
Bijlage 8, versie 5 hoofdstuk 9 Overzicht Productcodes, i-standaarden en tarieven ingangsdatum 01-01-2020

Voor de WMO producten geldt vanaf 2018: de Gemeente levert gegevens aan bij het CAK t.b.v. de eigen bijdrage m.u.v. Maatschappelijke Opvang omdat die eigen bijdragen die door het CAK geïnd worden).
Omschrijving 

Behandelingsproducten 

jeugd en WMO 2015 per 01-

05-2019

Sector/Doelgroepen Productcode 

per 01-05-

2019

cate- 

gorie

Volume eenheid frequentie Variant 2018 Tarief t/m 31-

12-2018

Tarief 01-01-

2019 t/m 30-04-

2019

Tarief per 01-05-

2019

Tarief per 

01-01-

2020

opmerkingen Extra uitleg 

Vaktherapie Alle 

sectoren/doelgroepen

45J01 45 Miv 01-01-2019: 

Aantal te 

indiceren max 15 

sessies. 

01-01-2018 t/m 

31-12-2018: max 

20 sessies)

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht €  77,40  €               68,78   €               68,78  Maximaal 15 sessies (miv. 1 

januari 2019)

jeugdhulp ambulant regulier 

GGZ (middel) 

GGZ 45J20 (was 

45J02)

45 Aantal te 

indiceren (max 2 

stuks declaraties)

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking*

outputgericht  €            402,43   €             313,88   €             313,88  Maximale beschikkingduur 6 

maanden. 

***** Bij dit product mag je bij volume maximaal 2 stuks(=maanden) invullen. De 

periode tussen de gewenste begin- en einddatum van de bestelling mag max 6 

maanden zijn. *****

jeugdhulp ambulant regulier 

GGZ (zwaar)

GGZ 45J21 (was 

45J03)

45 Aantal te 

indiceren (max 3 

stuks declaraties)

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking*

outputgericht  €            523,29   €             313,88   €             313,88  Maximale beschikkingduur 6 

maanden.

***** Bij dit product mag je bij volume maximaal 3 stuks(=maanden) invullen. De 

periode tussen de gewenste begin- en einddatum van de bestelling mag max 6 

maanden zijn. *****

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch GGZ (licht)

GGZ 45J22 (was 

45J04)

45 Aantal te 

indiceren (max 5 

stuks declaraties)

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking*

outputgericht  €            541,48   €             387,40   €             387,40  Maximale beschikkingduur 12 

maanden.

***** Bij dit product mag je bij volume maximaal 5 stuks(=maanden) invullen. De 

periode tussen de gewenste begin- en einddatum van de bestelling mag max 12 

maanden zijn. *****

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch GGZ (midden)

GGZ 45J23 (Was 

45J05)

45 Aantal te 

indiceren (max 9 

stuks declaraties)

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking*

outputgericht  €            404,57   €             420,08   €             420,08  Maximale beschikkingduur 12 

maanden.

***** Bij dit product mag je bij volume maximaal 9 stuks(=maanden) invullen. De 

periode tussen de gewenste begin- en einddatum van de bestelling mag max 12 

maanden zijn. *****

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch opgroei en 

opvoedproblematiek 

(midden)

Opgroei en 

opvoedproblematiek

45J25 (was 

45J06)

45 Aantal te 

indiceren (max 8 

stuks declaraties)

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking*

outputgericht  €            909,99   €             703,84   €             703,84  Maximale beschikkingduur 12 

maanden.

***** Bij dit product mag je bij volume maximaal 8 stuks(=maanden) invullen. De 

periode tussen de gewenste begin- en einddatum van de bestelling mag max 12 

maanden zijn. *****

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (L)VB (midden)

LVB en VB 45J27 (was 

45J07)

45 Miv 01-01-2019:

Aantal te 

indiceren (max 6 

stuks declaraties)

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking*

outputgericht  €         2.066,51   €             969,43   €             969,43  Maximale beschikkingduur 12 

maanden.

Miv 01-01-2019: '***** Bij dit product mag je bij volume maximaal 6 

stuks(=maanden) invullen. De periode tussen de gewenste begin- en einddatum 

van de bestelling mag max 12 maanden zijn. *****

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch GGZ (zwaar)

GGZ 45J24 (was 

45J08)

45 Aantal te 

indiceren (max 7 

stuks declaraties)

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking*

outputgericht  €            531,12   €             564,43   €             564,43  Maximale beschikkingduur 12 

maanden.

***** Bij dit product mag je bij volume maximaal 7 stuks(=maanden) invullen. De 

periode tussen de gewenste begin- en einddatum van de bestelling mag max 12 

maanden zijn. *****

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch opgroei en 

opvoedproblematiek 

(zwaar)

Opgroei en 

opvoedproblematiek

45J26 (was 

45J09)

45 Aantal te 

indiceren (max 6 

stuks declaraties)

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking*

outputgericht  €            851,74   €             918,95   €             918,95  Maximale beschikkingduur 12 

maanden.

***** Bij dit product mag je bij volume maximaal 6 stuks(=maanden) invullen. De 

periode tussen de gewenste begin- en einddatum van de bestelling mag max 12 

maanden zijn. *****

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (L)VB (zwaar)

LVB en VG 45J28 (was 

45J10)

45 Aantal te 

indiceren (max 5 

stuks declaraties)

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking*

outputgericht  €         2.669,43   €         1.612,81   €          1.612,81  Maximale beschikkingduur 12 

maanden.

***** Bij dit product mag je bij volume maximaal 5 stuks(=maanden) invullen. De 

periode tussen de gewenste begin- en einddatum van de bestelling mag max 12 

maanden zijn. *****

Diagnostiek en behandeling 

van ernstige enkelvoudige 

dyslexie

Alle 

sectoren/doelgroepen

45A17 45 1 stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht  €         5.400,00   €         5.212,08   €          5.212,08  Diagnose: € 850,00. Geen apart 

product. Aanbieder declareert indien 

geen behandeling opvolgt het 

diagnosetraject van € 850 en stuurt 

307 voortijdige beeindiging. 

