is gericht op het in staat stellen van de jeugdige 
om op eigen kracht invulling te geven aan dagbesteding (school, 
werk, sport), zelfzorg (o.a. koken, schoonmaken, persoonlijke 
verzorging), sociale zelfredzaamheid (oplossingsvaardigheden en 
communicatie) en financiën. 
 
Er is begeleiding door een ambulant hulpverlener. De begelei-
ding is er op gericht is dat de jeugdige vanaf de leeftijd van 18 
jaar toegerust is om zelfstandig te kunnen wonen, bijvoorbeeld 
op kamers.  

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Verblijf spoedhulp 

Productcode 43J40 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen  Dit product kan alleen worden ingezet na interventie door  het 
team Spoed Eisende Zorg (SEZ), m.u.v. situaties waarin sprake is 
van een psychiatrische crisis. Hiervoor kan ook rechtstreeks de 
crisisdienst van de GGZ worden benaderd. 
 
Verblijf spoedhulp is binnen 24 uur inzetbaar en de maximale 
duur is 4 weken. Op de eerste werkdag na inzet wordt samen-
werking met het lokale veld georganiseerd. 
 
Binnen verblijf spoedhulp wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen crisisplekken en noodbedden.  Een noodbed wordt ingezet 
voor maximaal één nacht tot de eerstvolgende werkdag 12.00 
uur. Een crisisplek is een behandelgroep voor maximaal vier 
weken.  Voor zowel noodbedden als crisisplekken gelden de-
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zelfde eisen ten aanzien van de betrokken professionals. 
 
Indien er sprake is van een psychiatrische crisis moet de zorg-
aanbieder de volgende professionals in dienst hebben: 

- psychiater Kind en Jeugd, 
- klinisch psycholoog en/of 
- verpleegkundig specialist. 

 
Indien er sprake is van een andere vorm van crisis moet de 
zorgaanbieder over de volgende professionals beschikbaar 
hebben: 

- gedragswetenschapper (Postmaster SKJ) of 
- GZ-psycholoog of 
- systeemtherapeut. 

Bovengenoemde professionals moeten 24/7 bereikbaar en be-
schikbaar zijn in geval van een crisissituatie. 

Problematiek Er is sprake van een crisissituatie waarbij de consequentie van 
uitblijvende 24-uurs zorg binnen 24 tot 48 uur zal leiden tot 
onaanvaardbare gezondheids- of veiligheidsrisico’s.  
Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externali-
serende gedragsproblemen en een onveilige situatie voor het 
kind en/of de omgeving. De relatie tussen kind en ouders is 
verstoord.  

Kenmerken behande-
ling 

Zeer intensieve behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, die 
gericht is op het beslechten van de crisis en de inzet van juiste 
vervolgondersteuning. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Conform SKJ/BIG-eisen en norm verantwoorde werktoedeling 
zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd. 

 
PLEEGZORG 
Pleegzorg 
38. Pleegzorg 
39. Pleegzorg crisis 
 
Het gaat hierbij om jeugdigen die tijdelijk of langdurig (tot 18 jaar) niet thuis kunnen wonen. Hierbij is 
vaak voornamelijk sprake van ouderfactoren en in beperkte mate (of soms geheel niet) van kindfactoren 
waarom thuis wonen niet mogelijk is. 
 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Pleegzorg 

Productcode 43A09 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 
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Specifieke eisen Een netwerkplaatsing heeft de voorkeur boven plaatsing in een 
ander pleeggezin. De dienstverlener hanteert het kwaliteitska-
der voorbereiding en screening aspirant pleegouders met o.a.: 

 De screening door de zorgaanbieder bij een netwerkplaat-
sing moet binnen de wettelijke periode van 13 weken vanaf 
de dag van de aanmelding met een positief resultaat afge-
rond zijn;  

 Verplichting tot een formele overeenkomst tussen pleeg-
ouders en pleegzorgorganisatie; 

 Verklaring geen bezwaar (VGB) is een voorwaarde voor de 
pleegouder(s).  

 
De dienstverlener hanteert de VNG-handreiking pleegzorgver-
goeding en hanteert de regionale handleiding bijzondere kos-
ten. 

Problematiek Jeugdige kan door ouder- en/of kindfactoren (tijdelijk) niet thuis 
wonen, volledig of in deeltijd, doordat de draagkracht van het 
gezin onvoldoende is om een stabiele thuissituatie te bieden.  
 
Het bieden van een gezinssituatie aan jeugdigen die om ver-
schillende redenen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Het kan 
gaan om jeugdigen met gedrags-, trauma- of hechtingsproble-
matiek, een beperking of psychiatrische problematiek of een 
combinatie hiervan, waarbij de draagkracht van het gezin on-
voldoende is om een stabiele thuissituatie te bieden.  
 
Het kan ook gaan om jeugdigen zonder problematiek waarbij de 
draagkracht van het gezin onvoldoende is door ouderfactoren 
of de ouders geen gezag meer hebben (jeugdbeschermings-
maatregel). 
Pleegzorg kan worden ingezet met instemming van de ouders 
(vrijwillig) of door het besluit van een rechter (gedwongen ka-
der). Bij een jeugd-beschermingsmaatregel als ondertoezicht-
stelling of voogdij werkt de dienstverlener nauw samen met de 
(gezins)voogd van de gecertificeerde instelling.  
 
Zowel in het vrijwillig als gedwongen kader is de ondersteuning 
gericht op het bieden van een veilige en stimulerende opgroei-
situatie voor de jeugdige. Behandeling van de jeugdige is géén 
onderdeel van het product en kan in overleg met de generalist, 
en de gezinsvoogd bij een jeugdbeschermings-maatregel, af-
zonderlijk ingezet  worden.  

Kenmerken  Het bieden van begeleiding op maat aan de jeugdige, het gezin 
en de pleegouders. De intensiteit is variërend naar behoefte 
van de betrokkenen (gemiddeld 1x per 4 weken) en is inclusief 
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inzet aanvullende begeleidingsproducten zoals Video Interactie 
Begeleiding (VIB) en Shereborne met als doel:  

 Bevordering van de ontwikkeling van het kind, o.a. bij 
heftige problematiek van de jeugdige op het gebied van 
hechting en trauma; 

 De veiligheid van de jeugdige te waarborgen, en/of; 

 Te voorkomen dat de draagkracht/ draaglast van het 
pleeggezin uit balans raakt. 
 

Voor netwerk- en bestandsgezinnen geldt dat de volgende acti-
viteiten onderdeel uitmaken van de pleegzorg:  

 Screening/netwerkonderzoek: intensiever bij netwerk-
gezin;  

 Matching; 

 Perspectiefonderzoek: onderzoek mogelijkheid terug-
keer gezin, advies aan de Kinderrechter op verzoek van 
Jeugdbescherming; 

 Training: vast -verplicht- onderdeel bij bestandsgezin. 
Bij netwerkgezin op basis van behoeften (modules); 

 Begeleiding  van de jeugdige (pedagogisch), ouders (o.a. 
acceptatie en omgang) en pleegouders (pedagogisch en 
financieel/praktisch); 

 Werving (alleen bestandsplaatsing): algemeen en kind-
gericht.  

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Pleegzorg wordt toegepast door professionals die: 

 Geregistreerd zijn in het Stichting kwaliteitsregister 
jeugd (SKJ);  

 Werkzaam zijn voor een dienstverlener met een rele-
vante Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg-
sector (HKZ) registratie; 

 Werkzaam zijn voor een dienstverlener die het landelij-
ke kwaliteitskader voorbereiding en screening aspirant 
pleegouders hanteert. 

 
De dienstverlener stelt een pleegouderraad in, die binnen het 
kader van zijn doelstelling de gemeenschappelijke belangen van 
de pleegouders behartigt. 

Duur Uitgangspunt is het recht op continuïteit van pleegzorg, zonder 
einddatum (artikel 10.3, lid 4 Jeugdwet). 

 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Pleegzorg crisis  
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Productcode 46J05 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 

Specifieke eisen Dit product kan alleen worden ingezet na interventie door het 
team  Spoed Eisende Zorg (SEZ). 
 
Pleegzorg crisis is binnen 24 uur inzetbaar en de maximale duur 
van de interventie is 4 weken. Op de eerste werkdag na inzet 
wordt samenwerking met het lokale veld georganiseerd. 
 
De opvang in een crisispleeggezin is gericht op het beslechten 
van de crisis en het creëren van rust en veiligheid voor de jeug-
dige en het gezin. Gedurende de crisisperiode moet het per-
spectief voor de toekomst, in ieder geval het komende jaar en 
bij voorkeur tot de 18e verjaardag, zo snel mogelijk duidelijk 
zijn. De dienstverlener hanteert het kwaliteitskader ‘voorberei-
ding en screening aspirant pleegouders’ met o.a.: 

 Verplichting tot een formele overeenkomst tussen pleeg-
ouders en pleegzorgorganisatie. 

 Verklaring geen bezwaar (VGB) is een voorwaarde voor de 
pleegouder(s).  

 
De dienstverlener hanteert de VNG-handreiking pleegzorgver-
goeding en hanteert de regionale handleiding bijzondere kos-
ten. 

Problematiek Er is sprake van een crisissituatie waarbij de consequentie van 
uitblijvende 24-uurs zorg binnen 24 tot 48 uur zal leiden tot 
onaanvaardbare gezondheids- of veiligheidsrisico’s.  
 
 
Het bieden van een gezinssituatie aan jeugdigen die door acute 
omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Zeer intensieve on-
dersteuning is gericht op het beslechten van de crisis, het bie-
den van een veilige en stimulerende opgroeisituatie voor de 
jeugdige en het gezin en starten van het gezinsonderzoek. 
 
Behandeling van de jeugdige is géén onderdeel van het product 
en kan in overleg met de generalist, eventueel op advies SEZ-
medewerker of gezinsvoogd, afzonderlijk ingezet worden.  

Kenmerken  Zeer intensieve begeleiding voor de duur van maximaal 4 we-
ken, wekelijkse begeleiding van gemiddeld 2 uur. Inzet is gericht 
op: 

 Stabilisatie van de crisis en begeleiding terug naar huis 
of begeleiding naar vervolghulp; 

 Herstel van het contact met de ouders en het netwerk 
en daar waar mogelijk terugkeer naar huis; 
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 Zoveel mogelijk in stand houden van het “gewone le-
ven” van de jeugdige (bijv. volgen van onderwijs en in-
vulling vrije tijd); 

 
Na inzet van het crisispleeggezin overlegt de aanbieder de 
eerstvolgende werkdag met het lokale veld over het vervolg. 

