Wijzigingen Open House met ingang van 1 januari 2019
Nr. Document
O.1

Overeenkomst
uitvoering diensten
Jeugdwet
“Open House”

O.2

Overeenkomst
uitvoering diensten
Jeugdwet
“Open House”

Huidige bepaling

Artikel 14.3
Als Opdrachtgever een “Verzoek om
toewijzing” conform artikel 27 of “een
Factuur” conform artikel 30 op basis van het
woonplaatsbeginsel afkeurt, laat
Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk
weten tot welke gemeente Opdrachtnemer
zich moet wenden.

Per 1 januari 2019

Toelichting

Artikel 26.3
Partijen werken volgens de werkwijze zoals
deze zijn vastgelegd in Bijlage 6: Administratie
protocol RIGG.

In het administratieprotocol
zijn de afspraken m.b.t. het
berichtenverkeer
opgenomen. Dit betreffen
afspraken aanvullend op de
afspraken uit het landelijk
berichtenverkeer.
De RIGG heeft afspraken ten
aanzien van het
berichtenverkeer gebundeld
en verduidelijkt in het
administratieprotocol.

Het artikel is verwijderd uit de overeenkomst.
Het komt terug in een aangepaste vorm in het
administratieprotocol onder
’Toewijzingsbericht (301-bericht)’:
N.a.v. bedrijfsregel OP OP002×1: Indien een
aanbieder in een Verzoek om toewijzing heeft
aangegeven dat de gezagsdrager bekend is,
hoeft in de daaropvolgende toewijzing de
gezagsdrager niet meegegeven te worden.
Mocht bij controle blijken dat de uitkomst van
het woonplaatsbeginsel anders is dan in het
315-bericht is aangegeven, dan wordt er geen
301-bericht verstuurd. De gemeentelijke
backoffice zal de jeugdhulpaanbieder
informeren.
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O.3

Overeenkomst
uitvoering diensten
Jeugdwet
“Open House”

O.4

Overeenkomst
uitvoering diensten
Jeugdwet
“Open House”

O.5

Overeenkomst
uitvoering diensten
Jeugdwet
“Open House”

Artikel 26.3
Opdrachtgever ontvangt vanuit
Opdrachtnemer een melding van een
verwijzing via het iJW315 bericht, zodat
Opdrachtgever een toewijzing
(berichtnummer iJW301) kan afgeven. Zonder
toewijzingsbericht (berichtnummer iJW301) is
declaratie van een Product, Traject en Pakket
niet mogelijk. Het toewijzingsbericht is zelf
geen verwijzing of vervanging van een
verwijzing.
Artikel 26.4
Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever bij
aanvang van de diensten het iJW-bericht
“Start jeugdhulp” en bij de beëindiging van de
diensten het iJW-bericht ‘”Stop jeugdhulp”.

Het artikel is verwijderd uit de overeenkomst.
Het komt terug in een aangepaste vorm in het
administratieprotocol onder
’Toewijzingsbericht (301-bericht)’ en
‘Verzoek toewijzing (315-bericht)’

De RIGG heeft afspraken ten
aanzien van het
berichtenverkeer gebundeld
en verduidelijkt in het
administratieprotocol.

Het artikel is verwijderd uit de overeenkomst.
Het komt terug in een aangepaste vorm in het
administratieprotocol onder ‘Melding Aanvang
Zorg (305-bericht)’ en ‘Melding Einde Zorg
(307-bericht)’

De RIGG heeft afspraken ten
aanzien van het
berichtenverkeer gebundeld
en verduidelijkt in het
administratieprotocol.

Artikel 27.1
Als een jeugdige en/of opvoeder zich meldt bij
Opdrachtnemer of naar Opdrachtnemer is
verwezen door een wettelijke verwijzer, zoals:
huisarts, jeugdarts, Gecertificeerde Instelling,
rechter of medisch specialist, dan stuurt
Opdrachtnemer het iJW-bericht “Verzoek om
toewijzing” (iJW315) naar Opdrachtgever. Als
Opdrachtgever akkoord is, stuurt hij het iJWbericht “Toewijzing” (iJW301) naar
Opdrachtnemer om te bevestigen dat
Opdrachtnemer het Product, Traject of Pakket
aan jeugdige en/of opvoeder kan verlenen en
financiering daarvan plaatsvindt.