Declaratie eenmalig achteraf na 

einde traject = 307 bericht.

* Dit kan alleen via 315 aangevraagd worden.

* Product moet altijd voor twee jaar = 24 maanden besteld worden (het bedrag is 

voor het hele traject geldig)

Deze versie vervangt alle voorgaande versies. 



Jeugdhulp ambulant 

specialistisch groep (middel)

Alle 

sectoren/doelgroepen

45J12 45 Aantal te 

indiceren

(of max 5 

dagdelen of max 9 

dagdelen per 

week)

dagdeel 

(4 uur)

per week inspanningsgericht  €               75,12   €               68,88   €               68,88  * 5 dagdelen p.w. buiten schooltijd 

of 9 dagdelen onder schooltijden 

p.w. als vervanging van school. 

Maximale beschikkingduur is 12 

maanden.                                 

**********

Bij dit product mag je bij volume max 5 dagdelen p.w. buiten schooltijd of max 9 

dagdelen p.w. als vervanging van school invullen (een dagdeel is 4 uur). De periode 

tussen de gewenste begin- en einddatum van de bestelling mag max 12 maanden 

zijn. 

**************

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch groep (zwaar)

Alle 

sectoren/doelgroepen

45J13 45 Aantal te 

indiceren

(of max 5 

dagdelen of max 9 

dagdelen per 

week)

dagdeel 

(4 uur)

per week inspanningsgericht  €            107,40   €               86,65   €               86,65  * 5 dagdelen p.w. buiten schooltijd 

of 9 dagdelen onder schooltijden 

p.w. als vervanging van school. 

Maximale beschikkingduur is 12 

maanden.  

**********

Bij dit product mag je bij volume max 5 dagdelen p.w. buiten schooltijd of max 9 

dagdelen p.w. als vervanging van school invullen (een dagdeel is 4 uur). De periode 

tussen de gewenste begin- en einddatum van de bestelling mag max 12 maanden 

zijn. 

**************

Diagnostiek Alle 

sectoren/doelgroepen

45J14 45 Aantal te 

indiceren (max 20 

uur!)

uur Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

inspanningsgericht  Per uur € 

117,00 

 Per uur € 

117,00 

 Per uur € 

117,00 

Maximaal aantal te indiceren uren = 

20. Er dient in minuten gedeclareerd 

te worden.  Per minuut € 1,95 

(117:60)

Controle psychofarmaca Alle 

sectoren/doelgroepen

45J15 45 Aantal te 

indiceren

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht  €               65,00   €               65,00   €               65,00  Aantal te indiceren (1 stuks=30 min.) 

Maximale beschikkingduur 12 

maanden.

*****Tarief is gebaseerd op 30 min. Mocht een consult bij uitzondering een uur 

duren dan besteld de Toegang dus 2 stuks. De periode tussen de gewenste begin- 

en einddatum van de bestelling mag max 12 maanden zijn. *****

Ambulante spoedhulp Jeugd 

0-18 

Alle 

sectoren/doelgroepen

46B01 46 1 stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht  €         4.045,40   €         2.309,56   €          2.309,56  Dit product wordt besteld per STUK 

(TRAJECT). Dus bij volume dien je 

altijd 1 in te vullen. Declaratie 

eenmalig achteraf na einde traject = 

307 bericht.

***** Bij dit product moet je bij volume 1 invullen.  De beschikkingsduur is max 4 

weken. Er is geen verlenging mogelijk *****

Ambulante spoedhulp Jeugd 

18-23 

Alle 

sectoren/doelgroepen

46J00 46 1 stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht  €         4.045,40   €         2.309,56   €          2.309,56  Dit product wordt besteld per STUK 

(TRAJECT). Dus bij volume dien je 

altijd 1 in te vullen. Declaratie 

eenmalig achteraf na einde traject = 

307 bericht.

***** Bij dit product moet je bij volume 1 invullen.  De beschikkingsduur is max 4 

weken. Er is geen verlenging mogelijk *****

Zelfstandig leven Jeugd - 

groepsbegeleiding (middel) 

Alle 

sectoren/doelgroepen

50J10 (was 

50J04)

50 Miv 01-05-2019: 

Aantal te 

indiceren

(of max 5 

dagdelen of max 9 

dagdelen per 

week)

01-01-2019 t/m 

30-04-2019: 

Aantal te 

indiceren

Miv 01-

05-2019: 

dagdeel 

(4 uur)

01-01-

2019 t/m 

30-04-

2019: 

(stuks) 

Miv 01-05-2019: Per 

week

01-01-2019 t/m 30-04-

2019: Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking*

Miv 01-05-2019: 

inspanningsgericht

01-01-2019 t/m 30-

04-2019: 

(outputgericht) 

 €            147,74   €             147,74   41,33 per 

dagdeel 

Miv 01-05-2019: * 5 dagdelen p.w. 

buiten schooltijd of 9 dagdelen 

onder schooltijden p.w. als 

vervanging van school. Maximale 

beschikkingduur is 12 maanden. 

01-01-2019 t/m 30-04-2019: 

Maximale beschikkingduur 12 

maanden.

Miv 01-05-2019: **********

Bij dit product mag je bij volume max 5 dagdelen p.w. buiten schooltijd of max 9 

dagdelen p.w. als vervanging van school invullen (een dagdeel is 4 uur). De periode 

tussen de gewenste begin- en einddatum van de bestelling mag max 12 maanden 

zijn. 

**************

01-01-2019 t/m 30-04-2019: 

'***** Bij dit product moet je bij volume maximaal 12 stuks(=maanden) invullen.  

