
 

Bijlage bij het productenboek “Berekening tarieven”  

Inleiding en leeswijzer  
Deze Bijlage geeft een toelichting op de wijze waarop de tarieven van de producten in het 
productenboek Jeugd regio Noordoost-Brabant tot stand zijn gekomen. De vraag van de jeugdige is 
bepalend voor welk product van toepassing is. Elk product heeft een specifieke inhoud en vraagt een 
specifieke expertise van de professionals die betrokken zijn.  

 
De jeugdzorgregio hanteert voor de tarieven normatieve uitgangspunten. De tarieven zijn niet 
gebaseerd op basis van historisch feitelijke informatie van aanbieders. In hoofdstuk 1 staat de 
toelichting op de verschillende componenten van de normatieve kostprijsberekening. Hoofdstuk 2 
geeft een beschrijving van de ‘lichte’ producten en in hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de ‘zware’ 
producten. Een samenvattend overzicht van de producten uit het productenboek met de bijbehorende 
tarieven is te downloaden op de website www.rioz.nl  
  

http://www.rioz.nl/
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1. Parameters kostprijsmodel 
Het kostprijsmodel van de regio Noordoost-Brabant werkt met parameters. Deze parameters zijn de 
basis voor de tariefberekening. In paragraaf 1.1 wordt ingegaan op opleiding, CAO en beroepen. 
Paragraaf 1.2 beschrijft en onderbouwt diverse opslagen die worden gehanteerd. Paragraaf 1.3 
beschrijft de definities van productiviteit en bevat een productiviteitsberekening. Vergoedingen voor 
voorzieningen worden behandeld in paragraaf 1.4. In paragraaf 1.5 wordt ingegaan op intensiteit van 
producten daghulp, gezinsgericht, respijtzorg en dyslexie. Tot slot wordt in paragraaf 1.6 beschreven 
hoe meerjarig wordt omgegaan met loon- en prijs indexering. 

1.1 Opleiding, CAO en beroepen 

De inschaling betreft de functiemix van het personeel in de directe hulpverlening, als vertaling van de 
kwaliteitseisen voor een bepaalde dienst of product. Hierbij is een combinatie gemaakt van de 
verschillende cao’s en de verschillende functieniveaus. Voor de tariefstelling is uitgegaan van deze 
inschaling en van een percentage van de hoogste salarisschaal. 

 
Tabel 1 vertaling CAO opleidingsniveau  

CAO / 
opleidingsniveau 
 

MBO3 MBO4 HBO HBO+ 

 schaal  mix schaal  mix schaal  mix schaal  mix 

Jeugdzorg  6 50% 7 50% 8 50% 9 50% 

 7 50% 8 50% 9 50% 10 50% 

GGZ FWG-35 100% FWG-40 50% FWG-50 35% FWG-55 35% 

   FWG-45 50% FWG-55 65% FWG-60 65% 

GHZ/LVB FWG-35 100% FWG-40 50% FWG-45 50% FWG-50 50% 

   FWG-45 50% FWG-50 50% FWG-55 50% 

% van bedrag 
hoogste trede 

93% 93% 93% 93% 

 
CAO / 
opleidingsniveau 
 

WO WO+ WO++ KJP 

 schaal  mix schaal  mix schaal  mix schaal  mix 

Jeugdzorg  11 100% 12 100%     

         

GGZ FWG-60 35% FWG-65 35% FWG-75 100% AMS 100% 

 FWG-65 65% FWG-70 65%     

GHZ/LVB FWG-60 100% FWG-65 100% FWG-70 50% FWG-80 100% 

     FWG-75 50%   

% van bedrag 
hoogste trede 

93% 95% 97% 100% 

 
Personeel niet in loondienst 
Bij producten waarbij aangegeven wordt dat is gerekend met een percentage voor personeel niet in 
loondienst (PNIL) wordt voor dit deel een opslag van 50% op de bruto salariskosten (excl. 
werkgeverslasten) gerekend. Bij producten/prestaties waar gerekend is met PNIL staat dit vermeld.  
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De regio Noordoost Brabant gaat uit van de volgende functies/beroepen bij het opleidingsniveau. 

 
Tabel 2 Vertaling schalen naar functies & beroepen 

Schaal Functie/beroep Opleidingsniveau 

35 Dagactiviteitenleider MBO-3 

35 Zorgbegeleider MBO-3 

7 Jz Activiteitenbegeleider, woonbegeleider, jeugdzorgwerker D MBO-4 

40 Begeleider MBO-4 

40 Groepsbegeleider MBO-4 

45 Psychiatrisch verpleegkundige MBO-4 

45 Woonbegeleider MBO-4 

8 Jz Jeugdzorgwerker C, maatschappelijk werker HBO 

45 Ambulant begeleider HBO 

45 Persoonlijk begeleider HBO 

50 Maatschappelijk werkende HBO 

50 Coördinerend begeleider HBO 

50 SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional HBO 

9 Jz Jeugdzorgwerker B, therapeut, SPV, gezinsbegeleider HBO/HBO+ 

10 Jeugdzorgwerker A HBO+ 

55 Ambulant gezinsbegeleider (IAG) HBO+ 

55 Agoog K&J Psychiatrie HBO+ 

55 GZ Vaktherapeut HBO+ 

55 Sociaal psychiatrisch verpleegkundige HBO+ 

55 Sociaal pedagogisch hulpverlener HBO+ 

11 Jz Gedragswetenschapper B WO 

60 Pedagoog (waaronder orthopedagoog) WO 

60 Psycholoog WO 

60 Systeemtherapeut WO 

60/65 GGZ Verpleegkundig Specialist WO 

12 Jz Gedragswetenschapper A WO+ 

65 GZ-psycholoog WO+ 

65 Orthopedagoog-Generalist WO+ 

70/75 Arts verstandelijk gehandicapten WO++ 

70 Klinisch psycholoog WO++ 

70 Psychotherapeut / K&J therapeut WO++ 

AMS Psychiater / KJP KJP 
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1.2 Opslagen 

Deze paragraaf gaat in op de reguliere opslagen op het salaris bij de gekozen functieniveaus, zoals 
vakantiegeld, eindejaarsuitkering en onregelmatigheidstoeslag (ORT). 
Daarnaast wordt ingegaan op de sociale lasten. Dit betreft de werkgeverslasten, zoals de verschillende 
verplichte verzekeringen, pensioen, etc. Deze kunnen per CAO verschillen. Ook vallen hier doorgaans 
opleidingskosten en reiskosten onder.  
Bij overhead gaat het om een opslag voor de kosten van de organisatie waarin het personeel, dat de 
behandeling/ondersteuning biedt, werkzaam is. Vaak onderverdeeld in personele overhead (de kosten 
van overig personeel, zoals management, staf, beleid, administratie, etc.) en de overige kosten (alle 
overige materiële kosten zoals opleidingskosten enz). Alle producten en prestaties zijn volledig inclusief, 
d.w.z. inclusief alle indirecte kosten.  
Tot slot wordt een opslag toegevoegd voor risico’s en innovatie. Deze parameter draagt bij aan de 
continuïteit van de organisatie. Alle overige elementen hebben betrekking op de normatieve kostprijs.  
 
De regio Noordoost-Brabant gaat voor haar tariefstelling uit van de in onderstaande tabel genoemde 
opslagen. 

 
Tabel 3 Hoogte opslagen  

Opslag Cao GHZ/JZ Cao GGZ 

Vakantiegeld  8%  

Eindejaarsuitkering
  

8,33% (berekend over de bruto salariskosten incl. vakantiegeld) 

Sociale lasten    31,5%, gebaseerd op 26,3% 
sociale lasten en 4,2% overige 
personeelskosten. 

28% Gebaseerd op 22% sociale lasten en 
6% overige personeelskosten.  

ORT  
  

• Planbare zorg 1% 

• Gedeeltelijk planbare zorg 12,33% 

• Verblijf met slaapdiensten 112,33%  

• Gezinshuizen 14%  

• Verblijf met wakende wacht 21,26% 

Overhead   • Micro-ondernemening2 15%. 

• Regulier 33% 

• Systeemaanbieder 40% 

Risico-/innovatie 
opslag  

2% te berekenen over bruto loonkosten inclusief sociale lasten en opslag 
voor overhead, niet berekend over NHC en bijzondere kosten. 

