Voorstel voor hoofdindeling producten/diensten Jeugd
Hoofdcategorie

Producten

Resultaat

Eenheid

A. Consultatie &
advies

A Kennis en consultatie

Uur

B. Diagnostiek

B1 Stellen van een diagnose

C. Begeleiding

C1 Ondersteuning zelfredzaamheid (licht,
midden, zwaar) kinderen met een beperking
Voorheen individuele begeleiding
C2 Ondersteuning maatschappelijke deelname
kinderen met een beperking (licht, midden,
zwaar). Voorheen dagbesteding groep

Sociaal team krijgt advies op maat en indien nodig een
ondersteuningsplan; korte informatievragen worden niet in rekening
gebracht.
Jeugdige/sociaal team en omgeving krijgen inzicht in de stoornis van
een cliënt, om zo te komen tot een passen aanbod van behandeling
of begeleiding. Incl vroegdiagnostiek
Cliënt met een beperking is in staat om met minimale ondersteuning
stabiel te functioneren en te participeren in de maatschappij
Incl de begeleiding van bijvoorbeeld autistische kinderen.
Cliënt met een beperking heeft zinvolle dagbesteding en/of is in staat
om met minimale ondersteuning stabiel te functioneren en te
participeren in de maatschappij.
Incl de naschoolse opvang van bijvoorbeeld autistische kinderen.
Cliënt krijgt persoonlijke verzorging
Cliënt wordt ondersteund bij het vervoer
Cliënt krijgt handvatten om beter te leren lezen
Cliënt leert om te gaan met zijn psychologische problemen en/of
stoornis
Cliënt leert om te gaan met zijn psychologische problemen en/of
stoornis
Jeugdige en het gezin krijgen hulp, die gericht is op het stabiel
functioneren en zorg voor veiligheid in het gezin:
 specifieke problemen, zoals vechtscheiding, huiselijk geweld,
ernstige gedragsproblemen
 specifieke nazorg na afloop van een behandeling met verblijf
Jeugdige krijgt in groepsverband hulp, gericht op het stabiel te
functioneren en participeren in de maatschappij:
 Medisch kinderdagverblijf
 Intensieve dagopvang met behandeling
Opvang van kinderen in pleeggezin. Aanbod van pleeggezinnen,
screening en begeleiding van de gezinnen en kinderen:
 reguliere opvang in pleeggezinnen (indien regulier netwerk
ontbreekt)

Dag

D. Behandeling

C3 Persoonlijke verzorging
C4 Vervoer
D1 Behandeling dyslexie
D2 Behandeling van JGGZ problemen en
stoornissen basis jGGZ
D3 Behandeling van JGGZ problemen en
stoornissen specialistisch (ipv DBC’s)
D4 Ondersteuning bij opvoedproblemen
individueel (licht, midden, zwaar) in het gezin
Voorheen J&O ambulant specialistische hulp
D5 Behandeling en begeleiding bij
opvoedproblemen groep (licht, midden,
zwaar))

E. Verblijf

Voorheen J&O daghulp
E1 Pleegzorg
Aparte deelovereenkomst Pleegzorg

Uur
Uur
Dagdeel =
4 uur
Uur
Flexibel
Uur
Uur
Uur
Uur

Dagdeel =
4 uur



E2 Logeren/kortdurend verblijf/respijtzorg
(licht, midden, zwaar)
E3 Begeleiding bij zelfstandig wonen
E4 Gezinshuis
E5 Residentiële opvang (licht, midden, zwaar)
Cluster 1 aparte deelovereenkomst
F. Deelovereenkomst
Crisisopvang
G. Deelovereenkomst
inzet in sociaal team

F1 Crisishulp (ambulant en residentieel)
Aparte deelovereenkomst
G1 Inzet in sociaal team, aparte
deelovereenkomst

H. Deelovereenkomst
cluster 1 afspraken

H1 Bovenregionale cluster 1 afspraken, aparte
deelovereenkomst

Deeltijd pleegzorg
Intensieve opvang met extra begeleiding, gericht op jongeren
met zwaardere problematiek
 Crisissituaties
Kinderen/jeugdigen verblijven kort in een instelling, met als doel de
ouders te ontlasten
Jeugdige krijgt huisvesting van de gemeente, en krijgt daarnaast
ondersteuning van een professional om zelfstandig te kunnen
wonen. Incl kamertraining
Opvang van kinderen in een gezinshuis. Een professional begeleidt
gemiddeld 3 kinderen in een gezinssituatie. Zowel huisvesting als
begeleiding.
Opvang van kinderen in een instelling, met als doel zo spoedig
mogelijke terugkeer naar het eigen gezin of zelfstandig/begeleid
wonen.
Het begeleiden van een acute crisissituatie, met het oog op de
veiligheid van de jeugdige en de omgeving. Ambulant en residentieel
De aanbieder voert het werk uit vanuit het sociale team van de
gemeente.
Inkoop bedden/capaciteit bovenregionaal

Etmaal
Uur
Dag
Dag
Capaciteit
Fte per
maand
Capaciteit
of dag

Twee deelovereenkomsten:
1. Jeugdhulp, alle vormen. Met aparte bijlagen voor: consultatie, diagnostiek, begeleiding, behandeling, verblijf (excl cluster 1 afspraken),
crisisopvang, pleegzorg en de Cluster 1 afspraken.
2. Inzet in het sociaal team
Met bovenstaande producten moet ca 90% van de jeugdigen zijn te helpen. Er zullen bij jeugd altijd maatwerksituaties zijn: de sociale teams zullen
eerst kijken of lokale oplossingen mogelijk zijn. Daarnaast is het denkbaar dat aanbieders echt maatwerk moeten leveren, in die gevallen moet per
keer een offerte worden opgesteld, tbv het sociaal team.