De periode tussen de gewenste begin- en einddatum van de bestelling mag max 12 

maanden zijn. *****

Zelfstandig leven Jeugd 

(middelzwaar) Vervallen per 

01-05-2019

50J05 

Vervallen per 

01-05-2019

50 Aantal te 

indiceren 

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking*

outputgericht  €            288,26   €             288,26   nvt

Product 

vervallen  

Maximale beschikkingduur 12 

maanden. '***** Bij dit product moet je bij volume maximaal 12 stuks(=maanden) invullen.  

De periode tussen de gewenste begin- en einddatum van de bestelling mag max 12 

maanden zijn. *****

Zelfstandig leven Jeugd - 

groepsbegeleiding (zwaar)

Alle 

sectoren/doelgroepen

50J11 (was 

50J06)

50 Miv 01-05-2019: 

Aantal te 

indiceren

(of max 5 

dagdelen of max 9 

dagdelen per 

week)

01-01-2019 t/m 

30-04-2019: 

Aantal te 

indiceren

Miv 01-

05-2019: 

dagdeel 

(4 uur)

01-01-

2019 t/m 

30-04-

2019: 

(stuks) 

Miv 01-05-2019: Per 

week

01-01-2019 t/m 30-04-

2019: Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking*

Miv 01-05-2019: 

inspanningsgericht

01-01-2019 t/m 30-

04-2019: 

(outputgericht) 

 €            572,26   €             572,26   53,12 per 

dagdeel 

Miv 01-05-2019: * 5 dagdelen p.w. 

buiten schooltijd of 9 dagdelen 

onder schooltijden p.w. als 

vervanging van school. Maximale 

beschikkingduur is 12 maanden.      

01-01-2019 t/m 30-04-2019: 

Maximale beschikkingduur 12 

maanden.

Miv 01-05-2019: **********

Bij dit product mag je bij volume max 5 dagdelen p.w. buiten schooltijd of max 9 

dagdelen p.w. als vervanging van school invullen (een dagdeel is 4 uur). De periode 

tussen de gewenste begin- en einddatum van de bestelling mag max 12 maanden 

zijn. 

**************

01-01-2019 t/m 30-04-2019: 

'***** Bij dit product moet je bij volume maximaal 12 stuks(=maanden) invullen.  

De periode tussen de gewenste begin- en einddatum van de bestelling mag max 12 

maanden zijn. *****



Zelfstandig leven Jeugd 

(middelzwaar) Vervallen per 

01-05-2019

50J07 

Vervallen per 

01-05-2019

50 Aantal te 

indiceren (max 6 

stuks declaraties)

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking*

outputgericht  €         1.131,48   €         1.131,48   nvt

Product 

vervallen  

Maximale beschikkingduur 6 

maanden.

***** Bij dit product mag je bij volume maximaal 6 stuks(=maanden) invullen. De 

periode tussen de gewenste begin- en einddatum van de bestelling mag max 6 

maanden zijn. *****

Zelfstandig leven Jeugd - 

individueel 

Alle 

sectoren/doelgroepen

50J08 50 Aantal te 

indiceren 

uur per week/maand/totaal 

binnen geldigheidsduur 

beschikking

inspanningsgericht € 61,66 € 61,80 € 52,20 Miv 01-05-2019:

Per minuut € 0,87 (52,20:60) 

Maximale beschikkingduur 12 

maanden. 

01-01-2019 t/m 30-04-2019: 

Maximale beschikkingduur 3 

maanden. Er dient in minuten 

gedeclareerd te worden. 

Per minuut € 1,03. (61,80:60)

Tarief t/m 31-12-2018 was € 61,66 

per uur. 

Miv 01-05-2019:'*****  Bij dit product mag je bij volume maximaal 168 uren (= per 

week) invullen. beschikkings het liefste per week afgeven/aanvragen. Bij andere 

frequentie de max. weekuren in acht nemen. De periode tussen de gewenste begin- 

en einddatum van de bestelling mag max 12 maanden zijn. *****

01-01-2019 t/m 30-04-2019: 

'*****  Bij dit product mag je bij volume maximaal 168 uren (= per week) invullen. 

beschikkings het liefste per week afgeven/aanvragen. Bij andere frequentie de max. 

weekuren in acht nemen. De periode tussen de gewenste begin- en einddatum van 

de bestelling mag max 3 maanden zijn. *****

Zelfstandig leven Jeugd - 

Persoonlijke verzorging

Alle 

sectoren/doelgroepen

50J09 50 Aantal te 

indiceren 

uur per week/maand/totaal 

binnen geldigheidsduur 

beschikking

inspanningsgericht nvt nvt € 47,40 Per minuut € 0,79 (47,40:60) 

Maximale beschikkingduur 12 

maanden. Dit product kan vanaf 01-

05-2019 besteld worden.

*****  Bij dit product mag je bij volume maximaal 168 uren (= per week) invullen. 

beschikkings het liefste per week afgeven/aanvragen. Bij andere frequentie de max. 

weekuren in acht nemen. De periode tussen de gewenste begin- en einddatum van 

de bestelling mag max 12 maanden zijn. *****

Ondersteuning zelfstandig 

leven – dagbesteding

Alle 

sectoren/doelgroepen

07A03 7 Aantal te 

indiceren (2 tot 

max 7 dagdelen 

per week)

dagdeel

(dagdeel 

= min 3 - 

max 4 

uur)

per week/ maand  inspanningsgericht  €               37,93   €               37,93   €               37,93  Voorstel tot contractwijzing 

ingebracht op de FOT jeugd en WMO 

september 2018: 

'T/m 31-09-2018: per dagdeel van 4 

uur € 49,76 (2- max. 7 dagdelen per 

week) 

Per 01-10-2018 Tarief € 37,93. 

(dagdeel = min 3 - max 4 uur) Van 

toepassing op nieuwe en lopende 

beschikkings/beschikkingen. 