 
 
Meerdere normatieve uitgangspunten voor overhead 
De regio Noordoost-Brabant maakt onderscheid in drie type organisaties op basis van hun sectorale 
uitvoeringswerkelijkheid. Op basis van onderstaande criteria hanteert de regio een opslagpercentage 
van 15%, 33% of 40% op de bruto personeelskosten incl. werkgeverslasten op alle met de 
jeugdhulpaanbieder gecontracteerde producten ter dekking van de overheadlasten. Het 
overheadpercentage is gebaseerd op de zorginfrastrctuur van een normaal efficiënt opererende 
aanbieder en de mate waarin wordt verwacht een beleidsmatige bijdrage te leveren aan het 
zorglandschap en een achtervang te zijn voor de meest complexe hulpvragen. 
 
  

 
1 M.u.v. respijtzorg 
2 Als een jeugdhulpaanbieder schriftelijk aannemelijk kan maken dat het opslagpercentage onvoldoende is voor het leveren van 
kwalitatief goede jeugdhulp conform de voorwaarden in deze overeenkomst, dan kan de inkooporganisatie op schriftelijk verzoek 
van die jeugdhulpaanbieder besluiten een hoger opslagpercentage toe te passen. Het percentage is maximaal 33% als opslag 
op de bruto personeelskosten. Het toepassen van een hoger percentage mag niet strijdig zijn met bepalingen omtrent het 
maximaal overschot. 
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Micro-ondernemeningen:  een opslagpercentage van 15%. Micro ondernemeningen zijn organisaties 
welke voldoen aan ten minste twee van de volgende drie criteria: 

- Balanstotaal van maximaal 350.000 EUR   

- Netto omzet van maximaal 700.000 EUR 

- Maximaal 10 fte 
De regio toetst bij inschrijving op basis van de meest actuele jaarrekening de aanbieder of aanbieder 
voldoet aan de criteria van micro-onderneming. Het aanleveren van de jaarrekening is een inschrijfeis. 
In geval uit de jaarrekening niet opgemaakt kan worden of sprake is van een micro-onderneming mag 
de jeugdzorgregio er vanuit gaan dat sprake is van een micro-onderneming tenzij jeugdhulpaanbieder 
onomstotelijk kan bewijzen dat dit niet het geval is. In de praktijk hebben micro-ondernemingen over het 
algemeen lagere overheadkosten als gevolg van beperkte beleidsmatige activiteiten, beperkte 
capaciteit voor bovengemiddeld complexe vragen of escalatiemogelijkheden, lage uitgaven en 
beschikbaarheid van ondersteunend personeel zoals bijv. orthopedagogen en gedragswetenschappers, 
over het algemeen een beperkte hoeveelheid vast personeel (weinig risico) en mogelijk een beperkt 
aantal opleidingsplaatsen.  
 
Reguliere jeugdhulpaanbieders: een opslagpercentage van 33% 
Reguliere jeugdhulpaanbieders betreft een standaardcategorie, die voor merendeel van de organisaties 
van toepassing is. Alleen organisaties die kwalificeren voor de aanvullende definities van micro-
ondermening of systeemaanbieder vallen niet in de categorie regulier. 
 
Systeemaanbieders: een opslagpercentage van 40% 
Systeemaanbieders (of grote zorgconsortia) zijn jeugdhulpaanbieders die relatief op grote schaal zorg 
organiseren en die fungeren als ketenpartner, vaak regionaal en/of landelijk actief met een hiërarchische 
vorm van aansturing. Voor dit soort organisaties geldt in de regel dat ook sprake is van hogere 
administratieve lasten en kosten van kwaliteit en registratie.  
Deze jeugdhulpaanbieders beschikken over een relatief zware zorginfrastructuur en leveren een 
intensieve bijdrage aan inhoudelijke en beleidsmatige ontwikkelingen van het zorglandschap. Vaak is 
uiteenlopende ondersteunende expertise beschikbaar welke als achtervang beschikbaar is bij levering 
van uiteenlopende producten voor de regio. Voorwaarde voor dit overheadpercege is een overeenkomst 
met de regio Noordoost-Brabant voor levering van voltijdplekken verblijf intensief en of het beschikken 
over een MST-team voor Noordoost-Brabant e/o levering van FACT met een eigen team binnen de 
regio.  
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1.3 Productiviteit  

Productiviteit betreft een correctie op de kosten van een medewerker in de directe hulpverlening voor 
niet-productieve uren. Het betreft het jaarlijks aantal werkbare en declarabele uren per fte. Hierbij is 
onder meer rekening gehouden met een correctie voor vrije dagen, feestdagen, algemene tijd, 
werkoverleg, ziekteverzuim, etc.  
 
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor declarabele tijd:  
Ciëntcontacttijd  

Cliëntcontacttijd is de tijd die begeleidend en/of behandelend personeel van de aanbieder 
besteedt aan de directe interactie met een jeugdige en/of zijn/haar (gezins-)systeem en sociaal 
netwerk (overige gezins-/familieleden, verwijzers en overige betrokken (jeugd)hulpverleners). Het 
contact vindt plaats in het kader van het hulpverleningsplan. Partijen rekenen tot dit contact in ieder 
geval: face-to-face, telefonisch of via elektronisch contact (zoals beeldbellen, chat en berichten) indien 
ingezet als begeleidings-/behandelcomponent (e-health).  

Indirect cliëntgebonden tijd  

Indirect cliëntgebonden is tijd die begeleidend en/of behandelend personeel van de 
aanbieder besteedt aan een jeugdige en/of zijn/haar (gezins-)systeem en sociaal 
netwerk (overige gezins-/familieleden, verwijzers en overige betrokken (jeugd)hulpverleners) 
in het kader van de levering van een product aan de jeugdige. Partijen rekenen hiertoe in ieder 
geval: voorbereidingstijd, verslaglegging, casusgebonden overleg, schrijven van brief of 
e-mail, reistijd.  

Groepscontacttijd  

Groepscontacttijd is de totale tijd die begeleidend en/of behandelend personeel van de 
jaanbieder aanwezig is op een groep, gedeeld door het aantal jeugdigen dat aan de 
groep deelneemt. Per jeugdige declareert deaanbieder naar rato van ingezette 
groepscontacttijd.   

Niet-cliëntgebonden tijd  

Niet-cliëntgebonden tijd is tijd die begeleidend en/of behandelend personeel van de aanbieder niet 
besteedt aan jeugdigen. Partijen rekenen hier in ieder geval toe: organisatieoverleg, beleidsmatig 
overleg, reflectie/intervisie.   
 
Declarabele tijd  
De voor de aanbieder voor het leveren van een product declarabele tijd bestaat uit cliëntcontacttijd, 
indirect cliëntgebonden tijd en groepscontacttijd. Overige tijd is niet declarabel. Het is evenmin 
toegestaan om voor meerdere jeugdigen tegelijk cliëntgebonden tijd te declareren. Als bijvoorbeeld een 
jeugdhulpaanbieder reistijd declareert terwijl hij van jeugdige A naar jeugdigde B gaat, dan kan hij een 
telefonisch gesprek over jeugdige C niet declareren.  De tijdseenheden genoemd in deze overeenkomst 
waarin de jeugdhulpaanbieder kan declareren zijn niet deelbaar, tenzij expliciet door de 
centrumgemeente aangegeven. Dit betekent dat als een volledige tijdseenheid niet is besteed, de 
jeugdhulpaanbieder deze ook niet kan declareren.  
NB: Tijd besteed door een arts bij levering van MST is niet declarabel omdat deze kosten zijn 
meegerekend als opslag in het tarief voor MST (zie verder paragraaf 3.8). 
 