Het artikel is verwijderd uit de overeenkomst.
Het komt terug in een aangepaste vorm in het
administratieprotocol onder
’Toewijzingsbericht (301-bericht)’ en
‘Verzoek toewijzing (315-bericht)’

De RIGG heeft afspraken ten
aanzien van het
berichtenverkeer gebundeld
en verduidelijkt in het
administratieprotocol.
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O.6

Overeenkomst
uitvoering diensten
Jeugdwet
“Open House”

O.7

Artikel 27.2
Goedkeuring van Producten, Trajecten en
Pakketten, opgevolgd door het iJW-bericht
“Toewijzing” (iJW301), vindt plaats conform de
geldende zorgtoewijzingsprocedure van de
RIGG.

Het artikel is verwijderd uit de overeenkomst.
Het komt terug in een aangepaste vorm in het
administratieprotocol onder
’Toewijzingsbericht (301-bericht)’ en
‘Verzoek toewijzing (315-bericht)’

De RIGG heeft afspraken ten
aanzien van het
berichtenverkeer gebundeld
en verduidelijkt in het
administratieprotocol.

Overeenkomst
uitvoering diensten
Jeugdwet
“Open House”

Artikel 27.1
De opdrachtnemer dient te beschikken over
een toewijzing (301) om zorg te kunnen
declareren.

Dit betreft een nieuw artikel
in de overeenkomst.

O.8

Overeenkomst
uitvoering diensten
Jeugdwet
“Open House”

Artikel 27.2
Een verzoek om toewijzing wordt zo spoedig
mogelijk rond de start van de zorg ingediend
en dient uiterlijk tot twee maanden na
aanvang van de zorg te worden ingediend.

Dit betreft een nieuw artikel
in de overeenkomst.

O.9

Overeenkomst
uitvoering diensten
Jeugdwet
“Open House”

Dit betreft een nieuw artikel
in de overeenkomst.

O.10

Overeenkomst
uitvoering diensten
Jeugdwet
“Open House”

Artikel 27.3
Wanneer een gemeente zelf de verwijzer is,
stuurt zij zo spoedig mogelijk voor de start van
de zorg een toewijzingsbericht maar uiterlijk
binnen twee maanden na aanvang van de
zorg.
29.1 Voor eenheden en afrondingen worden
de landelijke richtlijnen van het
berichtenverkeer gevolgd.

Artikel 29.1
- De tarief-eenheid is niet deelbaar. Behalve
de eenheid uren, deze zijn deelbaar in
minuten.
- Eenheden aan jeugdhulp worden alleen
verzocht, toegewezen, gedeclareerd en
vergoed in hele getallen.
- Bij “Toewijzing” (iJW301) declareert
Opdrachtnemer het tarief voor het

Er zijn landelijke afspraken
ten aanzien van deze
bepalingen. De landelijke
afspraken worden gevolgd.
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O.11

Overeenkomst
uitvoering diensten
Jeugdwet
“Open House”

Product of het Traject of het Pakket.
Goedkeuring, opgevolgd door het iJWbericht “Toewijzing” (iJW301), vindt plaats
conform hetgeen bepaald is in de
geldende zorgtoewijzingsprocedure van
de RIGG.
- Bij “Stop Jeugdhulp” (iJW307) stopt
Opdrachtnemer met declareren.
Goedkeuring, opgevolgd door het iJWbericht “Stop Jeugdhulp” (iJW307), vindt
plaats conform hetgeen bepaald is de
geldende zorgtoewijzingsprocedure van
de RIGG.
Artikel 30.2
Opdrachtnemer, die beschikt over de
relevante Toewijzing Jeugdhulp (iJW301),
stuurt de verantwoordelijke gemeente het
bericht “Declaratie” steeds uiterlijk twee
maanden na afloop van de maand.