***** Bij dit product moet je bij volume maximaal 2-7 dagdelen (= bij frequentie 

van een week) invullen. ***** 

Zelfstandig leven 1 (middel) nvt 10A38 10 Aantal te 

indiceren (= gelijk 

aan het aantal 

maanden van de 

duur van de 

beschikking)

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht  €            516,37   €             331,50   €             331,50  Maximale beschikkingduur 12 

maanden. 

Voorbeeld: 

12 maanden beschikking = 12 

(Volume) stuks (Eenheid). 

6 maanden beschikking = 6 (Volume) 

stuks (Eenheid)

***** Bij dit product moet het aantal bij Volume altijd gelijk zijn aan het aantal 

maanden van de duur van de beschikking. De periode tussen de gewenste begin- 

en einddatum van de bestelling mag max 12 maanden zijn. Indien aangetoond kan 

worden dat meerdere doelstellingen bereikt zijn, en er nog reëel leerdoelen zijn, is 

een verlenging van maximaal 6 maanden mogelijk*****

Zelfstandig leven 1 (zwaar) nvt 10A39 10 Aantal te 

indiceren (= gelijk 

aan het aantal 

maanden van de 

duur van de 

beschikking met 

een max van 6  

stuks)

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht  €         1.115,81   €             790,26   €             790,26  Maximale beschikkingduur 6 

maanden. 

Voorbeeld: 

6 maanden beschikking = 6 (Volume) 

stuks (Eenheid)

3 maanden beschikking = 3 (Volume) 

stuks (Eenheid)

***** Bij dit product moet het aantal bij Volume altijd gelijk zijn aan het aantal 

maanden van de duur van de beschikking. De periode tussen de gewenste begin- 

en einddatum van de bestelling mag max 6 maanden zijn.Met een goede 

onderbouwing is een eenmalige verlenging van maximaal 3 maanden 

mogelijk.*****

Zelfstandig leven 3 (extra) nvt 10W01 10 Aantal te 

indiceren  (max 68 

uur)

uur Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

inspanningsgericht  nvt  €               55,20   €               55,20  Per 01-01-2019 nieuw product. 

Maximale beschikkingduur 4 

maanden.  Er dient in minuten 

gedeclareerd te worden. Per minuut 

€ 0,92. (55,20:60). Deze  

productcode mag enkel gebruikt 

worden als ophoging op een 

beschikking op 10A38 of 10A39 en 

kan niet los ingezet worden. Hier zit 

een strenge toets op. 

*****  Bij dit product mag je bij volume maximaal 68 uren invullen. De periode 

tussen de gewenste begin- en einddatum van de bestelling mag max 4 maanden 

zijn.

*****



Ondersteuning Zelfstandig 

Leven – ADL (OZL- ADL)

nvt 10W02 10 aantal te 

indiceren (max 8 

uur per week)

uur Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

inspanningsgericht  nvt  nvt  €               30,60  Per 01-05-2019 nieuw product. De 

duur van de beschikking is 

onbegrensd. 

Er dient in minuten gedeclareerd te 

worden. Per minuut € 0,51 (30,60 

:60). 

*****  Bij dit product mag je bij volume maximaal 8 uren per week gebruiken. De 

berekening is dus 8 of minder x het aantal weken van de totale duur van de 

beschikking *****

OZL Langdurige stabiliteit - 

midden

nvt 10W03 10 aantal te 

indiceren = 3 uur 

per week x 52 

weken 

uur Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

inspanningsgericht  nvt  nvt  nvt  €     52,80  Per 01-01-2020 nieuw product. De 

duur van de beschikking is maximaal 

12 maanden. Er dient in minuten 

gedeclareerd te worden. Per minuut 

€ 0,88 (52,80:60). 

*****  Bij dit product dien je het max. aantal uur per week uit de productkaart te 

gebruiken als rekenfactor voor deze categorie. De berekening is dus 3x het aantal 

weken van de totale duur van de beschikking(maximaal 12 maanden). Er wordt 

geïndiceerd o.b.v. een bandbreedte (0-3 uur). Over de totale populatie bij een 

aanbieder dient de aanbieder uit te komen op het gemiddelde van de bandbreedte; 

2 uur gemiddeld per week. Er dient bij het declareren de werkelijke inzet per 

maand gedeclareerd te worden. 

Indien de indicatieduur langer dan 12 maanden is dan zal de gemeente per jaar in 

het systeem toegang geven voor een nieuw max te declareren eenheden per jaar. 

Omdat de duur langer is dan 12 maanden vragen gemeenten extra aandacht voor 

het tijdig indienen van 307 berichten. *****

OZL Langdurige stabiliteit - 

zwaar

nvt 10W04 10 aantal te 

indiceren = 5 uur 

per week x 52 

weken 

uur Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

inspanningsgericht  nvt  nvt  nvt  €     52,80  Per 01-01-2020 nieuw product. De 

duur van de beschikking is maximaal 

12 maanden. Er dient in minuten 

gedeclareerd te worden. Per minuut 

€ 0,88 (52,80:60). 

***** Bij dit product dien je het max. aantal uur per week uit de productkaart te 

gebruiken als rekenfactor voor deze categorie. De berekening is dus 5x het aantal 

weken van de totale duur van de beschikking (maximaal 12 maanden). Er wordt 

geïndiceerd o.b.v. een bandbreedte (3-5 uur). Over de totale populatie bij een 

aanbieder dient de aanbieder uit te komen op het gemiddelde van de bandbreedte; 

4 uur gemiddeld per week. Er dient bij het declareren de werkelijke inzet per 

maand gedeclareerd te worden. Indien de indicatieduur langer dan 12 maanden is 

dan zal de gemeente per jaar in het systeem toegang geven voor een nieuw max te 

declareren eenheden per jaar. Omdat de duur langer is dan 12 maanden vragen 

gemeenten extra aandacht voor het tijdig indienen van 307 berichten. ***** 

Gezinshuis Alle 

sectoren/doelgroepen

43A04 43 Aantal te 

indiceren (= gelijk 

aan het aantal 

maanden van de 

duur van de 

beschikking)

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht  €         4.227,92   €         4.016,52   €          4.016,52  Maximale beschikkingduur 12

maanden.