Wettelijke criteria Jeugdwet 

Kwaliteitseisen Pleegzorg wordt toegepast door professionals die: 

 Geregistreerd zijn in het Stichting kwaliteitsregister 
jeugd (SKJ);  

 Werkzaam zijn voor een dienstverlener met een rele-
vante Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg-
sector (HKZ) registratie; 

 Werkzaam zijn voor een dienstverlener die het landelij-
ke kwaliteitskader voorbereiding en screening aspirant 
pleegouders hanteert. 

 
De dienstverlener stelt een pleegouderraad in, die binnen het 
kader van zijn doelstelling de gemeenschappelijke belangen van 
de pleegouders behartigt.  

Duur Maximaal 4 weken 

VERVOER 

Vervoer 
40. Vervoer Jeugd 
41. Vervoer Wmo 
 
In eerste instantie is de inwoner zelf verantwoordelijk voor het organiseren van vervoer van- en naar 
een jeugdhulp- of dagbestedingslocatie. In specifieke gevallen, bijvoorbeeld in geval van structurele 
beperkte zelfredzaamheid van de inwoner en diens netwerk, kan onder bepaalde voorwaarden vervoer 
worden georganiseerd om van- en naar een jeugdhulp- of dagbestedingslocatie te reizen. 
 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Vervoer Jeugd 

Productcode 
 

Vervoer Jeugd 42A03 

Vervoer Jeugd Rolstoel 42A04 

 
42VC 1 t/m 5 : vervoer in combinatie met de producten Jeugdhulp 
ambulant specialistisch groep (productcode 45J12 en 45J13) en 
Jeugdhulp ambulant specialistisch (productcodes 45J23 t/m 45J28). 

Doelgroep Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet. 
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Specifieke eisen Het uitgangspunt is dat de jeugdige zelf of met hulp van ou-
ders/netwerk vervoer richting de locatie van jeugdhulp organiseert. 
Vervoer is geen vanzelfsprekend recht voor de jeugdige. 
 
Indien sprake is van een medische noodzaak of structurele beper-
kingen in de zelfredzaamheid, omvatten voorzieningen op het ge-
bied van jeugdhulp conform de Jeugdwet het vervoer van een jeug-
dige van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden. 
Wanneer vervoer noodzakelijk is, is de zorgaanbieder verantwoor-
delijk voor het organiseren van vervoer tegen het vastgestelde ta-
rief per dag. Vervoer kan alleen worden toegekend als aanvulling op 
een jeugdhulpproduct en kan niet losstaand worden toegekend. 
 

Indien vervoer wordt ingezet, vindt tussen gemeentelijke toegangs-
teams, de zorgaanbieder en cliënt overleg plaats over de mogelijk-
heid om het onderdeel vervoer deel uit te laten maken van het 
behandel- c.q. begeleidingsplan, met het oog op -eventueel op ter-
mijn- toewerken naar zelfstandig vervoer door de jeugdige zelf of 
vervoer vanuit het eigen netwerk. 

 
Jeugdhulp wordt dichtbij de jeugdige georganiseerd. Het bepalen 
van adequate zorg kan mede beïnvloed worden door de afstand tot 
de adequaat geachte vorm van zorg. Bij gecombineerd groepsver-
voer geldt als richtlijn dat de jeugdige binnen 60 minuten op de 
plaats van bestemming moet kunnen zijn. 

Problematiek Er is een medische noodzaak en/of de jeugdige en het ge-
zin/netwerk zijn structureel beperkt zelfredzaam, waardoor het in 
het eigen netwerk van de jeugdige niet mogelijk is om vervoer te 
organiseren. Het openbaar vervoer biedt geen uitkomst. De ge-
meentelijke toegangsteams bepalen met input van de zorgaanbie-
der en cliënt of er sprake is van bovenstaande. 
 
Het vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden 
betreft niet enkel het vervoer vanuit de woonlocatie van de jeugdi-
ge, maar kan bijvoorbeeld ook vervoer vanuit school of een dagbe-
stedingslocatie betreffen. 

Kenmerken Betreft vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt gebo-
den. 

Het tarief vervoer betreft een retourtarief per etmaal. 

 

In het geval van de producten Jeugdhulp ambulant specialistisch 
groep (productcode 45J12 en 45J13) en Jeugdhulp ambulant specia-
listisch (productcodes 45J23 t/m 45J28) gelden specifieke tarieven 
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voor vervoer. Hierin zijn verschillende factoren verdisconteerd die 
invloed hebben op het tarief van vervoer: individueel of groep, rol-
stoel en afstand.  

Voor het vervoer in combinatie met de genoemde behandelings-
producten, geldt de volgende categorie-indeling en bijbehorende 
productcode: 

  < 5 
km. 

5-10 
km. 

10-20 
km. 

20-30 
km. 

>30 
km. 

GROEP Kind 
regulier 

42VC1 42VC2 42VC3 42VC4 42VC5 

GROEP Kind 
rolstoel 

42VC2 42VC3 42VC4 42VC5 42VC5 

Individueel  42VC3 42VC3 42VC4 42VC5 42VC5 

Eén van deze productcodes 42VC 1 t/m 5 kunnen worden ingezet 
voor het vervoer bij de genoemde producten. 

De kilometerafstand is gebaseerd op de enkele reisafstand vanuit 
de woon- of schoollocatie van de jeugdige (afstandsberekening 
locatie cliënt naar locatie aanbieder). Afstandsberekening is con-
form de kortste route ingevolge een digitale routeplanner. 

Bij dit product dient het aantal etmalen te worden aangegeven 
waarvoor het vervoer noodzakelijk wordt geacht. Als er sprake is 
van veel fluctuatie kan als volume maximaal 5 per week worden 
geïndiceerd, waarbij de aanbieder de werkelijk gereden ritten dient 
te declareren. Voor deze werkwijze is gekozen om administratieve 
lasten te beperken bij fluctuaties.  

Wettelijke criteria Jeugdwet (m.b.t. vervoer: zie art. 2.3 lid 2) 

Kwaliteitseisen Aanbieder is verantwoordelijk voor het borgen van veiligheid en 
betrouwbaarheid van het vervoer, bijvoorbeeld door te werken met 
chauffeurs die in het bezit zijn van een EHBO-certificaat en VOG. 
 
Vervoer dient passend te zijn voor de doelgroep. In zeer specifieke 
situaties kan na afstemming tussen gemeente, aanbieder en cliënt 
een maatwerkoplossing worden gezocht. 
 
Vervoer van rolstoelgebruikers moet plaatsvinden conform de code 
VVR (Code Verantwoord Vervoer Rolstoelinzittenden). 
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Criteria Omschrijving 

Omschrijving 
Vervoer Wmo 

Productcode 
 

Vervoer Wmo 08A03 

Vervoer Wmo Rolstoel 08A04 

Doelgroep Volwassenen 

Specifieke eisen Het uitgangspunt is dat de inwoner zelf of met hulp van zijn 
netwerk vervoer organiseert van en naar de dagbestedingslo-
catie van de aanbieder. Vervoer is geen vanzelfsprekend recht 
voor de inwoner. 
 
Indien de inwoner niet in staat is om zelf vervoer te organise-
ren, omvat de opdrachtverstrekking aan aanbieder tot het le-
veren van een voorziening eveneens de verplichting tot het 
verzorgen van vervoer van en naar de dagbestedingslocatie 
tegen een vast tarief per dag. Vervoer kan alleen worden toe-
gekend als aanvulling op het product ‘Ondersteuning zelfstan-
dig leven – Dagbesteding’ (07A03) en ‘MDW Dagbesteding 
middel (10A53)’ en kan niet losstaand worden toegekend. 
 
Dagbesteding wordt dichtbij de cliënt georganiseerd, waarbij 
gestreefd wordt naar een voorziening op max. 10 km reisaf-
stand (woon-dagbestedingslocatie, enkele reis, volgens ANWB 
routeplanner).  
De originele reistijd, berekend volgens de ANWB routeplanner, 
mag maximaal 15 minuten langer worden vanwege het opha-
len of wegbrengen van medepassagiers.  
 
Enkele reis > 10 km 

 Wanneer de vervoersafstand (huis – dagbestedingslo-
catie) > 10 km is, dan wordt het tarief voor vervoer in 
het geval dat er geen andere passende dagbesteding 
dichterbij beschikbaar is verdubbeld.  

 Wanneer er wel een passende en beschikbare  dagbe-
stedingslocatie binnen 10 km is, maar de inwoner kiest 
voor een locatie elders (> 10 km) dan is de gemeente 
niet gehouden het dubbele tarief te betalen. In dat ge-
val kan de aanbieder afspraken maken met de inwoner 
over betaling van de meerkosten.   

Problematiek Er is sprake van een beperking waardoor zelfstandig reizen niet 
mogelijk is en/of het netwerk is structureel beperkt zelfred-
zaam, waardoor er in het eigen netwerk van de inwoner geen 
mogelijkheden zijn om vervoer te organiseren. Er zijn geen 
voorliggende voorzieningen die mogelijkheden bieden tot het 
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organiseren van vervoer. 

Wettelijke criteria Wmo 

Kwaliteitseisen Aanbieder is verantwoordelijk voor het borgen van veiligheid 
en betrouwbaarheid van het vervoer, bijvoorbeeld door te 
werken met chauffeurs die in het bezit zijn van een EHBO-
certificaat en VOG. Vervoer van rolstoelgebruikers moet 
plaatsvinden conform de code VVR (Code Verantwoord Ver-
voer Rolstoelinzittenden). 
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Beschermd Wonen (WMO) (Centrumgemeente Eindhoven) 

Ondersteuning Zelfstandig Leven - Plus 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving  Zelfstandig wonen 

 Gericht op door- en uitstroom naar zelfstandig wonen 
zonder ondersteuning 2e lijn  of naar Ondersteuning Zelf-
standig Leven Zwaar of Midden  

 Gericht op voorkomen van instroom in of doorstroom 
naar beschermd wonen of ondersteunen wonen, output-
gericht, midden 

 Tijdelijk, doorstroom naar zelfstandig wonen zonder on-
dersteuning of Ondersteuning Zelfstandig Leven Zwaar of 
Midden na een jaar 

Productcode  10A60 

Intensiteit (in geval 
van dienstverlening 
en kan verschillen in 
eenheid) 

Verschillende beroepskwalificaties mogelijk, gangbaar, zowel op 
MBO als HBO niveau. 