Artikel 30.2
Opdrachtnemer, die beschikt over de
relevante Toewijzing Jeugdhulp (iJW301),
stuurt de verantwoordelijke gemeente het
bericht “Declaratie” steeds uiterlijk twee
maanden na afloop van de maand.
- Stuurt de opdrachtnemer het bericht later
in dan twee maanden, maar eerder dan
zes maanden na afloop van de maand, dan
brengt opdrachtgever 5%
administratiekosten in rekening.
- Stuurt de opdrachtnemer het bericht later
in dan zes maanden, maar eerder dan
twaalf maanden na afloop van de maand,
dan brengt opdrachtgever 10%
administratiekosten in rekening.
- Stuurt de opdrachtnemer het bericht later
in dan twaalf maanden, dan vergoedt
opdrachtgever deze declaratie niet. In alle
voorgaande gevallen geldt dat declaraties
over het lopende kalenderjaar uiterlijk

Tijdige declaratie van zorg is
noodzakelijk voor een goede
sturing, monitoring en
daarmee een zo actueel
mogelijk beeld te hebben
van de actuele omvang van
de verleende Jeugdhulp.
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O.12

Overeenkomst
uitvoering diensten
Jeugdwet
“Open House”

O.13

Overeenkomst
uitvoering diensten
Jeugdwet
“Open House”

A.1

Aanmeldingsdocument
uitvoering diensten
“Open House”
Jeugdhulp Groningen
2018 en verder

Artikel 30.5
Als de verantwoordelijke gemeente een
declaratieregel afkeurt, dan crediteert
Opdrachtnemer de afgekeurde regel en,
indien nodig, levert Opdrachtnemer
vervolgens de declaratieregel opnieuw
gecorrigeerd aan.

Artikel 3.2.4
De Jeugdhulpaanbieder krijgt een vaste
tegemoetkoming per unieke jeugdige per jaar
(zoals beschreven in 4.4.2. c) om aan de door
de RIGG gestelde
(administratieve/systeemtechnische) eisen te
voldoen.

binnen drie maanden van het volgende
kalenderjaar moeten zijn ingediend,
anders vergoedt de opdrachtgever de
declaratie niet.
Het artikel is verwijderd uit de overeenkomst.
Het komt terug in een aangepaste vorm in het
administratieprotocol.

De RIGG heeft afspraken ten
aanzien van het
berichtenverkeer gebundeld
en verduidelijkt in het
administratieprotocol.

Artikel 6.3
Wanneer Opdrachtnemer voor de duur van
tenminste 12 kalendermaanden na toelating
tot de Open House, geen ’Toewijzingsbericht
(301-bericht)’ heeft ontvangen, dan wordt de
overeenkomst met Opdrachtnemer door
Opdrachtgever opgezegd.

Opdrachtgever wenst een
actueel bestand van
Jeugdhulpaanbieders te
hanteren, waar ook
daadwerkelijk gebruik van
wordt gemaakt door
cliënten en verwijzers.

De beide artikelen komen te vervallen.

De toelichting voor dit
besluit staat beschreven in
bijgevoegde bijlage:
Beëindiging
tegemoetkoming
administratieve lasten.

En Artikel 4.4.2.
De financiële tegemoetkoming voor de
administratieve lasten voor de
Jeugdhulpaanbieders die de Opdrachtgever in
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de eerste jaren van de transitie heeft
toegekend, wordt in een vorm van afbouw nog
voor maximaal drie jaar toegekend. De
Opdrachtgever gaat ervan uit dat na die drie
jaar de administratieve handelingen onderdeel
zijn geworden van de bedrijfsvoering van een
Jeugdhulpaanbieder.
De Jeugdhulpaanbieder ontvangt in 2018 een
tegemoetkoming van € 60,00 per unieke
jeugdige per jaar voor het voldoen aan de
administratieve geschiktheidseisen genoemd
in paragraaf 3.2.3.
Dit bedrag bouwt de Opdrachtgever vanaf 1
januari 2018 af naar:
- € 50,00- per jeugdige per jaar in 2019;
- € 30,00- per jeugdige per jaar in 2020;
- € 0,00- per jeugdige vanaf 2021.
A.2

Aanmeldingsdocument
uitvoering diensten
“Open House”
Jeugdhulp Groningen
2018 en verder

Artikel 4.4.1.
De Opdrachtgever hanteert bij de Open house
inkoop tarieven met als basis het prijspeil
2017. Gedurende de periode 2018 en verder,
wordt er slechts loonprijsindexatie toegepast,
indien de gemeenten via het rijksbudget
Jeugdwet een dergelijke indexatie ontvangen.