Productiviteitsberekening 
Er is onderscheid gemaakt in productiviteit voor J&O,GHZ en GGZ. Vervolgens is er rekening mee 
gehouden dat naar gelang het opleidingsniveau stijgt het aandeel niet-cliëntgebonden activiteiten groter 
wordt. In de onderstaande tabel volgt de productiviteitsberekening.  
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Tabel 4 Productiviteitsberekening 

Onderdeel J&O & GHZ GGZ 

Bruto beschikbare uren per jaar 1.878 1.878 

Feestdagen 50,4 50,4 

Verlof, vitaliteit, PBL 225 225 

Werkbare uren 1602,6 1602,6 

Ziekteverzuim (6,14%) over werkbare uren  98,4 98,4 

Werkbare uren per jaar (netto) 1504,2 1504,2 

Opleiding, overig, koffie/thee, teamuitje e.d. 80 80 

Algemeen overleg (team/organisatie) 
administratie, intake 

80 80 

SKJ registratie3 Vanaf HBO 24 Vanaf HBO 24 

Overige deskundigheidsbevordering en 
inwerken 

MBO 23, HBO 35, vanaf WO 
46 

MBO 23, HBO 35, vanaf WO 
46 

O.a. ROM 0 MBO 20, HBO 30, WO 40, 
WO++/KJP 70 

Cliëntgebonden uren  1321,2-1274,2 1301,2-1204,2 

 

 

  

 
3 Gebaseerd op 60 uren scholing en 60 uren reflectie over vijf jaren voor jeugd- en gezinsprofessionals (SKJ regeling 2018) 
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1.4 Voorzieningen, overige kostenparameters & indexering 

 
Voorzieningen 
Slaapwacht/toezicht tijdens de nacht 
Het betreft het toezicht tijdens de nacht in de vorm van een slaapwacht in een geclusterde woonsetting. 
Het tarief is gemiddeld € 400,- per cliënt per maand (prijspeil 2020) ter dekking van deze kosten, hetgeen 
overeenkomt met € 13,- per etmaal.  
 
Kosten voorziening per dagdeel 
Enkele producten worden in eenheden van dagdelen geleverd. Voor deze producten rekenen we met 
een bedrag van € 6,- per dagdeel ter dekking van de kosten van kapitaal en hotelmatige voorzieningen.  
 
Vervoer bij daghulp 
In principe is vervoer geheel voorliggend. Indien de gemeente de jeugdhulpaanbieder vraagt om vervoer 
te organiseren gelden de volgende voorwaarden.  

 
Productcodelijst vervoer 
De productcodelijst voor vervoer bestaat uit 7 codes. De laatste letter en cijfer in de vorige tabel 
verwijzen naar de te gebruiken code. Hieronder zijn die twee tekens onderstreept.  

 
Tabel 5: Productcodelijst vervoer jeugdhulp Noordoost Brabant 2022 

Code  

Waarde per 
aanwezigheidsdag 
20224 Eeneid Frequentie 

42VC0 €                    7,86  Etmaal Binnen de geldigheidsduur 

42VC1 €                   17,85  Etmaal Binnen de geldigheidsduur 

42VC2 €                   24,41  Etmaal Binnen de geldigheidsduur 

42VC3 €                   33,68  Etmaal Binnen de geldigheidsduur 

42VC4 €                   47,05  Etmaal Binnen de geldigheidsduur 

42VC5 €                   65,12  Etmaal Binnen de geldigheidsduur 

42VC6 €                   96,41  Etmaal Binnen de geldigheidsduur 

 
Toepassing producten vervoer  
Voor toelichting over het toepassen van de productencodelijst raadpleeg de werkinstructies te vinden 
op www.rioz.nl. 
 
Indexering en periodieke actualisatie 
De tarieven in tabel 2 zijn op prijspeil 2022. De tarieven staan vast voor de periode 1 januari 2022 tot 
en met 31 december 2022. Eind 2022, na publicatie door de NZa, plaatst Rioz een geïndexeerde 
tarievenlijst 2023 op www.Rioz.nl  
Rioz behoud zich het recht actualisatie van de systematiek van de NZa te verwerken in de afspraken. 
Dit kan betekenen dat de regeling in de toekomst wordt geactualiseerd. Vanzelfsprekend informeren we 
u daar tijdig over. 
 
Onvoorziene gevallen 
Bij onvoorziene gevallen grijpen we terug op de actuele beleidsregels van de NZa. U vindt deze via: 
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_658218_22/1/    

  

 
4 Tarieven  conform beleidsregels en prestatiebeschrijvingen te vinden via: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_658218_22/1/   

http://www.rioz.nl/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_658218_22/1/ 
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_658218_22/1/
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1.5 Intensiteit en groepsgrootte  

 
Producten ‘daghulp’, ‘gezinsvervangende producten’ en ‘respijtzorg’ 
Voor de producten ‘daghulp’, ‘gezinsvervangende producten’ en ‘respijtzorg’ is bij de tariefberekening 
uitgegaan van verschillende groepsgrootte en/of intensiteit. Onderstaande tabel geeft hiervan een 
overzicht. Per product is aangegeven van welke groepsgrootte en/of intensiteit bij de berekening van 
het tarief is uitgegaan. 

 
Tabel 6 intensiteit & groepsgrootte daghulp en respijtzorg 

Product Groepsgrootte Intensiteit 

Daghulp basis   7 jeugdigen per 
medewerker 

4 uur / 7 cliënten = 0,57 uur per dagdeel 

Daghulp specialistisch 5 jeugdigen per 
medewerker 

4 uur / 5 cliënten = 0,8 uur per dagdeel 

Respijtzorg  (etmaal) 1 begeleider op 6-8 
jeugdigen 

13 uur / 7 cliënten = 1,9 uur per etmaal 

Respijtzorg  (dagdeel) 1 begeleider op 6-8 
jeugdigen 

4 uur / 7 cliënten = 0,57 uur per dagdeel 

 
Product Dyslexie 
Voor het product ‘Dyslexie’ is bij de tarief berekening uitgegaan van de volgende intensiteit:  

 
Tabel 7 Intensiteit Dyslexie 

Product Maximale intensiteit per volledig 
traject 

Dyslexie onderzoek en/of diagnostiek 720 minuten per traject (= directe en 
indirecte tijd) 

Dyslexie behandeling 2.700 minuten per traject (= directe en 
indirecte tijd) 

 
Maximale inzet per cliënt bij dyslexiezorg: De totale duur van een dyslexietraject is gemiddeld 18 
maanden. Het maximaal te declaren aantal eenheden voor onderzoek en/of diagnostiek (54B97) 
bedraagt 720 minuten. Dyslexiebehandeling (54B98) is gemaximeerd op 2.700 minuten. De 
jeugdhulpaanbieder brengt dus nooit meer dan 720 minuten voor het product 54B97 en 2.700 minuten 
voor het product 54B98 per jeugdige in rekening. Mocht een jeugdige meer behandeltijd nodig hebben, 
dan kan bij het dyslexieteam met onderbouwing een verlenging van de dyslexie behandeling worden 
aangevraagd tot maximaal 3600 minuten. Het dyslexieteam besluit ofdat extra behandelingen nodig 
zijn. 

1.6 Loon- en prijs ontwikkeling (Indexatie) 

Alle tarieven in het productenboek zijn berekend op prijspeil 2022. De basis voor de berekening van de 
inspanningsgerichte tarieven zijn de salaristabellen zoals bekend zijn bij publicatie van de tender in 
2020. Deze zijn vermeerderd met indexering op basis van de volgende afspraken.  
- De tarieven zijn berekend op de meest actuele salaristabellen van de CAO’s Jeugdzorg, 

Gehandicaptenzorg en GGZ.  
- De tarieven zijn vermeerderd met de voorlopige OVA 2022 en het materieelprijsindexcijfer voor 

2022. Er is gerekend met de septemberraming. De OVA In deze raming is 3,87% hoog en het 
materieelprijsindexcijfer is 1,83% hoog.  

- Voor de ambulante producten geldt hierbij een verhouding van 85% OVA en 15% 
materieelprijsindexcijfer.  

- Voor producten waarbij sprake is van verblijf hanteert de regio 70% OVA en 30% 
materieelprijsindexcijfer.  

- Jaarlijks vindt indexatie plaats in december voor het opvolgende jaar. Dit gebeurt op basis van de 
septemberraming  OVA en materieelprijsindexcijfer voor het opvolgende kalenderjaar. 
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- Indien bij vaststelling van de definitieve OVA en materieelprijsindexcijfer het werkelijke indexcijfer 
meer dan 0,5% afwijkt (naar boven of naar beneden) dan vindt correctie van het indexpercentage 
vanaf het opvolgende kalenderjaar.  