Doelgroep Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die begeleiding no-
dig hebben waarbij in de regel sprake is van voornamelijk planba-
re, en in geval van (dreigende) terugval,  korte ongeplande mo-
menten van intensieve en specialistische ondersteuning. 

Specifieke eisen  De inwoner wordt in staat gesteld om op een veilige manier 
de stap te kunnen maken van beschermd wo-
nen/Ondersteuning Wonen  naar zelfstandig wonen (eventu-
eel met  begeleiding/ondersteuning). Gedurende het jaar 
leert de inwoner, de zorg- en ondersteuningsvraag uit te stel-
len zodat de stap naar zelfstandig wonen kan worden ge-
maakt. De dienstverlener toont aan dat er sprake van inten-
sieve begeleiding of dat er de mogelijkheid wordt geboden 
om op sommige momenten/flexibel  de begeleiding te inten-
siveren of af te bouwen.  

 Op sommige momenten kan er sprake zijn van tijdelijke op-
schaling van de intensiteit van de ondersteuning. Om dit tij-
dig te kunnen organiseren, is het essentieel dat en toont de 
dienstverlener aan dat deze samenwerkt met andere rele-
vante organisaties in de keten.  

 Huisvesting: inwoner betaalt zelf huur ( thuis wonen). 

 De dienstverlener organiseert dat er 24 uurs beschikbaar-
heid/achtervang op afroep beschikbaar is. 

 Inwoner voorziet in of heeft  eigen inkomen. 
 
De dienstverlener biedt intensieve begeleiding, deze kan deels 
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on-planbaar van aard zijn.  

Wettelijke criteria WMO (inclusief de eis ‘landelijke toegankelijkheid’) 

Resultaatgebieden 
zelfredzaamheidsma-
trix 

 Alle resultaatgebieden van de ZRM. Op de ZRM bevinden 
Cliënten zich bij instroom gemiddeld op niveau 2/3. 

 De ondersteuning leidt tot een beweging naar zelfstandig 
wonen met begeleiding/OZL-Zwaar of OZL-Midden. 

 Inwoner is in staat om de zorgvraag te formuleren, uit te 
stellen en een beroep te doen op het eigen netwerk, de eer-
ste lijn of de sociale basis. 

 De inwoner is in staat zijn dagdagelijkse zaken zelf te organi-
seren of wordt daartoe gestimuleerd.  

 Dienstverlener zorgt ervoor dat er 24-uurs toezicht op afroep 
wordt vormgegeven ter borging van de veiligheid van de be-
woner en diens omgeving. 

 
Bijkomend resultaat:  

 inwoner heeft (perspectief op) een betaalde arbeids-
plaats of krijgt scholing. 

 
Gemiddelde in-, door-, en uitstroom wordt gemonitord. 

Kwaliteitseisen  Dienstverlener zorgt voor een goede kwaliteit van de voor-
ziening (eisen met betrekking tot de deskundigheid van be-
roepskrachten daaronder begrepen). 

 De dienstverlener stemt de voorziening af op de persoonlijke 
situatie van de Cliënt; 

 De dienstverlener vertaalt de zorgvraag van de cliënt in een 
ondersteuningsplan waar de cliënt eigenaar van is; 

 De dienstverlener toont aan op welke wijze invulling wordt 
gegeven aan het herstel van de cliënt en het vergroten van 
de zelfredzaamheid en participatie; 

 De dienstverlener stemt de werkvoorziening af op andere 
vormen van zorg/ondersteuning die de Cliënt ontvangt; 

 De dienstverlener ziet erop toe dat beroepskrachten, tijdens 
hun werkzaamheden in het kader van het leveren van de 
voorziening, handelen in overeenstemming met de professi-
onele standaard (van de beroepsgroep, VNG etc.) of een on-
afhankelijk gecertificeerd kwaliteitssysteem (bijv. ISO); 

 De dienstverlener toont aan dat de veiligheid van de cliënt en 
diens omgeving, is geborgd; 

 De dienstverlener beschikt over relevante samenwerkings-
partners in de regio Eindhoven en kan dit aantonen; 

 De dienstverlener heeft respect voor en neemt de rechten 
van de cliënt in acht en kan dit aantonen. Zo betrekt dienst-
verlener cliënten bij organisatievraagstukken door bijvoor-
beeld het hebben van een Cliëntenraad en/of familieraad en 
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kan aantonen dit te doen. 

 De dienstverlener werkt waar mogelijk met ervaringsdeskun-
digen; 

 Dienstverlener betrekt cliënten bij organisatievraagstukken 
door bijvoorbeeld het hebben van een Cliëntenraad en/of 
familieraad en kan aantonen dit te doen; 

 
De dienstverlener voldoet tevens aan de kwaliteitseisen zoals 
deze in de WMO worden genoemd. Zo voorziet deze in en geeft 
uitvoering aan de landelijke minimale eisen voor zorgaanbieders 
met betrekking tot het waarborgen van veilige zorg. 

Beschermd Wonen - licht 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving  Wonen in een accommodatie van een beschermd wonen 
instelling met daarbij behorend toezicht en specialistische 
ondersteuning, gericht op het bevorderen van zelfredzaam-
heid op alle leefgebieden. Beschermd wonen op grond van 
de Wet maatschappelijk ontwikkeling (Wmo) is voor volwas-
sen mensen met psychische of psychosociale problemen, die 
tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen, ook niet met hulp van 
bijvoorbeeld een mantelzorger of met begeleiding van een 
hulpverlener.   

 Bedoeld ter voorkoming van instroom in of doorstroom naar 
beschermd wonen Zwaar 

 Tijdelijk, uitstroom uit 2e lijns ondersteuning of  doorstroom 
naar een lichtere 2e lijnsvoorziening na 1 jaar 

3 soorten: 

 Een traject dat uiteindelijk leidt tot (begeleid) zelfstandig 
wonen. 

 Een traject dat gericht is op het stabiel houden van de inwo-
ner 

 Een traject dat als uitgangspunt heeft dat het een jaar duurt 
(uitgezonderd inwoners waarvan het toekomstperspectief en 
het ontwikkelingsperspectief feitelijk WLZ is) 

Productcode  15W01 

Intensiteit (in geval 
van dienstverlening 
en kan verschillen in 
eenheid) 

Verschillende beroepskwalificaties mogelijk, gangbaar, zowel op 
MBO als HBO niveau. 
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Doelgroep Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die specialistische 
Ondersteuning Wonen nodig hebben binnen een 24-uurs setting 
(geen behandeling).  

Specifieke eisen  Dienstverlener biedt een all inclusive pakket: dat wil zeggen 
naast begeleiding en toezicht ook eten, drinken, woonruimte 
en bijbehorende voorzieningen. 

 Vanwege de eis om op tijd te kunnen op- en afschalen in 
ondersteuning is samenwerking in de keten essentieel. De 
dienstverlener toont aan dit te organiseren. 

 Dienstverlener biedt een beschutte woonvorm waar begelei-
ding er op is gericht dat inwoner dagdagelijkse zaken met 
minimale begeleiding kan organiseren.  

 Dienstverlener organiseert 24-uurs en aanwezigheid. Dienst-
verlener moet 24 uur per dag kunnen inspelen op de onplan-
bare zorgbehoefte van de client. Dienstvelener voorziet in 24 
uurs aanwezigheid van een bekwame beroepskracht die in 
staat is om adequate interventies te doen. 

 Ondersteuning kan tijdelijk fluctueren tussen toezien, stimu-
leren, hulp/samen uitvoeren tot overname van en  kenmerkt 
zich daardoor op momenten door onplanbare zorg. De 
dienstverlener moet hier op in kunnen spelen en kan aanto-
nen dit te doen.  

 Dienstverlener zorgt ervoor dat er toezicht wordt vormgege-
ven ter borging van de veiligheid van de bewoner en diens 
(leef)omgeving. 

 Dienstverlener voorziet in woonruimte en financiering hier-
van: de inwoner betaalt geen huur. 

 De inwoner wordt in staat gesteld om op een veilige manier 
de stap te kunnen maken van beschermd wonen naar zelf-
standig wonen (eventueel met  begeleiding/ondersteuning). 
Gedurende het jaar leert de inwoner, de zorg- en ondersteu-
ningsvraag uit te stellen zodat de stap naar zelfstandig wonen 
kan worden gemaakt. De dienstverlener toont aan dat er 
sprake van intensieve begeleiding of dat er de mogelijkheid 
wordt geboden om op sommige momenten/flexibel  de bege-
leiding te intensiveren of af te bouwen.  

 Op sommige momenten kan er sprake zijn van tijdelijke op-
schaling van de intensiteit van de ondersteuning. Om dit tij-
dig te kunnen organiseren, is het essentieel dat en toont de 
dienstverlener aan dat deze samenwerkt met andere rele-
vante organisaties in de keten.   

Inwoner heeft of wordt toe geleid naar dagbesteding, betaalde 
arbeidsplaats of scholing.  
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Wettelijke criteria WMO (inclusief eis landelijke toegankelijkheid) 

Resultaatgebieden 
zelfredzaamheidsma-
trix 

 Alle resultaatgebieden van de ZRM. Op de ZRM bevinden 
Cliënten zich bij instroom gemiddeld op niveau 2/3. 

 De ondersteuning leidt tot een beweging naar een lichtere 
2de lijnsvoorziening of uitstroom uit de 2de lijnsvoorziening  

 De inwoner is in staat zijn dagdagelijkse zaken zelf te organi-
seren of wordt daartoe gestimuleerd.  

Bijkomend resultaat:  

 inwoner heeft (perspectief op) een betaalde arbeidsplaats of 
krijgt scholing. 

 Gemiddelde in-, door-, en uitstroom wordt gemonitord. 

Kwaliteitseisen  Dienstverlener zorgt voor een goede kwaliteit van de maat-
werkvoorziening (eisen met betrekking tot de deskundigheid 
van beroepskrachten daaronder begrepen). 