Artikel 4.4.1.
De Opdrachtgever hanteert bij de Open house
inkoop tarieven met als basis het prijspeil
2018. Gedurende de periode 2018 en verder,
wordt er slechts loonprijsindexatie toegepast,
indien de gemeenten via het rijksbudget
Jeugdwet een dergelijke indexatie ontvangen.
De RIGG informeert de Jeugdhulpaanbieder
wanneer indexering van tarieven mogelijk is.
De Jeugdhulpaanbieder wordt de keuze
voorgelegd om haar tarieven te indexeren.
Indexatie geldt voor alle, of geen van de
tarieven.

De maximale tarieven zijn
gebaseerd op prijspeil 2018,
per abuis stond in het
aanmelddocument prijspeil
2017.
Om de tariefswijzigingen die
voortkomen uit een
indexering efficiënt te
kunnen verwerken, wordt
de Jeugdhulpaanbieder
gevraagd of zij haar tarieven
wil indexeren. Indexatie
geldt voor alle, of geen van
de tarieven.
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V.1

Bijlage 2: Vereisten en
voorwaarden voor
uitvoering door
Jeugdhulpaanbieder

V.2

Bijlage 2: Vereisten en
voorwaarden voor
uitvoering door
Jeugdhulpaanbieder

V.3

Bijlage 2: Vereisten en
voorwaarden voor
uitvoering door
Jeugdhulpaanbieder

V.4

Bijlage 2: Vereisten en
voorwaarden voor
uitvoering door
Jeugdhulpaanbieder

Eis 4.8
U gaat akkoord met de Regeling Jeugdwet
(incl. de zogenaamde ‘Opt-out regeling’), het
Besluit Jeugdwet en de afzonderlijke
gemeentelijke jeugdverordeningen van de
Groninger gemeenten.
3. Aanmeldingsdocument, Overeenkomst en
Jeugdhulp

Eis 1.19
U gaat akkoord met de Regeling Jeugdwet, het
Besluit Jeugdwet en de afzonderlijke
gemeentelijke jeugdverordeningen van de
Groninger gemeenten.

Dit betreft een algemene eis
en is nu als zodanig
opgenomen.

Dit hoofdstuk is verwijderd.

Dit hoofdstuk is per abuis
dubbel opgenomen in
Bijlage 2. Deze eis wordt
reeds gesteld in Hoofdstuk
2, eis 2.1.

Deze eisen zijn verwijderd uit Bijlage 2 Het
komt terug in een aangepaste vorm in het
administratieprotocol

De RIGG heeft afspraken ten
aanzien van het
berichtenverkeer gebundeld
en verduidelijkt in het
administratieprotocol.
Dit betreft een nieuw
hoofdstuk met aanvullende
eisen of aangescherpte
eisen n.a.v. invoering van de
AVG.

U voldoet aan alle aan Jeugdhulp gestelde
eisen genoemd in dit aanmeldingsdocument
en de Overeenkomst.
Eis 3.1 Vereisten en voorwaarden
U gaat akkoord met alle aan de Jeugdhulp
gestelde eisen genoemd in dit
aanmeldingsdocument en de Overeenkomst.
Eisen onder 4. Landelijk berichtenverkeer van
Bijlage 2.

3. Privacy en informatiebeveiliging
- Voor ongestructureerde berichten met
privacygevoelige informatie maakt u
gebruik van beveiligde
communicatiemiddelen, die qua
technische inrichting voldoet aan de
verplichte open standaarden krachtens
het “pas toe of leg uit” beleid en voor de
identificatie van de ontvanger in niet
vertrouwde domeinen van two factor
authentication.
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P.1

Bijlage 5.
Productenboek

Product 50G25: Genderdysforie
- 3e zin productomschrijving: Deze aanbieder
is regionaal bekend als expertisecentrum of
onderhoudt op zijn minst nauwe
samenwerkingsverbanden met een landelijk of
internationaal expertisecentrum voor deze
problematiek