- Bij indexatie worden de uurtarieven volgens het kostprijsmodel geïndexeerd. Na toepassing van 
indexatie wordt het minuut tarief bepaald door middel van het uur tarief te delen door 60 en af te 
ronden naar boven op twee decimalen nauwkeurig. 
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2.  “Lichte” producten 

 
2.1 Functiemix per product 
Per product is uitgegaan van de opleidingsmix welke passend is bij de inhoudelijke beschrijving van het 
product. Aangegeven is ook welke CAO’s zijn meegewogen bij de bepaling van het tarief. Indien 
meerdere CAO’s van toepassing zijn is met een gemiddelde gerekend. De kolom PIL geeft aan in welke 
mate uit wordt gegaan van personeel in loondienst5. In deze paragraaf is een totaaloverzicht van de 
functiemix per product, met functieschalen en opleidingsniveau opgenomen. Ook is opgenomen in de 
onderstaande tabel met welke gewogen gemiddelde productiviteit bij de betreffende functiemix is 
gerekend. In paragraaf 2.2 worden de varianten op het product specialistische GGZ beschreven. 
Paragraaf 2.3 gaat in op het product respijtzorg en paragraaf 2.4 op pleegzorg. In paragraaf 2.5 zijn 
referentieprestaties vanuit de NZa weergeven voor de verschillende daghulp producten zoals 
opgenomen in het productenboek. 
 
Onderstaande tabel geeft het totaaloverzicht van de functiemix per product weer. Wij gaan er vanuit dat 
onderstaande personele samenstelling gemiddeld genomen nodig is voor het doelmatig en effectief 
begeleiden en behandelen van de beschreven doelgroep in het productenboek.  
 
Tabel 8, Functiemix per product  

 

 
5 Bij 100% PIL wordt verondersteld dat er geen sprake is van kostprijsverhogend personeel niet in loondienst. 

Productenboek Product/prestatie CAO toegepast

MBO-3 MBO-4 HBO HBO+ WO WO+ WO++ KJP

90% 10% GHZ (23)

MBO-3 MBO-4 HBO HBO+ WO WO+ WO++ KJP

75% 25% GHZ (23)

MBO-3 MBO-4 HBO HBO+ WO WO+ WO++ KJP

90% 10% GHZ (23)

MBO-3 MBO-4 HBO HBO+ WO WO+ WO++ KJP

90% 10% GHZ (23)

MBO-3 MBO-4 HBO HBO+ WO WO+ WO++ KJP

90% 10% GHZ (23)

MBO-3 MBO-4 HBO HBO+ WO WO+ WO++ KJP

90% 10% JH en GHZ (28)

MBO-3 MBO-4 HBO HBO+ WO WO+ WO++ KJP

90% 10% JH en GHZ (28)

MBO-3 MBO-4 HBO HBO+ WO WO+ WO++ KJP

80% 10% 10% J&O (8)

MBO-3 MBO-4 HBO HBO+ WO WO+ WO++ KJP

80% 10% 10% J&O (8)

MBO-3 MBO-4 HBO HBO+ WO WO+ WO++ KJP

30% 45% 20% 5% GGZ (27)

MBO-3 MBO-4 HBO HBO+ WO WO+ WO++ KJP

50% 50% GGZ (27)

MBO-3 MBO-4 HBO HBO+ WO WO+ WO++ KJP

60% 40% JH en GHZ (28)

MBO-3 MBO-4 HBO HBO+ WO WO+ WO++ KJP

20% 25% 35% 20% GGZ (27)

MBO-3 MBO-4 HBO HBO+ WO WO+ WO++ KJP

30% 25% 30% 15% GGZ (27)

Vaktherapie Vaktherapie

100%

Begeleiding basis

Begeleiding Specialistisch

Daghulp basis

Daghulp Specialistisch

Orthopedagogische 

Behandeling Basis

Orthopedagogische 

Behandeling Specialistisch

Daghulp basis

(generalistische) Basis GGZ 

Medicatie consultatie

(generalistische) Basis GGZ 

Medicatie consultatie

100%

Dyslexie onderzoek & behandeling

100%

Begeleiding Specialistisch 

100%

Orthopedagogische Behandeling 

Specialistisch
100%

Respijtzorg

100%

100%

Dyslexie

Dyslexie

Daghulp Specialistisch

100%

Functiemix

Respijtzorg

100%

Begeleiding basis

100%

100%

Orthopedagogische Behandeling Basis

Dyslexie onderzoek en/of diagnostiek

100%

100%

100%

100%

95%

95%

PIL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Respijtzorg Respijtzorg 2 100%

100%

Begeleiding basis Persoonlijke verzorging 100%

100%



 

  Pagina 12 van 27 

2.2 Specialistische GGZ  
Binnen de SGGZ is onderscheid gemaakt in drie tarieven. In principe is voor iedere aanbieder het 

tarief SGGZ 1 van toepassing. Onder voorwaarde kan het tarief SGGZ 2 of het tarief SGGZ hoog 

specialistisch van toepassing zijn. Het tarief onderscheid is gebaseerd op: 

- De ernst en complexiteit van de hulpvraag van de jeugdigen; 

- De opschaalmogelijkheden binnen de eigen organisatie. 

Noot: op cliëntniveau is vanzelfsprekend sprake van uiteenlopende complexiteit van vragen. Omwille 

van eenvoud en omdat dit bij de indicatiestelling niet te beoordelen is, geldt dat slechts één SGGZ 

product per aanbieder van toepassing is.  

 

Tarief SGGZ 1:  

Voor dit product gaan wij uit van de  volgende functiemix:  

 
Basis  is 1237,65 productieve uren.  

 

Tarief SGGZ 2: 

Voor dit product geldt de volgende functiemix: 

 
Basis is 1.235,40 productieve uren.  

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit tarief:   

- Het betreft praktijken met een psychiater(s).   

- Doelgroep betreft jeugdigen met psychiatrische problematiek.  

- Aantoonbare, formele en vastgelegde beschikbaarheid van de psychiater bij de behandelingen 

(niet zijnde medicatie consultatie).  

- Er is een bredere steunstructuur waarbij escalatie binnen de eigen organisatie mogelijk is ook tot 

het niveau van de psychiater. Dit is aantoonbaar door middel van het aantal FTE psychiaters in 

loondienst ten opzichte van het overige behandelend personeel.  

- Vrijgevestigde psychiater toont zich bereid om deel te nemen aan de regionale crisisdienst 

wanneer een verzoek daartoe wordt gedaan. Dit verzoek kan worden gedaan door de 

zorginstellingen die verantwoordelijk zijn voor de acute GGZ  

 

Tarief SGGZ hoog specialistisch: 

Voor dit product geldt de volgende functiemix: 

 
Basis is 1234,65 productieve uren.  

 

Voorwaarden voor dit tarief:   

- Voorwaarden van SGGZ 2 zijn van toepassing.  

- Er is klinische verblijfscapaciteit (verblijfsprestaties GGZ NZa) binnen de eigen organisatie. 

Aanbieder dient binnen de regio Noordoost Brabant voor deze prestaties gecontracteerd te zijn. Dit 

borgt dat de jeugdige tijdens de behandeling indien nodig (tijdelijk) opgenomen kan worden, waarbij 

de behandeling doorgaat met behoud van de eigen behandelaar(s). 

- EN/OF: Jeugdhulpaanbieder bezit het TOPGGz-keurmerk. 

 

MBO-2 MBO-3 MBO-4 HBO HBO+ WO WO+ WO++ KJP

30% 40% 20% 10%SGGZ 1

100%

MBO-3 MBO-4 HBO HBO+ WO WO+ WO++ KJP

30% 32,5% 20% 10% 7,5% SGGZ 2

100%

MBO-2 MBO-3 MBO-4 HBO HBO+ WO WO+ WO++ KJP

30% 30% 20% 10% 10% SGGZ Hoog specialistisch

100%
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Per aanbieder wordt één tarief variant SGGZ afgesproken op basis van de in deze paragraaf 

beschreven criteria.  

 

Product Functional Family therapy (FFT) 

NB: wanneer de aanbieder een overeenkomst heeft voor SGGZ 2 of SGGZ hoog specialistisch mag 

aanbieder inzet van FFT declareren onder het SGGZ tarief waarvoor de aanbieder is gecontracteerd. 

 

2.3 Respijtzorg 

Binnen het product respijtzorg is onderscheid gemaakt in twee tarieven. In principe is voor iedere 

jeugdhulpaanbieder het tarief van toepassing zoals te vinden is op het tariefblad. Onder voorwaarde 

kan RIOZ een hoger toekennen.   