 De dienstverlener stemt de maatwerkvoorziening af op de 
persoonlijke situatie van de Cliënt; 

 De dienstverlener vertaalt de zorgvraag van de cliënt in een 
ondersteuningsplan waar de cliënt eigenaar van is; 

 De dienstverlener toont aan op welke wijze invulling wordt 
gegeven aan het herstel van de cliënt en het vergroten van 
de zelfredzaamheid en participatie; 

 De dienstverlener stemt de maatwerkvoorziening af op ande-
re vormen van zorg/ondersteuning die de Cliënt ontvangt; 

 De dienstverlener ziet erop toe dat beroepskrachten, tijdens 
hun werkzaamheden in het kader van het leveren van de 
maatwerkvoorziening, handelen in overeenstemming met de 
professionele standaard (van de beroepsgroep, VNG etc.) of 
een onafhankelijk gecertificeerd kwaliteitssysteem (bijv. ISO); 

 De dienstverlener toont aan dat de veiligheid van de cliënt en 
diens omgeving, is geborgd; 

 De dienstverlener beschikt over relevante samenwerkings-
partners in de regio Eindhoven en kan dit aantonen; 

 De dienstverlener heeft respect voor en neemt de rechten 
van de cliënt in acht en kan dit aantonen. Zo betrekt dienst-
verlener cliënten bij organisatievraagstukken door bijvoor-
beeld het hebben van een Cliëntenraad en/of familieraad en 
kan aantonen dit te doen. 

 De dienstverlener werkt waar mogelijk met ervaringsdeskun-
digen; 

 Dienstverlener betrekt cliënten bij organisatievraagstukken 
door bijvoorbeeld het hebben van een Cliëntenraad en/of 
familieraad en kan aantonen dit te doen; 
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De dienstverlener voldoet tevens aan de kwaliteitseisen zoals 
deze in de WMO worden genoemd. Zo voorziet deze in en geeft 
uitvoering aan de landelijke minimale eisen voor zorgaanbieders 
met betrekking tot het waarborgen van veilige zorg. 

Ondersteuning wonen midden, ambulant, inclusief huisvesting 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving  Een vorm van intensieve en specialistische ondersteuning, 
waarbij aanbieder voorziet in 24-uurs bereikbaarheid en be-
schikbaarheid. 

 De 24-uurs ondersteuning is op afstand (24-uurs bereikbaar-
heid en beschikbaarheid) geregeld omdat er in de regel geen 
noodzaak is tot overname van taken op het gebied van le-
vensonderhoud en het wonen (bijv. het regelen van het huis-
houden, zelfzorg, vasthouden van een normaal dagritme). 
Kenmerkend is dat er wel (nog) regelmatig een beroep wordt 
gedaan op on-planbare ondersteuning die kan worden opge-
roepen.  

 Gericht op voorkomen van instroom in een zwaardere 2de 
lijnsvoorziening 

 Tijdelijk, uitstroom uit 2e lijnsvoorziening  of  doorstroom 
naar een lichtere 2e lijnsvoorziening na 1 jaar 

Productcode  15W02 

Intensiteit (in geval 
van dienstverlening 
en kan verschillen in 
eenheid) 

Verschillende beroepskwalificaties mogelijk, gangbaar, zowel op 
MBO als HBO niveau. 

Doelgroep Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die begeleiding no-
dig hebben waarbij in de regel sprake is van voornamelijk planba-
re, en in geval van (dreigende) terugval,  korte ongeplande mo-
menten van intensieve en specialistische ondersteuning. 

Inwoner zet gedurende een jaar stappen in het uitstellen van de  
hulpvraag zodat het 24-uurs toezicht (in de vorm van bereikbaar-
heid en beschikbaarheid) in de nacht meer op afstand staat dan 
in beschermd wonen. Wel is er de combinatie met de intensieve 
ondersteuning en onplanbaarheid (overdag) in verband met 
overname taken en indien nodig (delen van) de regie.  

Specifieke eisen Dienstverlener biedt naast begeleiding en toezicht ook woon-
ruimte en bijbehorende voorzieningen. 
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 Vanwege de eis om op tijd te kunnen op- en afschalen in 
ondersteuning is samenwerking in de keten essentieel. De 
dienstverlener toont aan dit te organiseren. 

 Dienstverlener biedt een beschutte woonvorm waar begelei-
ding er op is gericht dat inwoner dagdagelijkse zaken met 
minimale begeleiding kan organiseren.  

 De dienstverlener organiseert dat er overdag en in de nacht 
24 uurs bereikbaarheid/achtervang op afroep beschikbaar is. 
(binnen 15 min aanwezigheid) 2e lijn. Opvolging wordt indien 
mogelijk uitgesteld naar de volgende dag danwel het volgen-
de geplande ondersteuningsmoment. 

 Ondersteuning kan tijdelijk fluctueren tussen toezien, stimu-
leren, hulp/samen uitvoeren tot overname van en  kenmerkt 
zich daardoor ook op momenten door on-planbare zorg. De 
dienstverlener moet hier op in kunnen spelen en kan aanto-
nen dit te doen.  

 Dienstverlener zorgt ervoor dat er toezicht wordt vormgege-
ven ter borging van de veiligheid van de bewoner en diens 
(leef)omgeving. 

 Dienstverlener voorziet in woonruimte en financiering hier-
van: de inwoner betaalt geen huur. 

 De inwoner wordt in staat gesteld om op een veilige manier 
de stap te kunnen maken van beschermd wonen naar zelf-
standig wonen (met daarbij eventueel nog begelei-
ding/ondersteuning). Gedurende het jaar leert de inwoner, 
de zorg- en ondersteuningsvraag uit te stellen zodat de stap 
naar zelfstandig wonen kan worden gemaakt. De dienstver-
lener toont aan dat er sprake is van intensieve begeleiding of 
dat er de mogelijkheid wordt geboden om op sommige mo-
menten/flexibel  de begeleiding te intensiveren of af te bou-
wen.  

 Om de fluctuaties in de intensiteit en onplanbaarheid van de 
ondersteuning dit tijdig te kunnen organiseren, is het essen-
tieel dat en toont de dienstverlener aan dat deze samen-
werkt met andere relevante organisaties in de keten.   

 Inwoner heeft of wordt toe geleid naar dagbesteding, betaal-
de arbeidsplaats of scholing  

Wettelijke criteria WMO (inclusief eis landelijke toegankelijkheid) 

Resultaatgebieden 
zelfredzaamheidsma-
trix 

 Alle resultaatgebieden van de ZRM. Op de ZRM bevinden 
Cliënten zich bij instroom gemiddeld op niveau 2. 

 De ondersteuning leidt tot een beweging naar uitstroom uit 
de 2de lijnsvoorziening of naareen lichtere 2de lijnsvoorziening 

 Inwoner is in staat om de zorgvraag te formuleren, uit te 
stellen en een beroep te doen op het eigen netwerk, de eer-
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ste lijn of de sociale basis. 

 De inwoner is in staat zijn dagdagelijkse zaken zelf te organi-
seren of wordt daartoe gestimuleerd.  

 Dienstverlener zorgt ervoor dat er 24-uurs toezicht op afroep 
wordt vormgegeven ter borging van de veiligheid van de be-
woner en diens omgeving. 

 

Bijkomend resultaat:  

 inwoner wordt toegeleid naar dagbesteding, betaalde 
betaalde arbeidsplaats of krijgt scholing. 

 Gemiddelde in-, door-, en uitstroom wordt gemonitord. 

Kwaliteitseisen Dienstverlener zorgt voor een goede kwaliteit van de maatwerk-
voorziening (eisen met betrekking tot de deskundigheid van be-
roepskrachten daaronder begrepen). 

 De dienstverlener stemt de maatwerkvoorziening af op de 
persoonlijke situatie van de Cliënt; 

 De dienstverlener vertaalt de zorgvraag van de cliënt in een 
ondersteuningsplan waar de cliënt eigenaar van is; 

 De dienstverlener toont aan op welke wijze invulling wordt 
gegeven aan het herstel van de cliënt en het vergroten van 
de zelfredzaamheid en participatie; 

 De dienstverlener stemt de maatwerkvoorziening af op ande-
re vormen van zorg/ondersteuning die de Cliënt ontvangt; 

 De dienstverlener ziet erop toe dat beroepskrachten, tijdens 
hun werkzaamheden in het kader van het leveren van de 
maatwerkvoorziening, handelen in overeenstemming met de 
professionele standaard (van de beroepsgroep, VNG etc.) of 
een onafhankelijk gecertificeerd kwaliteitssysteem (bijv. ISO); 

 De dienstverlener toont aan dat de veiligheid van de cliënt en 
diens omgeving, is geborgd; 

 De dienstverlener beschikt over relevante samenwerkings-
partners in de regio Eindhoven en kan dit aantonen; 

 De dienstverlener heeft respect voor en neemt de rechten 
van de cliënt in acht en kan dit aantonen. Zo betrekt dienst-
verlener cliënten bij organisatievraagstukken door bijvoor-
beeld het hebben van een Cliëntenraad en/of familieraad en 
kan aantonen dit te doen. 

 De dienstverlener werkt waar mogelijk met ervaringsdeskun-
digen; 

 Dienstverlener betrekt cliënten bij organisatievraagstukken 
door bijvoorbeeld het hebben van een Cliëntenraad en/of 
familieraad en kan aantonen dit te doen; 
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 De dienstverlener voldoet tevens aan de kwaliteitseisen zoals 
deze in de WMO worden genoemd. Zo voorziet deze in en 
geeft uitvoering aan de landelijke minimale eisen voor zorg-
aanbieders met betrekking tot het waarborgen van veilige 
zorg. 

Ondersteuning Wonen, midden inclusief wooncomponent  

Criteria Omschrijving 

Omschrijving  Een vorm van intensieve en specialistische ondersteu-
ning, waarbij aanbieder voorziet in 24-uurs bereikbaar-
heid en beschikbaarheid in een  intramurale setting.  

 Dit product is  gericht op 24-uurs on-planbare onder-
steuning in de nabijheid van de woonlocatie overdag en 
op afstand in de nacht (24-uurs bereikbaarheid en be-
schikbaarheid) omdat er in de regel noodzaak is  tot 
overname van taken op het gebied van levensonderhoud 
en het wonen (bijv. het regelen van het huishouden, zelf-
zorg, vasthouden van een normaal dagritme) of dat de 
cliënt daar dagelijks hulp bij nodig heeft. Kenmerkend is 
dat er (nog) regelmatig een beroep wordt gedaan op on-
planbare ondersteuning.  