Voorbeeld:

12 maanden beschikking = 12

(Volume) stuks (Eenheid).

6 maanden beschikking = 6 (Volume)

stuks (Eenheid) 

*****Bij dit product moet het aantal bij Volume altijd gelijk zijn aan het aantal 

maanden van de duur van de beschikking.*****

Jeugdhulp Verblijf (middel) Alle 

sectoren/doelgroepen

43J36 43 Aantal te 

indiceren (max 7 

etmalen per 

week)

etmaal per week inspanningsgericht  geen max tarief  geen max tarief  geen max tarief Regionaal tarief

CAO Gehandicaptenzorg

Jeugdhulp Verblijf (middel)                              

€ 200,00

CAO GGZ

Jeugdhulp Verblijf (middel)                              

€ 195,00

CAO Jeugdzorg

Jeugdhulp Verblijf (middel)                              

€ 140,00

***** Bij dit product moet je bij volume maximaal 7 etmalen (= per week) invullen.  

*****

Jeugdhulp Verblijf 

(middelzwaar)

Alle 

sectoren/doelgroepen

43J37 43 Aantal te 

indiceren (max 7 

etmalen per 

week)

etmaal per week inspanningsgericht  geen max tarief  geen max tarief  geen max tarief Regionaal tarief

CAO Gehandicaptenzorg

Jeugdhulp Verblijf (middelzwaar)                  

€ 220,00

CAO GGZ

Jeugdhulp Verblijf (middelzwaar)                  

€ 275,00

CAO Jeugdzorg

 Jeugdhulp Verblijf (middelzwaar)                  

€ 165,00

***** Bij dit product moet je bij volume maximaal 7 etmalen (= per week) invullen.  

*****



Jeugdhulp Verblijf (zwaar) Alle 

sectoren/doelgroepen

43J38 43 Aantal te 

indiceren (max 7 

etmalen per 

week)

etmaal per week inspanningsgericht  geen max tarief  geen max tarief  geen max tarief Regionaal tarief

CAO Gehandicaptenzorg

 Jeugdhulp Verblijf (zwaar)                                 

€ 235,00

CAO GGZ

Jeugdhulp Verblijf (zwaar)                                 

€ 335,00

CAO Jeugdzorg

Jeugdhulp Verblijf (zwaar)                                 

€ 195,00

***** Bij dit product moet je bij volume maximaal 7 etmalen (= per week) invullen.  

*****

Jeugdhulp Verblijf (extra 

zwaar)

Alle 

sectoren/doelgroepen

43J39 43 Aantal te 

indiceren (max 7 

etmalen per 

week)

etmaal per week inspanningsgericht  geen max tarief  geen max tarief  geen max tarief Regionaal tarief

CAO Gehandicaptenzorg

Jeugdhulp Verblijf (extra zwaar)                     

€ 335,00

CAO GGZ

Jeugdhulp Verblijf (extra zwaar)                     

€ 485,00

CAO Jeugdzorg

Jeugdhulp Verblijf (extra zwaar)                     

€ 200,00

***** Bij dit product moet je bij volume maximaal 7 etmalen (= per week) invullen.  

*****

Logeren Jeugd Alle 

sectoren/doelgroepen

43J11 43 Aantal te 

indiceren (max. 

104 per jaar)

etmaal per week/maand/totaal 

binnen geldigheidsduur 

beschikking

inspanningsgericht  €            193,75   €             193,75   €             193,75  Tarief tot 01-06-2018 was € 135,00.  ***** Bij dit product moet je bij volume maximaal 104 etmalen (= per jaar) 

invullen.  Voorkeur van frequentie = binnen de geldigheidsduur van de beschikking

*****

Logeren Wmo nvt 04W04 04 Aantal te 

indiceren (max 52 

per jaar)

etmaal per week/maand/totaal 

binnen geldigheidsduur 

beschikking

inspanningsgericht  €               64,00   €               64,00   €               64,00  ***** Bij dit product moet je bij volume maximaal 52 etmalen (= per jaar) invullen.  

Voorkeur van frequentie = binnen de geldigheidsduur van de beschikking

*****

Begeleiding naar zelfstandig 

wonen (verblijf excl. 

behandeling)

Alle 

sectoren/doelgroepen

43B03 43 Aantal te 

indiceren (= gelijk 

aan het aantal 

maanden van de 

duur van de 

beschikking)

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht  €         2.294,63   €         2.294,63   €          2.294,63  Maximale beschikkingduur 12 

maanden. 

Voorbeeld: 

12 maanden beschikking = 12 

(Volume) stuks (Eenheid). 

6 maanden beschikking = 6 (Volume) 

stuks (Eenheid)

***** Bij dit product moet het aantal bij Volume altijd gelijk zijn aan het aantal 

maanden van de duur van de beschikking. De periode tussen de gewenste begin- 

en einddatum van de bestelling mag max 12 maanden zijn.*****

Verblijf spoedhulp Jeugd Alle 

sectoren/doelgroepen

43J40 43 Aantal te 

indiceren (max 7 

etmalen per 

week)

etmaal week inspanningsgericht  geen max tarief  geen max tarief  geen max tarief Duur beschikking is maximaal 4 

weken.

***** Bij dit product moet je bij volume max 7 invullen.  De beschikkingsduur is 

max 4 weken. Er is geen verlenging mogelijk *****

Pleegzorg Alle 

sectoren/doelgroepen

43A09 43 Aantal te 

indiceren (max 7 

etmalen per 

week)

etmaal week inspanningsgericht  €               41,29   €               41,29   €               41,29 

Pleegzorg crisis Alle 

sectoren/doelgroepen

46J05 46 Aantal te 

indiceren (max 7 

etmalen per 

week)

etmaal week inspanningsgericht  €               41,29   €               41,29   €               41,29  Duur beschikking is maximaal 4 

weken.