 

Voor dit product geldt in principe de volgende functiemix: 

Respijtzorg 1 
MBO-3 MBO-4 HBO HBO+ WO WO+ WO++ KJP 

90%  10%      

 

Er zijn groepen waar een aantoonbaar zwardere personele bezetting. De jeugdzorgregio Noordoost 

Brabant gaat uit van de volgende personele samenstelling. 

Respijtzorg 2 MBO-3 MBO-4 HBO HBO+ WO WO+ WO++ KJP 

 75% 25%      

Het gaat altijd om relatief lichte hulp. Het kan zijn dat er meer HBO-ers werkzaam zijn. Qua 

loonschalen is gemiddeld FWG 45 realistisch.  

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het hogere tarief 

- Het betreft een groepsgrootte van maximaal 6 jeugdigen; 

- De functiemix van het in te zetten personeel: Uitgangspunt is 75% MBO4 : 25% HBO  

- En het aantal weekenden respijtzorg dat jaarlijks wordt ingezet (meer dan 15).  
De regionale inkooporganisatie beoordeelt in redelijkheid of de wijze waarop het respijtzorgproduct 
wordt geleverd door jeugdhulpaanbieder voldoende aansluit bij de intensiteit, groepsgrootte en het 
functieniveau van het personeel.  

 

Indien sprake is van een weekend respijtzorg kunnen alleen 1 of 2 etmalen respijtzorg +2 dagdelen 

respijtzorg worden gedeclareerd. 

 

Voor logeren in de VG zijn vaak nog kleinere groepen, hogere personele inzet en meer eisen aan de 

huisvesting. In dergelijke gevallen past de inkooporganisatie maatwerk toe qua tarief naar gelang de 

reële kostprijs van dergelijke voorzieningen. De inkooporganisatie baseert zich daarbij waar mogelijk 

op de beleidsregels en prestatiebeschrijvingen van de NZa.   
 

2.4 Pleegzorg 
Voor het product pleegzorg is het volgende tarief met bijzondere kosten van toepassing.  
Tabel 9, Opbouw tarief pleegzorg 

Parameters Pleegzorg volten en deeltijd 

Voorziening Opbouw 

Productcode 43A09 (voltijd) en 43A62 (deeltijd) 

Pleegoudervergoeding Bij de hoogte van het tarief wordt uitgegaan van € 21,21 
pleegoudervergoeding per etmaal per jeugdige  

Organisatiekosten De regio hanteert een opslag van 93% 6  op de 
pleegoudervergoeding voor organisatiekosten = (€ 19,78 per 
etmaal) 

 
6 Voor pleegzorg wordt geen onderscheid gemaakt in micro-, regulier en systeemaanbieders.  
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Toeslagen De regio houdt rekening met € 2,457 toeslag per etmaal voor 
pleeggezinnen met meer dan 3 kinderen, crisispleegzorg, en 
kinderen met een handicap 

Bijzondere kosten Het tarief is inclusief € 1,20 bijzondere kosten per etmaal 

 
De definitie van een verzorgingsdag voor de hulpvorm Pleegzorg en deeltijdpleegzorg (code 
respectievelijk: 43A09 en 43A62) is als volgt: Een verzorgingsdag pleegzorg (ook wel genoemd 
pleegzorgdag) is een volle dag, inclusief overnachting verblijf bij pleegouder(s) van een jeugdige.  
  
Weekendpleegzorg 
In het geval van pleegzorg minder dan  4 etmalen per week (in het weekend of op doordeweekse dagen), 
vaak ingezet als respijtzorg, verder te noemen weekendpleegzorg, geldt dat een niet-volledige dag mag 
worden gefactureerd indien de pleegzorgaanbieder voor deze dag een vergoeding verstrekt aan de 
weekendpleegouder.  
  
NB1: In het geval dat weekendpleegzorg in aanvulling op zorg met verblijf (m.u.v. pleegzorg) wordt 
ingezet maakt de vergoeding voor weekendpleegzorg deel uit van de financiering voor het traject met 
verblijf.  
  
NB2: Indien weekendpleegzorg onderdeel is van een (permanente) voltijdse plaatsing in pleegzorg 
kunnen er dagen dubbel worden gedeclareerd. De afwezigheidsdagen bij de voltijd pleegouders kunnen 
gedeclareerd worden aanvullend op de weekendpleegzorg, wanneer deze pleegouders voor deze 
dagen ook een vergoeding ontvangen.  
  

 
7 Gebaseerd op c.a. 2/3e van 3,68 per etmaal 
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2.5 Daghulp producten NOB in relatie tot dagbesteding/dagbehandeling prestaties kind vg NZa  
 

Tabel 10, Daghulp producten NOB in relatie tot dagbesteding/dagbehandeling prestaties kind vg 

NZa 

Daghulp 
basis 

Daghulp 
specialistisch 

Daghulp 
intensief*  

Daghulp intensief 
2* 

Daghulp intensief 3* 

Nvt H814 Dagbesteding 
vg licht 

H815 vg kind 
midden 

H821 
Dagbehandeling vg 
kind zwaar 

H891 
dagbehandeling lvg 

    H816 dagbesteding 
vg kind zwaar 

    H818 dagbesteding 
vg kind gedrag 

* Zie “zware” producten hoofdstuk 3 

 

Declarabele tijd daghulp basis, specialistisch en intensief directe tijd 

Bij daghulp is ten alle tijden sprake van 3,75 tot 4 uren directe cliëntcontacttijd. De daghulpproducten 
zijn daarmee volledig inclusief indirecte tijd. Het aantal te declareren dagdelen is nooit groter dan het 
aantal volledig door de jeugdhulpaanbieder geleverde dagdelen.   
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3  “Zware” producten 
 
Deze bijlage beschrijft de tariefspecificaties van de “zware” producten. Voor de tariefbepaling is, 
aanvullend op de omschrijving in het productenboek, een onderverdeling gemaakt binnen de producten 
om de aansluiting met de hulpvraag van de jeugdige te optimaliseren. Deze productstructuur en een 
aantal basisprincipes zijn beschreven in paragraaf 3.1. In paragraaf 3.2 is de afspraak voor declarabele 
verblijfsdagen en aan- en afwezigheid opgenomen. In paragraaf 3.3 wordt nader ingegaan op de 
productbeschrijvingen van de klinische verblijfsprestaties A t/m H en de driemilieuvoorzieningen in 
paragraaf 3.5. De productspecificaties worden behandeld in paragraaf 3.6 tot en met 3.11  
 

3.1 Toelichting productstructuur (verblijf) zwaar & intensief ambulant 

In onderstaand afbeelding 1 hebben we de verdiepingsstructuur van de producten weergegeven.  
 
Tabel 11 Weergave productsructuur zware jeugdhulp NOB 

 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volledig inclusieve prestaties & stapeling 

• De tarieven voor de producten “Verblijf basis, specialistisch en intensief “zijn volledig inclusief tenzij 

anders beschreven; 

• Begeleiding (45B50/45B51) kan niet in combinatie worden afgegeven met een voltijd plaatsing; 

• Vormen van therapie zijn integraal onderdeel van het verblijf; 

• Bij verblijfsprestaties met behandeling is de behandeling volledig inclusief binnen het etmaal tarief 

tenzij de aanvullende behandelvraag van de jeugdige gericht is op een ander doel dan waarvoor 

het verblijf is afgegeven. In dat geval kan de verwijzer een aanvullende toekenning voor de 

behandelvraag toekennen.  

 

3.2 Declarabele verblijfsdagen, aan- en afwezigheid 

Een verblijfsdag is declarabel wanneer de jeugdige is opgenomen voor 20:00 uur. De dag van vertrek, 
bij einde zorg(JW-307), is declarabel ongeacht tijdstip van vertrek.  

Bij levering van deeltijdverblijf en respijtzorg is de dag van vertrek niet declarabel (ook indien sprake is 
van einde zorg). Indien sprake is van respijtzorg en op de dag van vertrek 1 of 2 dagdelen zorg zijn 
verleend en geïndiceerd zijn deze dagdelen declarabel.   