 Tijdelijk, maximaal een jaar. 

Productcode  
15A05 

Intensiteit (in geval 
van dienstverlening 
en kan verschillen in 
eenheid) 

Verschillende beroepskwalificaties mogelijk, gangbaar, zowel op 
MBO als HBO niveau. 

Doelgroep Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die specialistische 
Ondersteuning Wonen (middel) nodig hebben of waarbij sprake 
is van 24-uurs on-planbare ondersteuning op afstand, gericht op 
wonen. 
Inwoner zet voorzichtige stappen in het uitstellen van de  hulp-
vraag en het oefenen met het aangeleerde zodat het 24-uurs 
toezicht (in de vorm van bereikbaarheid en beschikbaarheid) in 
de nacht meer op afstand staat dan in beschermd wonen. Wel is 
er de noodzaak tot dagelijkse aanwezigheid van begeleiding in de 
nabijheid van de locatie in verband met de combinatie tusseno 
on-planbaarheid (overdag) en intensieve ondersteuning die voor-
ziet in overname van taken en indien nodig (delen van) de regie. 

Specifieke eisen  Dienstverlener biedt een all inclusive pakket: dat wil zeggen 
naast begeleiding en toezicht ook eten, drinken, woonruimte 
en bijbehorende voorzieningen. 

 Vanwege de eis om op tijd te kunnen op- en afschalen in 
ondersteuning is samenwerking in de keten essentieel. De 
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dienstverlener toont aan dit te organiseren. 

 Dienstverlener biedt een beschutte woonvorm waar begelei-
ding dagelijks aanwezig is en er op is gericht dat inwoner 
dagdagelijkse zaken met begeleiding kan organiseren en kan 
oefenen met het aangeleerde.  

 Dienstverlener organiseert 24-uurs toezicht in aanvulling op 
de dag,  in de vorm van bereikbaarheid (binnen 15 min aan-
wezigheid) 2e lijn in de nacht. 

 Ondersteuning kan tijdelijk fluctueren tussen toezien, stimu-
leren, hulp/samen uitvoeren tot overname van) en  kenmerkt 
zich daardoor deels door on-planbare zorg. De dienstverlener 
moet hier op in kunnen spelen en kan aantonen dit te doen.  

 Dienstverlener zorgt ervoor dat er toezicht wordt vormgege-
ven ter borging van de veiligheid van de bewoner en diens 
(leef)omgeving. 

 Dienstverlener voorziet in woonruimte en financiering hier-
van: de inwoner betaalt geen huur.  

 
Inwoner wordt toe geleid naar dagbesteding, betaalde arbeids-
plaats of scholing. 

Wettelijke criteria WMO (inclusief de eis ‘landelijke toegankelijkheid’) 

Resultaatgebieden 
zelfredzaamheidsma-
trix 

 Alle resultaatgebieden van de ZRM. Op de ZRM bevinden 
Cliënten zich bij instroom gemiddeld op niveau 2 (niet zelf-
redzaam).  

 De ondersteuning leidt tot een beweging naar zelfstandig 
wonen met ondersteuning.  

 Inwoner is in staat om zorgvraag te formuleren en een be-
roep te doen op de eerste lijn en de sociale basis. 

 
Bijkomend resultaat: 

 wordt toegeleid naar dagbesteding, betaalde arbeids-
plaats of scholing. 

 Gemiddelde in-, door-, en uitstroom wordt gemonitord. 

Kwaliteitseisen Dienstverlener zorgt voor een goede kwaliteit van de voorziening 
(eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten 
daaronder begrepen).  

 De dienstverlener stemt de voorziening af op de persoonlijke 
situatie van de Cliënt; 

 De dienstverlener vertaalt de zorgvraag van de cliënt in een 
ondersteuningsplan waar de cliënt eigenaar van is; 

 De dienstverlener toont aan op welke wijze zij invulling geeft 
aan het herstel van de cliënt en het vergroten van de zelfred-
zaamheid en participatie; 

 De dienstverlener stemt de voorziening af op andere vormen 
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van zorg/ondersteuning die de Cliënt ontvangt; 

 De dienstverlener ziet er op toe dat beroepskrachten, tijdens 
hun werkzaamheden in het kader van het leveren van de 
voorziening, handelen in overeenstemming met de professi-
onele standaard en beschikt over een onafhankelijk gecertifi-
ceerd kwaliteitssysteem (bijv. ISO); 

 De dienstverlener toont aan dat de veiligheid van de cliënt is 
geborgd; 

 De dienstverlener beschikt over relevante samenwerkings-
partners in de regio Eindhoven en kan dit aantonen; 

 De dienstverlener heeft respect voor en neemt  de rechten 
van de Cliënt in acht en kan dit aantonen; 

 De dienstverlener werkt waar mogelijk met ervaringsdeskun-
digen; 

 Dienstverlener betrekt cliënten bij organisatievraagstukken 
door bijvoorbeeld het hebben van een Cliëntenraad en/of 
familieraad en kan aantonen dit te doen; 

 
De dienstverlener voldoet tevens aan de kwaliteitseisen zoals 
deze in de WMO worden genoemd. Zo voorziet deze in en geeft 
uitvoering aan de landelijke minimale eisen voor zorgaanbieders 
met betrekking tot het waarborgen van veilige zorg. 

Ondersteuning Wonen, midden exclusief wooncomponent  

Criteria Omschrijving 

Omschrijving  Een vorm van intensieve en specialistische ondersteu-
ning, waarbij aanbieder voorziet in 24-uurs bereikbaar-
heid en beschikbaarheid, uitgezonderd de huisvesting.  

 Dit product is meer gericht op 24-uurs on-planbare on-
dersteuning op afstand (24-uurs bereikbaarheid en be-
schikbaarheid) omdat er in de regel noodzaak is  tot 
overname van taken op het gebied van levensonderhoud 
(bijv. het regelen van het huishouden, zelfzorg, vasthou-
den van een normaal dagritme) of dat de cliënt daar da-
gelijks hulp bij nodig heeft. Kenmerkend is dat er (nog) 
regelmatig een beroep wordt gedaan op on-planbare on-
dersteuning. 

 Kenmerkend is dat er regelmatig een beroep wordt ge-
daan op on-planbare zorg, terwijl dit bij ‘OZL-Plus’ meer 
uitzondering en in geval van OZL-zwaar en midden echt 
uitzonderlijk is.  

 De bewoner betaalt zelf huur. 

 Tijdelijk, een jaar 

Productcode 15A03 
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Intensiteit (in geval 
van dienstverlening 
en kan verschillen in 
eenheid) 

Verschillende beroepskwalificaties mogelijk, gangbaar, zowel op 
MBO als HBO niveau. 

Doelgroep Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die specialistische 
Ondersteuning Wonen (middel) nodig hebben of waarbij sprake 
is van 24-uurs on-planbare ondersteuning op afstand. 
 
Inwoner zet voorzichtige stappen in het uitstellen van de  hulp-
vraag zodat het 24-uurs toezicht (in de vorm van bereikbaarheid 
en beschikbaarheid) in de nacht meer op afstand staat dan in 
beschermd wonen. Wel is er de combinatie met de intensieve 
ondersteuning en on-planbaarheid (overdag) in verband met 
overname van taken en indien nodig (delen van) de regie. 

Specifieke eisen  Vanwege de eis om op tijd te kunnen op- en afschalen in 
ondersteuning is samenwerking in de keten essentieel. De 
dienstverlener toont aan dit te organiseren. 

 Dienstverlener biedt in de directe nabijheid van de woonloca-
tie  begeleiding die dagelijks aanwezig is en erop is gericht 
dat inwoner dagdagelijkse zaken met begeleiding kan organi-
seren en kan oefenen met het aangeleerde.  

 Dienstverlener organiseert 24-uurs toezicht in aanvulling op 
de dag via bereikbaarheid (binnen 15 min aanwezigheid) 2e 
lijn in de nacht. 

 Dienstverlener biedt een beschutte woonvorm waar begelei-
ding er op is gericht dat inwoner dagdagelijkse zaken met 
minimale begeleiding kan organiseren.  

 Begeleiding kan tijdelijk fluctueren tussen toezien, stimule-
ren, hulp/samen uitvoeren tot overname van) en kenmerkt 
zich daardoor deels door on-planbare zorg. De dienstverlener 
moet hier op in kunnen spelen en kan aantonen dit te doen.  

 Dienstverlener zorgt ervoor dat er toezicht wordt vormgege-
ven ter borging van de veiligheid van de bewoner en diens 
(leef)omgeving en kan aantonen dat dit gebeurd. 

 De dienstverlener draagt er zorg voor dat de inwoner die 
gebruikmaakt van de dienstverlening een ordentelijk huur-
construct heeft en dat deze de marktconforme huur kan vol-
doen. Dit betreft bij voorkeur een driepartijen-overeenkomst 
tussen inwoner, dienstverlener en inwoner die ondersteu-
ning ontvangt van dienstverlener. Inzet is scheiden van wo-
nen en zorg: bij een driepartijencontract zal het doel zijn om 
de cliënt huurder van de woning te laten worden, de weg 
naar zelfstandigheid.  

 Oriëntatie van de ondersteuning blijft gericht op goed huur-
derschap en op goed buurschap.  
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 Inwoner wordt toegeleid naar dagbesteding, betaalde ar-
beidsplaats of scholing.  

Wettelijke criteria WMO (inclusief de eis ‘landelijke toegankelijkheid’) 

Resultaatgebieden 
zelfredzaamheidsma-
trix 

 Alle resultaatgebieden van de ZRM. Op de ZRM bevinden 
Cliënten zich bij instroom gemiddeld op niveau 2 (niet zelf-
redzaam).  

 De ondersteuning leidt tot een beweging naar zelfstandig 
wonen met begeleiding.  

 Inwoner is in staat om zorgvraag te formuleren en een be-
roep te doen op de eerste lijn en de sociale basis. 
- Bijkomend resultaat: Inwoner kan worden toegeleid naar 

betaalde arbeidsplaats of scholing. 
- Gemiddelde in-, door-, en uitstroom wordt gemonitord. 

Kwaliteitseisen  Dienstverlener zorgt voor een goede kwaliteit van de voor-
ziening (eisen met betrekking tot de deskundigheid van be-
roepskrachten daaronder begrepen). 