***** Bij dit product moet je bij volume max 7 invullen.  De beschikkingsduur is 

max 4 weken. Er is geen verlenging mogelijk *****

Multi Systeem Therapie 

(MST)

Alle 

sectoren/doelgroepen

45J29 45 Aantal 

eurocenten

euro's Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht  nvt  geen max tarief  geen max tarief Dit product wordt besteld per STUK 

(TRAJECT). Dus bij volume dien je 

altijd het totaal aantal eurocenten in 

te vullen. Product is bestelbaar vanaf 

01-01-2019.

***** Bij dit product moet je bij volume het totaal aantal eurocenten invullen.  De 

eenheid is eurocenten. Er kan na beeindiging van het traject voor het totale aantal 

eurocenten gedeclareerd worden, òf 50% van het totaal eurocenten in de tweede 

maand en 50% van het totaal eurocenten na beeindiging van het traject. De 

beschikkingsduur is 3- 6 maanden. Langer kan in overleg, de beschikkingsduur 

dient dan aangepast (herzien) te worden tegen hetzelfde tarief. *****

Functional Family Therapy 

(FFT)

Alle 

sectoren/doelgroepen

45J30 45 Aantal te 

indiceren (1)

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht  nvt  €         7.500,00   €          7.500,00  Dit product wordt besteld per STUK 

(TRAJECT). Dus bij volume dien je 

altijd 1 in te vullen. Declaratie 

gebeurt eenmalig achteraf na einde 

traject = 307 bericht. Product is 

bestelbaar vanaf 01-01-2019.

***** Bij dit product moet je bij volume 1 invullen.  De eenheid is stuks. De 

beschikkingsduur is 3- 6 maanden. Langer kan in overleg, de beschikkingsduur 

dient dan aangepast (herzien) te worden tegen hetzelfde tarief. *****



Vervoer Jeugd Alle 

sectoren/doelgroepen

42A03 42 Aantal te 

indiceren (voor 

Eindhoven: Altijd 

5 invullen)

etmaal per week en per maand  

inrichten (voor 

Eindhoven enkel per 

week)

inspanningsgericht  €               13,21   €               13,21   €               13,21  Miv 01-05-2019: 

Voor de jeugdzorg dient er in 

voorkomende gevallen vervoer 

ingezet te worden bij de codes 

43J11, 45J01,  45J20, 45J21, 45A17, 

45J14, 45J15, 46B01, 46J00, 50J08 

t/m 50J11. 

01-01-2019 t/m 30-04-2019: Voor de 

jeugdzorg dient er in voorkomende 

gevallen vervoer ingezet te worden 

bij de codes 43J11, 45J01 t/m 45J03, 

45A17, 45J14, 45J15, 46B01, 46J00, 

50J04 t/m 50J07.

***** Bij dit product vult de toegang Eindhoven altijd 5 bij volume (= per week) in. 

De aanbieder dient de werkelijk gereden ritten te declareren. Deze werkwijze is 

gekozen om continue aanpassingen in beschikkingen te voorkomen *****

tot 31-3 geldt bovenstaande.

Vervoer Jeugd Rolstoel Alle 

sectoren/doelgroepen

42A04 42 Aantal te 

indiceren (voor 

Eindhoven: Altijd 

5 invullen)

etmaal per week en per maand  

inrichten (voor 

Eindhoven enkel per 

week)

inspanningsgericht  €               16,76   €               16,76   €               16,76  Miv 01-05-2019: 

Voor de jeugdzorg dient er in 

voorkomende gevallen vervoer 

ingezet te worden bij de codes 

43J11, 45J01,  45J20, 45J21, 45A17, 

45J14, 45J15, 46B01, 46J00, 50J08 

t/m 50J11. 

01-01-2019 t/m 30-04-2019: Voor de 

jeugdzorg dient er in voorkomende 

gevallen vervoer ingezet te worden 

bij de codes 43J11, 45J01 t/m 45J03, 

45A17, 45J14, 45J15, 46B01, 46J00, 

50J04 t/m 50J07.

***** Bij dit product vult de toegang Eindhoven altijd 5 bij volume (= per week) in. 

De aanbieder dient de werkelijk gereden ritten te declareren. Deze werkwijze is 

gekozen om continue aanpassingen in beschikkingen te voorkomen *****

tot 31-3 geldt bovenstaande.

Vervoer Jeugd C1

Vervoer Jeugd C2

Vervoer Jeugd C3

Vervoer Jeugd C4

Vervoer Jeugd C5

Alle 

sectoren/doelgroepen

42VC1

42VC2

42VC3

42VC4

42VC5

42 Aantal te 

indiceren (voor 

Eindhoven: Altijd 

5 invullen)

etmaal per week en per maand  

inrichten (voor 

Eindhoven enkel per 

week)

inspanningsgericht  nvt  € 11,49

 € 16,23

 € 25,72

 € 44,20

 € 63,43 

 € 11,49

 € 16,23

 € 25,72

 € 44,20

 € 63,43 

miv 01-05-2019: 

Voor de jeugdzorg dient er in 

voorkomende gevallen vervoer 

ingezet te worden bij de codes  

producten Jeugdhulp ambulant 

specialistisch groep (productcode 

45J12 en 45J13) en Jeugdhulp 

ambulant specialistisch 

(productcodes 45J23 t/m 45J28)

01-01-2019 t/m 30-04-2019:

 Voor de jeugdzorg dient er in 

voorkomende gevallen vervoer 

ingezet te worden bij de codes 

45J12, 45J13 en 45J05 t/m 45J10.

                                   < 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

'***** Bij dit product vult de toegang Eindhoven altijd 5 bij volume (= per week) in. 