  

 
8 Excl. daghulp intensief 1,2,3 
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Hierbij gelden de volgende voorwaarden bij aan- en afwezigheid: 

- Bij de overige verblijfsprestaties (de producten verblijf basis, specialistisch of intensief) betaalt de  
gemeente  bij afwezigheid van jeugdigen  met ingang van de eerste volledige dag van afwezigheid 
van de jeugdige en de volgende dagen.  

- De dagen dat een jeugdige tijdelijk afwezig is door vakantie of detentie geldt een maximum van 14 
aaneengesloten dagen per keer. Het aantal weekenddagen in de aaneengesloten vakantieperiode 
tellen hierin mee. De gemeente betaalt alleen voor de dagen als de jeugdige voor de vakantie of 
detentie reeds 14 dagen verbleef bij de aanbieder. Per kalenderjaar betaalt de gemeente per 
jeugdige niet meer dan 42 afwezigheidsdagen als gevolg van vakantie of detentie. 

- De dagen dat een cliënt die als leerling voor dagonderwijs staat ingeschreven en dit onderwijs ook 
daadwerkelijk volgt, tijdelijk afwezig is door vakantie. Er worden niet meer afwezigheidsdagen 
bekostigd dan de wettelijke vakantieduur. 

De dagen dat een jeugdige tijdelijk is opgenomen bij een andere aanbieder en daar verblijft voor: 

a)         gespecialiseerde ggz; of 

b)         medisch specialistische zorg. 

- Als de jeugdige naar verwachting langer dan 91 dagen afwezig is  als gevolg van gespecialiseerde 
ggz of medisch specialistische zorg moet paanbieder binnen de periode van 91 dagen toestemming 
vragen aan de deelnemende gemeente voor verdere betaling door de gemeente.  

- De maximaal twee aaneengesloten dagen dat een jeugdige afwezig is in een periode van zeven 
dagen (maandag tot en met zondag). Bijvoorbeeld voor weekendverlof of weekendpleegzorg. Het 
aantal dagen weekendverlof is gemaximeerd op twee etmalen per week (maandag tot en met 
zondag).  

Niet geleverde verblijfsdagen zijn niet declarabel bij verblijf in deeltijd. Bij deeltijdverblijf is de dag van 
vertrek nooit declarabel. Als een jeugdige langer bij een aanbieder verblijft dan 4½ etmalen per week, 
dan is er sprake van ‘volledig verblijf’. Deeltijdverblijf is alleen mogelijk als er een gemiddeld vast patroon 
is van verblijf bij een aanbieder en verblijf thuis. Het gaat om een gemiddeld vast patroon dat zich 
tweewekelijks herhaalt. Het gemiddelde patroon moet bestaan over een periode van 14 etmalen, waarbij 
de gemeente niet betaalt voor halve etmalen. In een periode van 14 etmalen is er dan sprake van 
deeltijdverblijf als een jeugdige gemiddeld 7, 8 of 9 etmalen bij een aanbieder verblijft en de overige 
etmalen elders verblijft. 

Bekostiging van afwezigheidsdagen is niet van toepassing op respijtzorg. 

Als de jeugdhulpaanbieder een vergoeding betaalt gedurende verlofdagen aan pleegouders, dan betaalt 
de gemeente deze dagen aan de jeugdhulpaanbieder.  

In situaties waar meer verlof noodzakelijk is in het belang van de jeugdige treden deelnemende 
gemeenten, jeugdhulpaanbieder en gemeente hierover op aangeven van één of meer van deze partijen 
in overleg. De gemeente kan op basis van dit overleg besluiten om een langere periode van afwezigheid 
van de jeugdige te betalen aan jeugdhulpaanbieder als dit in het belang is van de jeugdige. Afspraken 
hierover moeten worden vastgelegd in het hulpverleningsplan.  
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3.3 Indicaties & afschalen bij klinisch verblijf  
Voor de keuze van klinisch verblijfsproduct A t/m H is de zorgvraag van de jeugdige leidend. Hiervoor 
geldt dat op basis van de initiële zorgvraag van de jeugdigdde één van de acht prestaties van verblijf 
van toepassing is welke het meest overeenkomt met de beschreven verblijfszorg. Voor de beschrijving 
van de verblijfsprestaties GGZ geldt  de beschrijving van de NZa. Aanbieder schaalt af naar een lichtere 
verblijfsprestatie zodra mogelijk. Aanbieder mag binnen de geldigheidsduur van een toewijzingsbericht 
voor een hogere verblijfsprestatie (bijvoorbeeld G) afschalen naar een minder zware verblijfsprestatie, 
bijvoorbeeld D. Aanbieder verstuurt een verzoek tot wijziging via het berichtenverkeer aan de 
betreffende gemeente.  
 

3.4 Voorwaarden levering driemilieu-prestaties 
Deze verblijfsproducten zijn verblijf met overnachting op een behandelgroep gesitueerd op een terrein. 
Op het terrein bevinden zich naast behandelgroepen een school en diverse vrijetijdsmogelijkheden. Er 
zijn mogelijkheden voor de inzet van therapie op het terrein. Er is dus een hoge mate van toezicht, 
veiligheid en voorspelbaarheid binnen de drie leefsferen (wonen, onderwijs en vrije tijd). Eventuele 
behandeling thuis wordt door gezinshulpverleners uitgevoerd in de thuissituatie.  
Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst voor verblijf intensief ZZP 3 LVG , ZZP 4/5 LVG is 
aanbieder aantoonbaar gecontracteerd voor deze prestaties via de Zorgverzekeringswet (Beleidsregel 
prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2020 - BR/REG-
20124) De jeugdzorgregio volgt de inhoudelijke beschrijving van deze producten conform 
Zogzwaartepaketten Sector GZ 2011.  
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3.5 Verblijf basis 

 
Tabel 12 Opbouw tarieven verblijf basis  

Parameters Verblijf basis 

Voorziening Kamertraining / woonbegeleiding Leefgroep Licht Fasehuis / deeltijdverblijf  

Productcode 44A27 44A28 44A30 

Opleiding-/ functiemix 30% MBO4 / 65% HBO / 5% WO 20% MBO4 / 55% HBO / 20% HBO+ / 5% WO 20% MBO4 / 60% HBO / 10% 
HBO+ /10% WO 

Productiviteit 1295,78 1292,23 1291,65 

ORT 12,33% 

PIL/PNIL  100%/0% 

CAO’(s) van toepassing Gemiddelde JH en GHZ 

Uren inzet per jeugdige / 
etmaal (netto FTE / 
jeugdige)  

0,31 netto FTE / jeugdige.  0,31 netto FTE / jeugdige  0,37 netto FTE / jeugdige 

(Individuele) behandeling Combineren met behandeling is mogelijk wanneer de behandeling gericht is op een andere vraag dan de doelstelling van het 
verblijf 

Inclusief dagbesteding Nee 

Vervoer Vervoer maakt integraal onderdeel uit van het tarief. 
Slaapwacht of wakende 
wacht 

24 uurs Bereikbaarheid Slaapwacht 

Kapitaallasten 
vergoeding 

Tarief is inclusief  € 20,- per etmaal / per jeugdige 

Vergoeding hotelmatige 
kosten  

Tarief is inclusief € 22,50 per etmaal / per jeugdige 

Integraliteit Bij intensieve inzet in het netwerk met een aparte bouwsteen beschikken 

Nazorg Inclusief warme overdracht bij beëindiging van de plaatsing en het bieden van tenminste twee follow-up contacten 

Product specifieke 
voorwaarde 1 

Jeugdigen hebben minimaal een eigen 
slaapkamer. Woonkamer, keuken, 
badkamer kunnen gezamenlijk zijn 

Een gedragswetenschapper is ten minste 
raadpleegbaar  
Er is sprake van een kleinschalige woonvorm als 
alternatief op een gezinsvervangende setting 
Er is geen directe behandelvraag 

Gedragswetenschapper is 
betrokken 
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3.6 Verblijf specialistisch 

 
Tabel 13 Opbouw tarieven verblijf specialistisch  

Parameters Verblijf specialistisch 

Voorziening  Leefgroep 
(middel) 

Leefgroep 
(zwaar) 

Behandelgroep  
zwaar* 

Verblijfsprestatie
s A,B,C (NZA) 

Verblijfsprestaties 
D, E (NZA) 