P.2

Bijlage 5.
Productenboek

Product 50G31: Tic stoornissen
- 3e zin productomschrijving: Deze aanbieder
is regionaal bekend als expertisecentrum of
onderhoudt op zijn minst nauwe
samenwerkingsverbanden met een landelijk of
internationaal expertisecentrum voor deze
problematiek. En 2e bullet bij product
specifieke eisen: en/of onderhoudt ten minste
nauwe samenwerkingsverbanden met andere

U garandeert dat de elektronische
verwerking en uitwisseling van gegevens
voldoen aan de Algemene Verordening
Gegevensverwerking, de Jeugdwet, de
Regeling Jeugdwet en de Wet
Geneeskundige Behandelovereenkomst.
- Uw informatiebeveiliging voldoet aan de
ISO27001 of vergelijkbare standaard en u
kunt dit op verzoek aantonen middels een
third party memorandum.
- U hanteert bij het beheer van (digitale)
archiefbestanden de wettelijke termijnen
en de verplichtingen zoals opgenomen in
de Wet Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst, de Jeugdwet,
en de archiefwet.
Product 50G25:Genderdysforie
- deze aanbieder is regionaal bekend als
expertisecentrum, doet onderzoek op dit
thema en onderhoudt nauwe samenwerking
met (inter)nationale expertisecentra voor deze
problematiek.

Product 50G31: Tic stoornissen
- 3e zin productomschrijving: Deze aanbieder
is regionaal bekend als expertisecentrum en
onderhoudt nauwe samenwerkingsverbanden
met andere landelijke of internationale
expertisecentra voor Ticstoornissen. En bij 2e
bullet bij product specifieke eisen: en
onderhoudt ten minste nauwe
samenwerkingsverbanden met andere

Dit was een product dat
eerder door de VNG werd
ingekocht en heeft expliciet
betrekking op
expertisecentra. Reguliere
zorg voor kinderen met
Genderdysforie valt onder
het product individuele
behandeling specialistisch.
Dit was een product dat
eerder door de VNG werd
ingekocht en heeft expliciet
betrekking op
expertisecentra. Reguliere
zorg voor kinderen met Tic
stoornissen valt onder het
product individuele
behandeling specialistisch.
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landelijke of internationale
samenwerkingsverbanden.
Product 50G30: Foetaal Alcohol Probleem:
Zoals reeds in januari in het productenboek is
aangekondigd, wordt dit product alleen voor
het jaar 2018 ingekocht. Vanaf 2019 zal de
inkoop via de VNG verlopen
Product 45G03: Intensieve
orthopedagogische of psychiatrische
gezinsbehandeling
Wijziging naam.

landelijke of internationale expertisecentra
voor Tic-stoornissen.
Product vervalt per 01-01-2019.

P.3

Bijlage 5.
Productenboek

P.4

Bijlage 5.
Productenboek

P.5

Bijlage 5.
Productenboek

In het Productenboek bij §1.4.1
onderdeel regievoering b)
'Wanneer de regiebehandelaar geen (kinderen jeugd) psychiater is, dan dient er een
kinder- en jeugdpsychiater geraadpleegd te
worden wanneer er twijfel is over de inzet van
medicatie, en een (kinder- en jeugd)
psychiater of klinisch psycholoog bij twijfel
over de passende ondersteuning bij
psychotische of ernstig depressieve
symptomen, suïciderisico’s en wanneer dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de wet
BOPZ'.

In het Productenboek bij § 1.4.1 bij
regievoering b)
wordt de tekst als volgt aangepast:
'Wanneer de regiebehandelaar geen (kinderen jeugd) psychiater is, dan dient er een
kinder- en jeugdpsychiater geraadpleegd te
worden wanneer er twijfel is over de inzet van
medicatie en wanneer dit noodzakelijk is voor
de uitvoering van de wet BOPZ.

P.6

Bijlage 5.
Productenboek

Voor die producten waarbij (intensieve)
begeleiding de kern is geldt: de regievoerder is
een SKJ/NVO of NIP geregistreerde
professional'. In het Productenboek betreft dit
de producten: 45A04, 45A53, 45A51, 45A56,
45A49, 45A54, 50G36, 50G26, 50G37, 50G39,
45G05, 45G06, 41G03, 41G02, 44A09, 43A11,

De tekst bij deze producten zal per 1 januari
2019 worden gewijzigd naar 'SKJ
geregistreerde professional'.
Alleen aansluiting bij de beroepsvereniging
NVO of NIP is daarmee niet meer voldoende.