De aanbieder dient de werkelijk gereden ritten te declareren. Deze werkwijze is 

gekozen om continue aanpassingen in beschikkingen te voorkomen *****

Vervoer Wmo nvt 08A03 08 Aantal te 

indiceren (voor 

Eindhoven: Altijd 

5 invullen)

etmaal per week en per maand  

inrichten (voor 

Eindhoven enkel per 

week)

inspanningsgericht  €               13,21   €               13,21   €               13,21  Voor Wmo dient er in voorkomende 

gevallen vervoer ingezet te worden 

bij de code 07A03 en 10A53. 

***** Bij dit product vult de toegang Eindhoven altijd 5 bij volume (= per week) in. 

De aanbieder dient de werkelijk gereden ritten te declareren. Deze werkwijze is 

gekozen om continue aanpassingen in beschikkingen te voorkomen *****

Vervoer Wmo Rolstoel nvt 08A04 08 Aantal te 

indiceren (voor 

Eindhoven: Altijd 

5 invullen)

etmaal per week en per maand  

inrichten (voor 

Eindhoven enkel per 

week)

inspanningsgericht  €               16,76   €               16,76   €               16,76  Voor Wmo dient er in voorkomende 

gevallen vervoer ingezet te worden 

bij de code 07A03 en 10A53.  

***** Bij dit product vult de toegang Eindhoven altijd 5 bij volume (= per week) in. 

De aanbieder dient de werkelijk gereden ritten te declareren. Deze werkwijze is 

gekozen om continue aanpassingen in beschikkingen te voorkomen *****

Omschrijving 

Begeleidingsproducten 

Beschermd wonen (Wmo) 

en MO (centrumgemeente 

Eindhoven)per 01-05-2019

Productcode 

per 01-05-

2019

cate- 

gorie

Volume eenheid frequentie Variant 2018 Tarief t/m 31-

12-2018

Tarief 01-01-

2019 t/m 30-04-

2019

Tarief per 01-05-

2019

opmerkingen Extra uitleg 



Ondersteuning Zelfstandig 

Leven - Plus

nvt 10A60 10 Aantal te 

indiceren (= gelijk 

aan het aantal 

maanden van de 

duur van de 

beschikking)

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht  €         2.104,05   €         1.743,00   €          1.743,00  Maximale beschikkingduur 12 

maanden. 

Voorbeeld: 

12 maanden beschikking = 12 

(Volume) stuks (Eenheid). 

6 maanden beschikking = 6 (Volume) 

stuks (Eenheid)

***** Bij dit product moet het aantal bij Volume altijd gelijk zijn aan het aantal 

maanden van de duur van de beschikking. De periode tussen de gewenste begin- 

en einddatum van de bestelling mag max 12 maanden zijn.*****Vermeld ook in 

het veld 'opmerkingen' de naam van de specialist BW waarmee je de casus hebt 

besproken.

Ondersteuning Wonen, 

midden inclusief 

wooncomponent

nvt 15A05 15 Aantal te 

indiceren (= gelijk 

aan het aantal 

maanden van de 

duur van de 

beschikking)

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht  €         3.583,33   €         3.355,00   €          3.355,00  Maximale beschikkingduur 12 

maanden. 

Voorbeeld: 

12 maanden beschikking = 12 

(Volume) stuks (Eenheid). 

6 maanden beschikking = 6 (Volume) 

stuks (Eenheid)

***** Bij dit product moet het aantal bij Volume altijd gelijk zijn aan het aantal 

maanden van de duur van de beschikking. De periode tussen de gewenste begin- 

en einddatum van de bestelling mag max 12 maanden zijn.*****Vermeld ook in 

het veld 'opmerkingen' de naam van de specialist BW waarmee je de casus hebt 

besproken.

Ondersteuning Wonen, 

midden exclusief 

wooncomponent

nvt 15A03 15 Aantal te 

indiceren (= gelijk 

aan het aantal 

maanden van de 

duur van de 

beschikking)

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht  €         2.983,33   €         2.136,00   €          2.136,00  Maximale beschikkingduur 12 

maanden. 

Voorbeeld: 

12 maanden beschikking = 12 

(Volume) stuks (Eenheid). 

6 maanden beschikking = 6 (Volume) 

stuks (Eenheid)

***** Bij dit product moet het aantal bij Volume altijd gelijk zijn aan het aantal 

maanden van de duur van de beschikking. De periode tussen de gewenste begin- 

en einddatum van de bestelling mag max 12 maanden zijn.*****Vermeld ook in 

het veld 'opmerkingen' de naam van de specialist BW waarmee je de casus hebt 

besproken.

Beschermd Wonen nvt 15A07 15 Aantal te 

indiceren (= gelijk 

aan het aantal 

maanden van de 

duur van de 

beschikking)

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht  €         4.750,00   €         4.151,00   €          4.151,00  Maximale beschikkingduur 12 

maanden. 

Voorbeeld: 

12 maanden beschikking = 12 

(Volume) stuks (Eenheid). 

6 maanden beschikking = 6 (Volume) 

stuks (Eenheid)

***** Bij dit product moet het aantal bij Volume altijd gelijk zijn aan het aantal 

maanden van de duur van de beschikking. De periode tussen de gewenste begin- 

en einddatum van de bestelling mag max 12 maanden zijn.*****Vermeld ook in 

het veld 'opmerkingen' de naam van de specialist BW waarmee je de casus hebt 

besproken.

Ondersteuning wonen 

midden, ambulant, inclusief 

huisvesting 

nvt 15W01 15 aantal te 

indiceren

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht  nvt  nvt € 3.142 Maximale beschikkingduur 12 

maanden. 

Voorbeeld: 

12 maanden beschikking = 12 

(Volume) stuks (Eenheid). 

6 maanden beschikking = 6 (Volume) 

stuks (Eenheid)

***** Bij dit product moet het aantal bij Volume altijd gelijk zijn aan het aantal 

maanden van de duur van de beschikking. De periode tussen de gewenste begin- 

en einddatum van de bestelling mag max 12 maanden zijn.*****Vermeld ook in 

het veld 'opmerkingen' de naam van de specialist BW waarmee je de casus hebt 

besproken.