ZZP 3 LVG9 

Productcode 43A36 43A38 43B38 54Z01, 54Z02, 
54Z03 

54Z04, 54Z05 54013 

Opleiding-
/functiemix 

15% MBO4 / 
55% HBO / 20% 
HBO+ / 10% WO 

10% MBO4 / 
55% HBO / 25% 
HBO+ / 10% WO 

10% MBO 4 / 40% 
HBO / 40% HBO + 
/ 10% WO 

50% MBO4 / 30% HBO / 20% HBO+ 40% MBO 4 / 45% HBO / 
10% HBO+ / 5% WO+ 

Productiviteit 1289,88 1288,10 1288,10  1299,33 

PIL/PNIL 97% / 3% 

ORT 12,33% 21,26% 12,33% 

CAO van 
toepassing 

JH & GHZ GGZ GHZ 

Uren inzet per 
jeugdige / etmaal 
(netto FTE / 
jeugdige) 

0,48 netto FTE / 
jeugdige ofwel 
1,7 uren per 
jeugdige per 
etmaal incl. 
behandeluren  

0,56 netto FTE / 
jeugdige ofwel: 2 
uren per 
jeugdige per 
etmaal, incl. 
behandeluren 

0,65 netto FTE/ 
jeugdige ofwel 2,3 
uren per jeugdige 
per etmaal incl. 
behandeluren 

Uren inzet conform beschrijving Nza 
 

0,99 Netto FTE / 3,5 uren 
per etmaal per jeugdige 

Individuele 
behandeling 

Inclusief 0-0,5 
uur per etmaal 
per jeugdige 

Inclusief 0-0,5 
uur per etmaal 
per jeugdige 

Inclusief 0,5 tot 1 
uur per etmaal per 
jeugdige, niet zijnde 
SGGZ 

Aanvullend toekennen met bouwsteen SGGZ Inclusief, betreft open 
behandelgroep 

Inclusief 
dagbesteding 

Nee, het uitgangspunt bij verbljif specialistisch is dat de jeugdige een vorm van onderwijs volgt Inclusief 

Vervoer Vervoer maakt integraal onderdeel uit van het tarief.  Vervoer maakt integraal 
onderdeel uit van het tarief. 

Slaapwacht of 
wakende wacht 

Inclusief vergoeding slaapwacht €13,- per etmaal per jeugdige Wakende wacht 
(verwerkt in ORT) 

Inclusief vergoeding 
slaapwacht €13,- per 
etmaal per jeugdige 

 
9 Cliëntprofiel en behandelintensiteit conform ZZP beschrijvingen 
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Kapitaal 
lastenvergoeding 
tarief is inclusief: 

€ 20,- per etmaal per jeugdige € 30,- per 
etmaal per 
jeugdige 

€ 20,- per etmaal 
per jeugdige 

€ 30,- per etmaal per jeugdige 

Vergoeding 
hotelmatige 
kosten 

Tarief is inclusief € 22,50 per etmaal / per jeugdige 

Integraliteit Betrekken van ouders/opvoeders is onderdeel van het tarief. Eventuele aanvullende begeleiding van het netwerk via 
afzonderlijke bouwsteen begeleiding 

Nazorg Inclusief warme overdracht bij beëindiging van de plaatsing en het bieden van ten minste twee follow-up contacten. Eventuele 
aanvullende (ambulante)nazorg moet op casusniveau worden bepaald 

*Dit product is bedoelt voor jeugdigen waar gespecialiseerde verblijfsvormen gericht op onder meer het voorkomen van gesloten plaatsingen en of klinische opname. Er is vaak sprake van vrijwel 

uitsluitend SKJ geregistreerd personeel.  
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3.7 Verblijf intensief  

 
Tabel 14 Opbouw tarieven verblijf intensief  

Parameters Verblijf intensief    

Voorziening  Jeugdzorg 
Driemilieuvoorzieningen10 

ZZP 4/5 LVG 
Driemilieuvoorzieningen11   

Verblijfsprestaties 
F, G, HIC (NZa) 

Klinische jeugdverslavingszorg (open 
groep/besloten groep) 

Productcode 43B37 54014 54Z06, 54Z07, 
54Z08 

43B50 / 43B51 

Opleiding-/functiemix 45% MBO4/ 35% HBO / 10% 
HBO+ / 10% WO 

40% MBO 4 / 45% HBO / 10% 
HBO+ / 5% WO+ 

50% MBO 4 / 30% 
HBO / 20% HBO+ 

Mix van begeleidend personeel (VOV), 
behandelend psychiatrisch personeel en 
ervaringsdeskundigen 

Productiviteit  1300,53 1299,33 1278,45   

PIL/PNIL 97% / 3%    

ORT 12,33% 12,33% 21,26% 

CAO van toepassing GHZ & J&O GHZ GGZ 

Uren inzet per jeugdige 
/ etmaal (netto FTE / 
jeugdige) 

0,87 Netto FTE / jeugdige, 
ofwel 3,1 uren per jeugdige 
per etmaal 

1,22 Netto FTE per jeugdige / 
4,3 uren per etmaal 

Uren inzet conform 
Nza 

Ureninzet begeleiding conform 
verblijfsprestatie C, D en E 

Individuele 
behandeling 

Inclusief, betreft open behandelgroep Aanvullend 
toekennen met 
bouwsteen SGGZ 

Volledig inclusief  

Inclusief dagbesteding Ja product betreft driemilieuvoorziening Daginvulling maakt onderdeel uit van het tarief 

Vervoer Vervoer maakt integraal onderdeel uit van het tarief. 

Slaapwacht of wakende 
wacht 

Inclusief vergoeding slaapwacht €13,- per etmaal per jeugdige Wakende wacht (verwerkt in ORT) 

Kapitaal- 
lastenvergoeding 

Tarief is incuslief € 30 euro per etmaal per jeugdige 

Vergoeding 
hotelmatige kosten 

Tarief is inclusief € 22,50 per etmaal per jeugdige 

Integraliteit Zie voorwaarden voor beschrijving van activiteiten die integraal deel uitmaken van het product verblijf intensief. 

Nazorg Inclusief warme overdracht bij beëindiging van de plaatsing en het bieden van ten 
minste twee follow-up contacten. Eventuele aanvullende (ambulante)nazorg moet op 
casusniveau worden bepaald. 

Verblijfstarief is inclusief nazorg traject. 
 

  

 
10 Onder dit product wordt ook verstaan een inhoudelijke invulling logeren ghz-vg prestatie Z999 conform BR/REG-20124c. Dit is alleen mogelijk bij deeltijdverblijf. Cliëntprofiel  
11 Onder dit product wordt ook verstaan een inhoudelijke invulling conform ZZP 7VG incl.BH incl.DB zoals omschreven via  BR/REG-20124c 
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3.8 Netwerk intensief specialistisch 

 
Tabel 14 Opbouw tarieven verblijf netwerk intensief specialistisch  

Parameters Netwerk intensief specialistisch 

Voorziening MST* IHT FACT** Netwerk intensief 
begeleiding e/o 
behandeling  

Productcode 45D56 45A56 45B56 45C56 

Opleiding en 
Functiemix 

Systeemtherapeut of 
psycholoog (90% WO) 
GZ psycholoog  
(10% WO+) 

Gezinsbehandelaar 
(40% HBO+), 
Behandelcoördinator 
(10% WO+), 
Systeemtherapeut (40% WO), 
Hoofdbehandelaar (10% KJP) 

Team van bijvoorbeeld: 10 FTE:  
Ervaringsdeskundige (MBO4) 1FTE 
Trajectbegeleider & 
verpleegkundigen (HBO) totaal 
5,2FTE  
Verpleegkundig 
specialist/psycholoog 2 FTE  (WO) 
Klinisch psycholoog & Psychiater 
1,8 FTE (AMS) 

80% HBO+ 
20% WO+ 

Productiviteit 1234,2 uren per FTE12  1239,8 uren per FTE 1246,68 uren per FTE 1283,40 uren per FTE 

PIL/PNIL 95% / 5% 

CAO van toepassing GGZ  J&O  

ORT inclusief  12,33% 

Product specifieke 
voorwaarde 1 

Eis bij inschrijving: de inschrijver waarborgt de kwaliteit van het totale team. Dit kan betekenen 
dat: 

• Of één jeugdhulpaanbieder inschrijft waarbij deze  een volledig team samenstelt  

• Of één jeugdhulpaanbieder zich inschrijft via hoofd- en onderaannemerschap waarbij 
deze een volledig team samenstelt 

• Of verschillende jeugdhulpaanbieders schrijven zich in, waarbij ze aangeven een 
volledig team samen te stellen 

Dit betreft o.a. IAG***, 
intensieve begeleiding, 
STOP trajecten/ 
begeleiding bij 
vechtscheiding. 