 De dienstverlener stemt de voorziening af op de persoonlijke 
situatie van de Cliënt; 

 De dienstverlener vertaalt de zorgvraag van de cliënt in een 
ondersteuningsplan waar de cliënt eigenaar van is; 

 De dienstverlener toont aan op welke wijze zij invulling geeft 
aan het herstel van de cliënt en het vergroten van de zelfred-
zaamheid en participatie; 

 De dienstverlener stemt de voorziening af op andere vormen 
van zorg/ondersteuning die de Cliënt ontvangt; 

 De dienstverlener ziet er op toe dat beroepskrachten, tijdens 
hun werkzaamheden in het kader van het leveren van de 
mvoorziening, handelen in overeenstemming met de profes-
sionele standaard en beschikt over  een onafhankelijk gecer-
tificeerd kwaliteitssysteem  met certificaat (bijv. ISO); 

 De dienstverlener toont aan dat de veiligheid van de cliënt is 
geborgd; 

 De dienstverlener beschikt over relevante samenwerkings-
partners in de regio Eindhoven en kan dit aantonen; 

 De dienstverlener heeft respect voor en inachtneming van, 
de rechten van de Cliënt en kan dit aantonen; 

 De dienstverlener werkt waar mogelijk met ervaringsdeskun-
digen; 

 Dienstverlener betrekt cliënten bij organisatievraagstukken 
door bijvoorbeeld het hebben van een Cliëntenraad en/of 
familieraad en kan aantonen dit te doen; 

De dienstverlener voldoet tevens aan de kwaliteitseisen zoals 
deze in de WMO worden genoemd. Zo voorziet deze in en geeft 
uitvoering aan de landelijke minimale eisen voor zorgaanbieders 
met betrekking tot het waarborgen van veilige zorg. 
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Beschermd Wonen 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving  Wonen in een accommodatie van een beschermd wonen 
instelling met daarbij behorend toezicht en specialisti-
sche ondersteuning, gericht op het bevorderen van zelf-
redzaamheid op alle leefgebieden. Beschermd wonen op 
grond van de Wet maatschappelijk ontwikkeling (Wmo) is 
voor volwassen mensen met psychische of psychosociale 
problemen, die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen, 
ook niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of 
met begeleiding van een hulpverlener. 

 Drie soorten: 
o Een traject dat uiteindelijk leidt tot (begeleid) 

zelfstandig wonen. 
o Een traject dat gericht is op stabilisatie. 
o Een traject dat als uitgangspunt heeft dat het een 

jaar duurt ( uitgezonderd inwoners waarvan het 
toekomstperspectief en het ontwikkelingsper-
spectief feitelijk WLZ is)  

Productcode 15A07 

Intensiteit (in geval 
van dienstverlening 
en kan verschillen in 
eenheid) 

Verschillende beroepskwalificaties mogelijk, gangbaar: 
Veel voorkomende beroepsachtergronden zijn Sociaal Pedagogi-
sche Hulpverlener (SPH), Sociaal Pedagogisch Werker (SPW), 
Sociaalpsychiatrisch Verpleegkundige (SPV), HBO Verpleegkundi-
ge (HBOV) en Maatschappelijk Werker (MW). Vaak een mix van 
niveaus. 

Doelgroep Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die specialistische 
Ondersteuning Wonen nodig hebben binnen een 24-uurs setting 
(geen behandeling). 

Specifieke eisen  Vanwege de eis om op tijd te kunnen op- en afschalen in 
ondersteuning is samenwerking in de keten essentieel. 

 Dienstverlener biedt een all inclusive pakket: dat wil zeggen 
naast begeleiding en toezicht ook eten, drinken, woonruimte 
en bijbehorende voorzieningen. 

 Dienstverlener zorgt ervoor dat de inwoner een zinvolle dag 
invulling heeft en die wat personele inzet en huisvesting be-
treft normaal onderdeel uitmaakt van het 24-uurs all inclusi-
ve pakket i.v.m. vasthouden dagritme c.q. de 24-uurs aanwe-
zigheid en flexibele inzet in verband met on-planbaarheid van 
de zorg/ondersteuning (indien er een gemeenschappelijke 
ruimte is, is dit inclusief).  

 Dienstverlener moet 24 uur per dag kunnen inspelen op de 
on-planbare zorgbehoefte van de cliënt. Dienstverlener voor-
ziet in 24 uurs aanwezigheid van een bekwame beroeps-
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kracht die in staat is om adequate interventies te doen. 

 De ondersteuning voor volwassenen richt zich op het over-
nemen van taken door een professional, omdat de cliënt ern-
stige (regie)problemen heeft.  

Wettelijke criteria WMO 

Resultaatgebieden 
zelfredzaamheidsma-
trix 

Alle resultaatgebieden.  

 Op de ZRM bevinden Cliënten zich bij instroom gemid-
deld op niveau 1/2(inclusief tijdelijke acute problema-
tiek).  

 De ondersteuning leidt tot stabilisatie van de situatie van 
de inwoner of beweging naar begeleid of zelfstandig wo-
nen ( niveau 2-3).  

 Gemiddelde in-, door-, en uitstroom wordt gemonitord. 

 De inwoner heeft behoefte aan een beschermende 
woonomgeving die gericht is op stabilisatie van de pro-
blematiek. 

 De inwoner is geen gevaar meer voor zichzelf of voor zijn 
directe omgeving.  

 
Deze resultaten dienen binnen een jaar behaald te worden.  

Kwaliteitseisen  Dienstverlener zorgt voor een goede kwaliteit van de voor-
ziening (eisen met betrekking tot de deskundigheid van be-
roepskrachten daaronder begrepen). 

 De dienstverlener stemt de voorziening af op de persoonlijke 
situatie van de Cliënt; 

 De dienstverlener vertaalt de zorgvraag van de cliënt in een 
ondersteuningsplan waar de cliënt eigenaar van is; 

 De dienstverlener toont aan op welke wijze zij invulling geeft 
aan het herstel van de cliënt en het vergroten van de zelfred-
zaamheid en participatie; 

 De dienstverlener stemt de voorziening af op andere vormen 
van zorg/ondersteuning die de Cliënt ontvangt; 

 De dienstverlener ziet er op toe dat beroepskrachten, tijdens 
hun werkzaamheden in het kader van het leveren van de 
voorziening, handelen in overeenstemming met de professi-
onele standaard en beschikt over een onafhankelijk gecertifi-
ceerd kwaliteitssysteem (bijv. ISO) met bijbehorend certifi-
caat; 

 De dienstverlener toont aan dat de veiligheid van de cliënt is 
geborgd; 

 De dienstverlener beschikt over relevante samenwerkings-
partners in de regio Eindhoven en kan dit aantonen; 

 De dienstverlener heeft respect voor en inachtneming van, 
de rechten van de Cliënt en kan dit aantonen; 
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 De dienstverlener werkt  zo mogelijk met ervaringsdeskundi-
gen; 

 Dienstverlener betrekt cliënten bij organisatievraagstukken 
door bijvoorbeeld het hebben van een Cliëntenraad en/of 
familieraad en kan aantonen dit te doen; 

 
De dienstverlener voldoet tevens aan de kwaliteitseisen zoals 
deze in de WMO worden genoemd. Zo voorziet deze in en geeft 
uitvoering aan de landelijke minimale eisen voor zorgaanbieders 
met betrekking tot het waarborgen van veilige zorg. 

Maatschappelijke Opvang 

Opvang, outputgericht, zwaar 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving  Doelstelling: het bieden van een tijdelijke opvangplek aan 
mensen zonder dak boven hun hoofd (dak- en thuislo-
zen), gekoppeld aan een ondersteuningstraject. 

Productcode 16A05 

Intensiteit (in geval 
van dienstverlening 
en kan verschillen in 
eenheid) 

Verschillende beroepskwalificaties mogelijk, gangbaar: 
Veel voorkomende beroepsachtergronden zijn Sociaal Pedagogi-
sche Hulpverlener (SPH), Sociaal Pedagogisch Werker (SPW), 
Sociaalpsychiatrisch Verpleegkundige (SPV), HBO Verpleegkundi-
ge (HBOV) en Maatschappelijk Werker (MW). Vaak een mix van 
niveaus. 

Prijs per eenheid Trajectprijs 

Duur eenheid Geen maximale jaarprijs. Betreft gehele periode en kan langer 
duren dan 1 jaar. 

Doelgroep  Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die tijdelijk 
opvang en specialistische ondersteuning nodig hebben 
binnen een 24-uurs opvanglocatie (geen behandeling). 

Specifieke eisen Vanwege de eis om op tijd te kunnen op- en afschalen in onder-
steuning is samenwerking in de keten essentieel. 

Wettelijke criteria WMO 

Resultaatgebieden 
zelfredzaamheidsma-
trix 

Alle resultaatgebieden. Op de ZRM bevinden Cliënten zich bij 
instroom gemiddeld op niveau 1 (acute problematiek). De onder-
steuning leidt naar begeleid- of zelfstandig wonen.  
Gemiddelde in-, door-, uitstroom wordt gemonitord. 

Kwaliteitseisen Dienstverlener zorgt voor een goede kwaliteit van de voorziening 
(eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten 
daaronder begrepen), door: 
- het afstemmen van de voorziening op de persoonlijke situatie 
van de Cliënt; 
- het afstemmen van de voorziening op andere vormen van 
zorg/ondersteuning die de Cliënt ontvangt; 
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- erop toe te zien dat beroepskrachten, tijdens hun werkzaamhe-
den in het kader van het leveren van de voorziening, handelen in 
overeenstemming met de professionele standaard of met een 
onafhankelijk gecertificeerd kwaliteitssysteem (bijv. ISO); 
- een veilige omgeving; 
- respect voor en inachtneming van de rechten van de Cliënt 
- het werken met ervaringsdeskundigen; 
- het hebben van een Cliëntenraad en/of familieraad per woonlo-
catie. 
Het traject voorziet ook in 3 maanden ondersteunen zelfstandig 
leven om de overgang naar zelfstandigheid te vergroten. 