Beschermd Wonen - licht nvt 15W02 15 aantal te 

indiceren

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht  nvt  nvt € 3.716 Maximale beschikkingduur 12 

maanden. 

Voorbeeld: 

12 maanden beschikking = 12 

(Volume) stuks (Eenheid). 

6 maanden beschikking = 6 (Volume) 

stuks (Eenheid)

***** Bij dit product moet het aantal bij Volume altijd gelijk zijn aan het aantal 

maanden van de duur van de beschikking. De periode tussen de gewenste begin- 

en einddatum van de bestelling mag max 12 maanden zijn.*****Vermeld ook in 

het veld 'opmerkingen' de naam van de specialist BW waarmee je de casus hebt 

besproken.

Maatschappelijke Opvang nvt 16A05 16 1 stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht  Trajectprijs (per 

aanbieder een 

tarief obv 

historische 

productie) 

 Trajectprijs (per 

aanbieder een 

tarief obv 

historische 

productie) 

 Trajectprijs (per 

aanbieder een 

tarief obv 

historische 

productie) 

beschikkingduur is 5 jaar i.v.m.  max 

1 x per 5 jaar te indiceren. Dit 

product mag maar 1 keer per 

inwoner toegekend worden.

***** Bij dit product moet je bij volume 1 invullen.  De beschikkingsduur is 62 

maanden (=5 jaar). Er is geen verlenging mogelijk ***** Toegangsmedewerkers zijn 

in deze enkel team Participatie / Dak- en Thuislozen.

Omschrijving producten 

Maatschappelijke 

dienstverlening en Werk 

(Eindhoven)per 01-05-2019

Productcode 

per 01-05-

2019

cate- 

gorie

Volume eenheid frequentie Variant 2018 Tarief t/m 31-

12-2018

Tarief 01-01-

2019 t/m 30-04-

2019

Tarief per 01-05-

2019

opmerkingen Extra uitleg 

Werk (middel) nvt 10A47 10 1 stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht  Trajectprijs, 

door aanbieder 

op te geven 

binnen 

bandbreedte. 

 Trajectprijs, 

door aanbieder 

op te geven 

binnen 

bandbreedte. 

 Trajectprijs, 

door aanbieder 

op te geven 

binnen 

bandbreedte. 

Traject. De geldigheidsduur van de 

beschikking is 6 maanden.

***** Bij dit product moet je bij volume 1 invullen.  De periode van de begin- en 

einddatum is van de bestelling is 6 maanden.***** 



Activering (middel) nvt 10A50 10 1 stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht  Trajectprijs, 

door aanbieder 

op te geven 

binnen 

bandbreedte. 

 Trajectprijs, 

door aanbieder 

op te geven 

binnen 

bandbreedte. 

 Trajectprijs, 

door aanbieder 

op te geven 

binnen 

bandbreedte. 

Traject. De geldigheidsduur van de 

beschikking is 12 maanden. Max 2 x 

verlenging half jaar.(Hoe 

verlengingen te bestellen wordt nog 

gecommuniceerd naar de Toegang 

ivm trajecttarief)

***** Bij dit product moet je bij volume 1 invullen.  De periode van de begin- en 

einddatum van de bestelling is 12 maanden.*****

Dagbesteding middel nvt 10A53 10 Aantal te 

indiceren (= gelijk 

aan het aantal 

maanden van de 

duur van de 

beschikking)

stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht  Maandtarief 

(per aanbieder 

een tarief obv 

historische 

productie) 

 Maandtarief 

(per aanbieder 

een tarief obv 

historische 

productie) 

 Maandtarief 

(per aanbieder 

een tarief obv 

historische 

productie) 

Traject. Maximale beschikkingduur 

12 maanden. Max 2 x verlenging half 

jaar. (Hoe verlengingen te bestellen 

wordt nog gecommuniceerd naar de 

Toegang ivm trajecttarief)

***** Bij dit product moet het aantal bij Volume altijd gelijk zijn aan het aantal 

maanden van de duur van de beschikking. De periode tussen de gewenste begin- 

en einddatum van de bestelling mag max 12 maanden zijn.*****Vermeld ook in 

het veld 'opmerkingen' de naam van de specialist BW waarmee je de casus hebt 

besproken.

Werk (zwaar) nvt 10A48 10 1 stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht  Trajectprijs, 

door aanbieder 

op te geven 

binnen 

bandbreedte. 

 Trajectprijs, 

door aanbieder 

op te geven 

binnen 

bandbreedte. 

 Trajectprijs, 

door aanbieder 

op te geven 

binnen 

bandbreedte. 

Traject. De geldigheidsduur van de 

beschikking is 6 maanden.

***** Bij dit product moet je bij volume 1 invullen.  De periode van de begin- en 

einddatum is van de bestelling is 6 maanden.***** 

Activering (zwaar) nvt 10A51 10 1 stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur 

beschikking

outputgericht  Trajectprijs, 

door aanbieder 

op te geven 

binnen 

bandbreedte. 

 Trajectprijs, 

door aanbieder 

op te geven 

binnen 

bandbreedte. 

 Trajectprijs, 

door aanbieder 

op te geven 

binnen 

bandbreedte. 

Traject. De geldigheidsduur van de 

beschikking is 12 maanden. Max 2 x 

verlenging half jaar waarbij de 

beslissing bij de gemeente ligt. (Hoe 

verlengingen te bestellen wordt nog 

gecommuniceerd naar de Toegang 

ivm trajecttarief)

***** Bij dit product moet je bij volume 1 invullen.  De periode van de begin- en 

einddatum van de bestelling is 12 maanden.*****

Aangepaste tarieven beschikkings met overgangsrecht Beschermd Wonen met ingang van 01-01-2019: 

Op alle beschikkings met overgangsrecht uit 2015 wordt een korting toegepast van 11,6%.