*In het tarief is meegenomen: (1) de bekostiging van 24/7 beschikbaarheid/bereikbaarheid van een arts ten behoeve van de MST teams (uitgangspunt is een totale kostenpost 

van € 31.500,- per MST team(4); (2) € 38.000,- per team t.b.v. aanvullende opleidingskosten en kwaliteitssystemen MST. Deze opslagen zijn berekend op het tarief (dus na 
toepassing risico-opslag). Omdat de psychiater als opslag is meegenomen in de tariefstelling is eventuele cliëntgebonden tijd van psychiater(s) niet declarabel. 

** Teamsamenstelling wordt niet voorgeschreven. 
*** Aanbieders die IAG leveren zijn aangesloten bij het Landelijk platform IAG ‘Elk jaar bewezen beter’.   
  

 
12 Gemmiddeld 35 casussen per team / per jaar 
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3.9 Daghulp Intensief 

 
Tabel 16 Opbouw tarieven Daghulp intensief  

Parameters Daghulp intensief   

Voorziening Daghulp intensief 1 Daghulp intensief 2 (dagbehandeling 
vg zwaar)* 

Daghulp intensief 3* 

Productcode 41A16 41B16 41C16 

CAO van toepassing Gemiddelde (GGZ, GHZ, 
J&O) 

GHZ GHZ 

ORT Nvt Nvt nvt 

Opleiding en Functiemix 80% HBO, 10% HBO+, 10% WO 80% HBO / 10% WO / 10% WO+ 

Maximale groepsgrootte 4 Kleiner dan 4  7-8 op 2 

Aanvullende 
behandelinzet 

Exclusief Inclusief behandelaren, orthopedagogen, 
logopedisten c.a. € 26,- per dagdeel per 
jeugdige) 

De hulp wordt geboden door aanbieders 
met erkende deskundigheid op het 
gebied van licht verstandelijke 
beperking, gehandicapte jongeren met 
ernstig probleemgedrag.  

Vergoeding hotelmatige 
kosten & kapitaal 

Tarief is inclusief € 6,- per 
etmaal  

Tarief is inclusief € 17,06 per etmaal Tarief is inclusief € 6,- per etmaal 

 

Toelichting op varianten daghulp intensief: 

Binnen de beschrijving van het product daghulp intensief is de doelgroep en de vraag van jeugdigen zeer divers. Op basis van gegevens over de doelgroep 

van de aanbieder en de kostprijsgegevens beoordeelt de inkooporganisatie welke tariefklasse van toepassing is. 

 
Daghulp intensief 2 is van toepassing bij een orthopedagogisch dagcentrum en/of daghulp intensief met substantiële aanvullende behandelinzet. Het gaat 

om substantiële inzet en nabijheid van orthopedagogische behandelaren. Als referentie hanteert de regio prestatie H821 van de modulaire zorg (NZa). 

Voorwaarde om voor dit product in aanmerking te komen is aantoonbaar gecontracteerd zijn voor de prestatie H821. De regio hanteert voor dit tarief 92% 

NZa. 

Bij Daghulp intensief 3 wordt er aanvullend  binnen de dagbehandeling behandeling/therapie en onderzoek en diagnostiek geboden. Gemiddeld krijgt 1 op 
de 4 jongeren een diagnostiek traject en 3 op de 4 jongeren een therapietraject ( PMT, EMDR, EBL, etc). Dit maakt integraal onderdeel uit van het tarief.   



 

  Pagina 25 van 27 

3.10 Gezinsvervangend-gericht  

 
Tabel 16 Opbouw tarieven Gezinsvervangend- gezinsgericht  

Parameters Gezinsvervangend- gezinsgericht 

Voorziening Middel Zwaar 

Productcode 43A10 43C10 

CAO van toepassing JH en GHZ 

ORT 14% 

Opleidingsmix 30% / 60% HBO / 10% WO 30% MBO / 50% HBO / 20% WO 

Uren inzet per jeugdige / etmaal (netto FTE / 
jeugdige) 

0,33 FTE per cliënt incl. ondersteuning 0,50 FTE per cliënt incl. ondersteuning 

Kapitaal lastenvergoeding Tarief is inclusief € 20,- per etmaal per jeugdige  

Vergoeding hotelmatige kosten Tarief is inclusief € 22,50 per etmaal per jeugdige 
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3.11 Consultatie & Advies 
 
Uit de dialoog blijkt dat een grootdeel van de aanbieders (zware hulp) over een spreekuur beschikt. Deze spreekuren zijn een laagdrempelige manier voor 
de toegang om in contact te komen met de aanbieder en om vragen te stellen. Een groot deel van de vragen kan afgedaan worden tijdens het spreekuur. 
Deze vragen vallen niet onder consultatie en advies omdat ze niet voldoen aan de definitie consultatie en advies. Tijdens het spreekuur kan geconstateerd 
worden dat een vraag wel valt onder consultatie en advies en dat er meer tijd nodig is voor de beantwoording. Op die moment bepalen de aanbieder en de 
toegang in gezamenlijkheid dat er sprake is van consultatie en advies en maken hiervoor binnen een week een vervolgafspraak. Deze vervolgafspraak wordt 
door de toegang en de aanbieder geregistreerd als consultatie en advies. Waarbij de gemeente registreert bij welke aanbieder en wanneer consultatie en 
advies is ingezet. De aanbieder registreert voor welke gemeente consultatie en advies is ingezet en hoe vaak er een consult is ingezet. Hierbij is het 
uitgangspunt een consult van 30 minuten. Dus als er voor een bepaalde jeugdige 1 uur is ingezet telt dit als twee consulten.   
Op basis van de registratie kan de aanbieder dan achteraf per maand of kwartaal bij de gemeente, waarvoor consultatie en advies is geleverd, de factuur 
indienen. Op de factuur staat minimaal de volgende informatie: 

- Alle wettelijke vereisten van een factuur 
- Een codering (gaan gemeenten zelf over) 
- Aantal consulten van 30 minuten x afgesproken prijs per consult  
- De periode waarin is geleverd (Maand of Q 1,2 etc.) 

De gemeente geeft  per e-mail de opdracht voor de inzet van consultatie en advies. Het berichtenverkeer biedt meestal geen mogelijkheden omdat dit ertoe 
leidt dat een cliënt moet worden aangemaakt bij de aanbieder. Dat betekent dat een ‘klantproces’ moet worden doorlopen waarbij veel regels gelden die te 
zwaar zijn voor ‘slechts’ een adviesvraag. 
Voor consultatie en advies wordt géén controleverklaring van de onafhankelijke accountant verstrekt. 

 
Het spreekuur zoals hiervoor is aangegeven  is geen contractuele verplichting. De aanbieders die dit nu hebben zien dit als service richting de toegang. We 
willen deze bestaande structuur graag benutten. Voor de aanbieders die geen spreekuur hebben maar wel in aanmerking willen komen voor het leveren van 
consultatie en advies vragen we om contactgegevens aan te leveren waarop zij bereikbaar zijn voor de toegang. 
Zowel de informatie over de spreekuren als de contactgegevens worden gecommuniceerd richting de toegang. Bij voorkeur via een (afgeschermd) deel op 
de regionale website van RIOZ.  

 
Op deze manier proberen we binnen de huidige kader op een praktische manier invulling te geven aan de inzet van consultatie en advies.  
De mogelijkheid van een online platform binnen onze regio willen we mogelijk in de toekomst nog nader onderzoeken. 

 
Vooralsnog kunnen alleen aanbieders die voor een of meerdere percelen zware hulp hebben ingeschreven in aanmerking komen voor levering van 
consultatie en advies. 
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Tabel 18 functiemix consultatie en advies 
 

 
 
 
 

MBO-3 MBO-4 HBO HBO+ WO WO+ WO++ KJP

25% 75% JH GHZ GGZ

MBO-3 MBO-4 HBO HBO+ WO WO+ WO++ KJP

30% 30% 30% 10% JH GHZ GGZ

Consultatie en advies 

HBO
100%

Consultatie en advies WO

100%