 

Maatschappelijke deelname en Werk  

Ondersteuning Maatschappelijke Deelname en Werk 
De Dienstverlener levert aan de Inwoner een voorziening zodat de Inwoner wordt onder-
steund bij het behalen van de deelresultaten (deelname vrijwilligerswerk, sociale contacten 
buitenshuis, deelname georganiseerde activiteiten, betaald werk met ondersteuning). Doel 
hierin is zo maximaal als mogelijk in te zetten op betaald werk. 
 
Het product Maatschappelijke Deelname en Werk kent drie subcategorieën: 1) werk 2) acti-
vering en 3) dagbesteding. De Gemeente gaat er daarbij vanuit dat werk het hoogst haalba-
re is voor Inwoners. Mocht betaald of gesubsidieerd werk niet haalbaar zijn dan wordt er 
een stapje teruggezet naar activering, mocht activering niet haalbaar zijn, dan pas kijken wij 
naar dagbesteding.  
 

1. Werk  
Inhoud voorziening Werk:  
Een traject dat leidt tot betaald werk voor minimaal gemiddeld 16 uur per week gedurende 
6 maanden. Dit is een voorziening, die onder het regime van de Participatiewet valt (artikel 
7, eerste lid, onderdeel a). 
Betrokken resultaatgebieden ZRM:  
financiën, dagbesteding en maatschappelijke participatie. 
Resultaat voorziening:  

- betaald werk voor minimaal gemiddeld 16 uur per week gedurende 6 maanden, 
binnen 3 maanden na afronding van het traject en  

- minimaal trede 4 ZRM voor financiën, dagbesteding en maatschappelijke parti-
cipatie, waarbij 4 op de ZRM ook gedeeltelijk uit de uitkering geaccepteerd 
wordt (uitsluitend daar waar volledig uit te uitkering niet mogelijk is).  

 
2. Activering  

Inhoud  voorziening Activering:  
Een traject dat leidt tot meer maatschappelijke deelname met het oog op werk of terugkeer 
naar school. Tijdens dit traject verricht een persoon a) onbeloonde maatschappelijk zinvolle 
activiteiten gericht op arbeidsinschakeling of, als arbeidsinschakeling nog niet mogelijk is, 
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op zelfstandige maatschappelijke participatie. Dit is een voorziening die onder het regime 
van de Participatiewet valt (artikel 7, eerste lid, onderdeel a) of die ingezet wordt voor jon-
geren tussen 16 en 18 jaar met als doel terugkeren naar het onderwijs of betaald werk. 
Betrokken resultaatgebieden ZRM:  
Financiën, dagbesteding, activiteiten dagelijks leven, sociaal netwerk, geestelijke gezond-
heid en maatschappelijke participatie. 
Resultaat voorziening: 

- minimaal trede 3 op ZRM voor financiën, dagbesteding, activiteiten, sociaal 
netwerk, geestelijke gezondheid  

- minimaal trede 4 op ZRM voor activiteiten dagelijks leven  

- trede 5 voor ZRM voor maatschappelijke participatie. 
In uitzonderlijke situaties kan de Gemeente besluiten af te wijken van het te behalen mini-
male resultaat. 
 

3. Dagbesteding (middel) 
Inhoud voorziening Dagbesteding:  
Een traject dat de zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname bevordert, mogelijk met 
oog op activering op termijn. Het betreft hier specialistische dagbesteding voor Inwoners 
die door de aard van hun beperking of vraagstukken geen gebruik kunnen maken van dag-
besteding die toegankelijk is voor iedereen (sociale basis). Het gaat om trajecten gericht op 
participatie met een arbeidsmatig karakter (focus op activering en zorg). 
Betrokken resultaatgebieden ZRM:  
Dagbesteding, activiteiten dagelijks leven, sociaal netwerk en maatschappelijke participatie. 
Resultaat voorziening, tenzij de Gemeente anders beslist:  

- minimaal trede 3 op ZRM voor dagbesteding en maatschappelijke participatie 
en  

- minimaal trede 2 op ZRM voor activiteiten dagelijks leven en sociaal netwerk.  
 
Ondersteuning maatschappelijke Deelname en Werk (licht) 
Contractvorm: geen inkoop 
Kernbegrippen: stimuleren en toezicht. 
Er is geen noodzaak tot het overnemen van taken. Bijv. bij de dagelijkse routine en met het 
uitvoeren van vooral complexere activiteiten. De Inwoner kan zelf op zoek naar werk en/of 
dagbesteding en generalist helpt in matching.  
De ondersteuning is er op gericht door stimulans en/of toezicht ervoor te zorgen dat de 
Inwoner in staat is om zijn/haar sociale leven zelfstandig vorm te geven met als streven 
betaald werk. 

1. Werk 
Voorzieningen onder deze subcategorie met lichte intensiteit worden door de Ge-
meente en stichting WIJeindhoven zelf uitgevoerd en niet ingekocht bij andere par-
tijen. 

2. Activering 
Voorzieningen onder deze subcategorie met lichte intensiteit worden door de Ge-
meente en stichting WIJeindhoven zelf uitgevoerd en niet ingekocht bij andere par-
tijen. 
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3. Dagbesteding 
Voorzieningen onder deze subcategorie met lichte intensiteit worden via de sociale 
basis gesubsidieerd. 

 

Ondersteuning Maatschappelijke Deelname en Werk (middel) 

1. Werk (middel) 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving Werkzoekenden onder de Participatiewet 

 Kernbegrip: Helpen bij 

 De ondersteuning wordt geboden bij het oplossen van 
problemen, het zelfstandig nemen van besluiten, het 
regelen van dagelijkse bezigheden en de dagelijkse rou-
tine (gebrek aan dag –en nachtritme) die voor de Inwo-
ner niet vanzelfsprekend zijn. Dit kan zodanige proble-
men opleveren dat de Inwoner afhankelijks is van on-
dersteuning gericht op maatschappelijke deelname. 

 De communicatie gaat niet altijd vanzelf doordat de In-
woner soms niet goed begrijpt wat anderen zeggen 
en/of zichzelf niet voldoende begrijpelijk kan maken. 

 Het niet inzetten van ondersteuning kan leiden tot ver-
waarlozing/opname en verslechtering/beperking eco-
nomische zelfredzaamheid. 

Productcode 10A47 

Duur eenheid Maximaal 6 maanden 

Prijs per eenheid Trajectprijs 

Doelgroep Participatiewet 

Specifieke eisen  Doel van de voorziening is het aanvaarden van betaalde 
algemeen geaccepteerde arbeid; 

 De voorziening is gericht op het verhogen van zelfred-
zaamheid op het gebied van financiën, maar ook de 
ZRM leefgebieden dagbesteding en maatschappelijke 
participatie; 

 De voorziening dient ook kostenverlagend te werken op 
andere leefgebieden van de ZRM; 

 De Inwoner wordt bij voorkeur uitkeringsonafhankelijk, 
maar in ieder geval gedeeltelijk uitkeringsonafhankelijk; 

 Gedeeltelijke aanvaarding van algemeen geaccepteerde 
arbeid binnen 3 maanden na afloop van het traject van 
minimaal gemiddeld 16 uur per week gedurende 6 
maanden, indien op basis van persoonlijke omstandig-
heden fulltime arbeid (nog) niet tot de mogelijkheden 
behoort 

 Dienstverlener dient te beschikken over een netwerk 
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met werkgevers in Eindhoven en omgeving. Wij advise-
ren aansluiting bij 04werkt (www.04werkt.nl);  

 Aantoonbare ervaring van de Dienstverlener of zijn pro-
fessionals met dit soort voorzieningen. 

Resultaatgebieden zelf-
redzaamheidsmatrix 

 trede 4 of hoger op resultaatgebieden ZRM financiën, 
dagbesteding en maatschappelijke participatie 

Kwaliteitseisen  Aantoonbare ervaring van de Dienstverlener of zijn pro-
fessionals met dit soort voorzieningen. 

 
2. Activering (middel)  

Criteria Omschrijving 

Omschrijving Werkzoekenden onder de Participatiewet (artikel 7, eerste lid, 
onderdeel a) of jongeren tussen 16 en 18 jaar die middels deze 
voorziening terugkeren naar het onderwijs of naar betaald 
werk. 

 Kernbegrip: Helpen bij 

 De ondersteuning wordt geboden bij het oplossen van 
problemen, het zelfstandig nemen van besluiten, het 
regelen van dagelijkse bezigheden en de dagelijkse rou-
tine (gebrek aan dag –en nachtritme) die voor de Inwo-
ner niet vanzelfsprekend zijn. Dit kan zodanige proble-
men opleveren dat de Inwoner afhankelijks is van on-
dersteuning gericht op maatschappelijke deelname. 

 De communicatie gaat niet altijd vanzelf doordat de In-
woner soms niet goed begrijpt wat anderen zeggen 
en/of zichzelf niet voldoende begrijpelijk kan maken. 

Het niet inzetten van ondersteuning kan leiden tot verwaarlo-
zing/opname en verslechtering/beperking economische zelfred-
zaamheid. 

Productcode 10A50 

Duur eenheid Maximaal 1 jaar met een optie tot verlenging van twee keer een 
half jaar (beslissing ligt bij de Gemeente) 

Prijs per eenheid Trajectprijs 

Doelgroep Participatiewet 

Specifieke eisen  De voorziening heeft als doel het bemiddelbaar maken 
van een Inwoner naar betaalde algemeen geaccepteer-
de arbeid;  

 De voorziening is gericht op het verhogen van zelfred-
zaamheid op het gebied financiën, dagbesteding, activi-
teiten dagelijks leven, sociaal netwerk, geestelijke ge-
zondheid en maatschappelijke participatie. 

 De voorziening dient kostenverlagend te werken op 
meerdere leefgebieden van de ZRM; 

 De Dienstverlener dient te beschikken over een net-

http://www.04werkt.nl/
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werk met werkgevers in Eindhoven en omgeving. Wij 
adviseren aansluiting bij 04werkt (www.04werkt.nl);  

 Aantoonbare ervaring van de Dienstverlener of zijn pro-
fessionals met dit soort maatwerkvoorzieningen. 

Resultaatgebieden zelf-
redzaamheidsmatrix 

 minimaal trede 3 voor financiën, dagbesteding, sociaal 
netwerk, en geestelijke gezondheid; 

 minimaal trede 4 voor activiteiten dagelijks leven 

 trede 5 voor maatschappelijke participatie. 

 In uitzonderlijke situaties kan de Gemeente besluiten af 
te wijken van het te behalen minimale resultaat. 

Kwaliteitseisen  Aantoonbare ervaring van de Dienstverlener of zijn pro-
fessionals met dit soort voorzieningen. 

 
3. Dagbesteding (middel)  

Criteria Omschrijving 

Omschrijving Inwoners die door de aard van hun beperking of vraagstukken 
niet kunnen deelnemen aan gewoon of begeleid werk en/of 
geen gebruik kunnen maken van dagbesteding die toegankelijk 
is voor iedereen (sociale basis). 

 Kernbegrip: Helpen bij 

 De ondersteuning wordt geboden bij het oplossen van 
problemen, het zelfstandig nemen van besluiten, het 
regelen van dagelijkse bezigheden en de dagelijkse rou-
tine (gebrek aan dag –en nachtritme) die voor de Inwo-
ner niet vanzelfsprekend zijn. Dit kan zodanige proble-
men opleveren dat de Inwoner afhankelijks is van on-
dersteuning gericht op maatschappelijke deelname. 

 De communicatie gaat niet altijd vanzelf doordat de In-
woner soms niet goed begrijpt wat anderen zeggen 
en/of zichzelf niet voldoende begrijpelijk kan maken. 

Het niet inzetten van ondersteuning kan leiden tot verwaarlo-
zing/opname en verslechtering/beperking economische zelfred-
zaamheid. 

Productcode 10A53 

Duur eenheid Maximaal een jaar met een optie tot verlenging van twee keer 
een half jaar (beslissing ligt bij de Gemeente). 

Intensiteit (in geval van 
dienstverlening en kan 
verschillen in eenheid) 

Minimaal niveau Mbo plus/ Hbo. Werk en denkniveau aantoon-
baar gemaakt middels de bijbehorende FWg schaal 

Doelgroep Participatiewet 

Specifieke eisen  Een traject dagbesteding met een zoveel als mogelijk 
arbeidsmatige karakter dat de zelfredzaamheid en 
maatschappelijke deelname bevordert en waar moge-
lijk een percentage Inwoners kan uitstromen naar tra-

http://www.04werkt.nl/
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ject 2 activering (middel).  

 Aantoonbare ervaring van de Dienstverlener of zijn pro-
fessionals met dit soort voorzieningen. 

Resultaatgebieden zelf-
redzaamheidsmatrix 

 Minimaal trede 3 op dagbesteding en maatschappelijke 
participatie en 

 minimaal trede 2 op activiteiten dagelijks leven en soci-
aal netwerk. In uitzonderlijke situaties kan de Gemeen-
te besluiten af te wijken van het te behalen minimale 
resultaat. 

Kwaliteitseisen  Aantoonbare ervaring van de Dienstverlener of zijn pro-
fessionals met dit soort voorzieningen. 

Dienstverlener zorgt voor een goede kwaliteit van de voorzie-
ning (eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroeps-
krachten daaronder begrepen), door: 

 het afstemmen van de voorziening op de persoonlijke 
situatie van de Inwoner; 

 het afstemmen van de voorziening op andere vormen 
van zorg/ondersteuning die de Inwoner ontvangt; 

 erop toe te zien dat beroepskrachten, tijdens hun werk-
zaamheden in het kader van het leveren van de voor-
ziening, handelen in overeenstemming met de profes-
sionele standaard of een onafhankelijk gecertificeerd 
kwaliteitssysteem (bijv. ISO); 

 een veilige omgeving; 

 respect voor en inachtneming van de rechten van de 
Inwoner; 

 het werken met ervaringsdeskundigen. 

Ondersteuning Maatschappelijke Deelname en Werk (zwaar) 

 
Kan geboden worden in combinatie met vervoer indien eigen kracht en samenkracht niet 
ingezet kan worden.  

1. Werk (zwaar) 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving Werkzoekenden onder de Participatiewet; personen zonder 
vaste woon- en verblijfplaats, maar verblijvend in een nachtop-
vang of 24-uursopvang, dan wel een andere vorm van opvang. 

 Kernbegrip: Overnemen en regie 

 De ondersteuning richt zich op het maximaal faciliteren 
van eigen kracht maar wordt uitgevoerd en onder-
steund door taken vanuit professionals, omdat de In-
woner ernstige problemen heeft (en samenkracht en/of 
ondersteuning behoeft). Het gaat dan bijvoorbeeld om 
ondersteuning bij complexe taken die voor de Inwoner 
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moeten worden overgenomen. Ook het uitvoeren van 
eenvoudige taken en communiceren gaan moeizaam. 
De Inwoner kan niet zelfstandig problemen oplossen 
en/of besluiten nemen. Het type oplossing zet maxi-
maal in op een economisch model waardoor er maat-
schappelijk rendement ontstaat (verlaging zorgkosten 
door de omzet verhogende concepten) 

 Voor de dag structuur en het voeren van re-
gie is de Inwoner afhankelijk van de hulp 
van anderen.  

Productcode 10A48 

Duur eenheid Maximaal 6 maanden 

Prijs per eenheid Traject 

Doelgroep Participatiewet 

Specifieke eisen  Doel van de voorziening is het aanvaarden van betaalde 
algemeen geaccepteerde arbeid; 

 De voorziening is gericht op het verhogen van zelfred-
zaamheid op het gebied van financiën, maar ook de 
ZRM leefgebieden dagbesteding en maatschappelijke 
participatie; 

 de voorziening dient ook kostenverlagend te werken op 
andere leefgebieden van de ZRM; 

 De Inwoner wordt bij voorkeur uitkeringsonafhankelijk, 
maar in ieder geval gedeeltelijk uitkeringsonafhankelijk; 

  het aanvaarden van betaalde algemeen geaccepteerde 
arbeid van minimaal gemiddeld 16 uur per week, indien 
op basis van persoonlijke omstandigheden fulltime 
(nog) niet tot de mogelijkheden behoort 

 Dienstverlener dient te beschikken over een netwerk 
met werkgevers in Eindhoven en omgeving. Wij advise-
ren aansluiting bij 04werkt (www.04werkt.nl);  

 Aantoonbare ervaring van de Dienstverlener of zijn pro-
fessionals met dit soort voorzieningen. 

Resultaatgebieden zelf-
redzaamheidsmatrix 

 minimaal trede 4 voor financiën, met dien verstande 
dat gedeeltelijke uitkeringsonafhankelijkheid ook wordt 
geaccepteerd; 

 minimaal trede 4 voor dagbesteding en maatschappelij-
ke participatie. 

Kwaliteitseisen  Aantoonbare ervaring van de organisatie of professio-
nals met dit soort voorzieningen. 

 
2. Activering (zwaar) 

Criteria Omschrijving 

Omschrijving Werkzoekenden onder de Participatiewet (artikel 7, eerste lid, 

http://www.04werkt.nl/
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onderdeel a) zonder vaste woon- en verblijfplaats maar verblij-
vend in een nachtopvang of 24-uursopvang, dan wel een ande-
re vorm van opvang;  

 Kernbegrip: Overnemen en regie 

 De ondersteuning richt zich op het maximaal faciliteren 
van eigen kracht maar wordt uitgevoerd en onder-
steund door taken vanuit professionals, omdat de in-
woner ernstige problemen heeft (en samenkracht en/of 
ondersteuning behoeft). Het gaat dan bijvoorbeeld om 
ondersteuning bij complexe taken die voor de Inwoner 
moeten worden overgenomen. Ook het uitvoeren van 
eenvoudige taken en communiceren gaan moeizaam. 
De Inwoner kan niet zelfstandig problemen oplossen 
en/of besluiten nemen. Het type oplossing zet maxi-
maal in op een economisch model waardoor er maat-
schappelijk rendement ontstaat (verlaging zorgkosten 
door de omzet verhogende concepten) 

 Voor de dag structuur en het voeren van regie is de 
Inwoner afhankelijk van de hulp van anderen.  

Productcode 10A51 

Duur eenheid Maximaal een jaar met een optie tot verlenging van twee keer 
een half jaar (beslissing ligt de Gemeente) 

Prijs per eenheid Traject 

Doelgroep Participatiewet 

Specifieke eisen  de voorziening heeft als doel het naar werk bemiddel-
baar maken van een Inwoner; 

 de voorziening is gericht op het verhogen van zelfred-
zaamheid op het gebied financiën, dagbesteding, activi-
teiten dagelijks leven, sociaal netwerk, geestelijke ge-
zondheid en maatschappelijke participatie. 

 de voorziening dient kostenverlagend te werken op 
meerdere leefgebieden van de ZRM; 

 De Inwoner wordt bij voorkeur (gedeeltelijk) uitke-
ringsonafhankelijk; 

 Dienstverlener dient te beschikken over netwerk met 
werkgevers in Eindhoven en omgeving. Wij adviseren 
aansluiting bij 04werkt (www.04werkt.nl);  

 Aantoonbare ervaring van de organisatie of professio-
nals met dit soort voorzieningen. 

Resultaatgebieden zelf-
redzaamheidsmatrix 

 minimaal trede 3 voor financiën, dagbesteding, sociaal 
netwerk, geestelijke gezondheid en maatschappelijke 
participatie; 

 minimaal trede 4 voor activiteiten dagelijks leven op 4. 
In uitzonderlijke situaties kan de Gemeente besluiten af te wij-
ken van het te behalen minimale resultaat. 

http://www.04werkt.nl/
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Kwaliteitseisen  Aantoonbare ervaring van de organisatie of professio-
nals met dit soort voorzieningen. 

 
Mobiliteit  
Kernbegrip: op basis van behoefte en de vraag borging van producten, diensten en regelin-
gen om mensen mobiel te houden zodat maatschappelijke deelname mogelijk blijft/wordt.  
Inwoner 
 
Vervoersdiensten: 
Contractvorm: inkoop 
Kernbegrip: begeleiden van en naar 
Inschrijver dient, aanvullend op de dagbesteding, vervoer van en naar de locatie waar de 
ondersteuning wordt aangeboden te leveren, in die situaties waarin de Inwoner en zijn om-
geving niet zelf in een oplossing kan voorzien. Bij de uitvoering van het vervoer vragen wij 
de Dienstverlener om aandacht voor locatiekeuze, gerichte OV educatie en training, OV 
maatjes/ambassadeurs, bevorderen van mentale toegankelijkheid, samenwerking met an-
dere (zorg)instellingen. 
 
 
 

 

 