Wordt Product(naam) 45G03: 'Intensieve
ambulante of psychiatrische
gezinsbehandeling' conform de gevraagde
scholing.'

Is per 01-01-2019 door de
VNG ingekocht.

De methodiek van IAG en/of
IPG is de landelijke
standaard voor dit product,
waarbij deze scholing een
vereiste is.
De eis van de
regiebehandelaar BOPZ is
aangescherpt naar
aanleiding van de landelijke
inspecties jeugd.

Inschrijving bij een BIGregister of SKJ-register
garandeert dat een
zorgverlener bevoegd is en
door de vijfjaarlijkse
herregistratie dat de
bevoegdheid structureel
wordt gewaarborgd.
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45G24, 45G29, 44A07, 43G01, 43A35, 43G08,
43A37 en 44G02.

P.7

Bijlage 5.
Productenboek en
Aanmelddocument

P.8

Bijlage 5.
Productenboek

P.9

Bijlage 5.
Productenboek

Voor de producten 51G01, 52G11, 52G02,
52G08, 52G06, 52G07, 45G02, 52G14, 41G01,
45G25, 45G04, 45G26, 43G11, 43A38, 43B19
en 43G02,
waarbij behandeling de kern is geldt: Bij de
uitvoering van dit product wordt de
regievoering tenminste uitgevoerd door een
GZ-psycholoog, Orthopedagoog generalist
NVO, Kinder- en Jeugd psycholoog NIP of bij
verslavingen een verslavingsarts KNMG. Ook
een psychotherapeut, klinisch
(neuro)psycholoog, Kinder- en
Jeugdpsychiater, psychiater of verpleegkundig
specialist GGZ kunnen deze regie voeren.
De VNG-producten geweld in
afhankelijkheidsrelaties, complex trauma en
complexe eetstoornissen zijn momenteel geen
producten die binnen de Open House worden
ingekocht. De inkoop van de VNG en de
inkoop van de RIGG hebben elkaar gekruist.

Daarnaast is het tuchtrecht
geregeld voor medewerkers
die staan ingeschreven in
deze registers.
Deze tekst zal worden gewijzigd in: Bij dit
Inschrijving bij een BIGproduct wordt de regievoering tenminste
register of SKJ-register
uitgevoerd door een BIG of SKJ geregistreerde garandeert dat een
GZ-psycholoog, Orthopedagoog generalist
zorgverlener bevoegd is en
Kinder- en Jeugd psycholoog of bij
door de vijfjaarlijkse
verslavingen een BIG geregistreerde
herregistratie dat de
verslavingsarts KNMG. Ook een
bevoegdheid structureel
psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog,
wordt gewaarborgd.
Kinder- en Jeugdpsychiater, psychiater of
Daarnaast is het tuchtrecht
verpleegkundig specialist GGZ (allen BIG of SKJ geregeld voor medewerkers
geregistreerd) kunnen deze regie voeren.
die staan ingeschreven in
deze registers.

Er wordt geen apart product eetstoornissen
toegevoegd aangezien dit aanbod geleverd
kan worden onder het product 52G08
'Individuele behandeling specialistisch zwaarzeer zwaar'. Voor de herkenbaarheid zal bij de
doelgroep worden toegevoegd: 'jeugdigen
met complexe eetproblematiek'.
Het product 'Complex trauma/geweld in
afhankelijkheidsrelaties' zal worden
toegevoegd.
Product 44A07: pleegzorgproduct
Product 44A07: pleegzorgproduct
Op dit moment staat bij de product specifieke Verheldering kwaliteitseis: Alle pleegouders,
eisen (vijfde punt):
zowel aspirant pleegouders als
Het proces van voorbereiding en screening van bestandspleegouders, dienen te voldoen aan
aspirant pleegouders, zowel
de kwaliteitseisen zoals beschreven in het
netwerkpleegouders als bestandspleegouders,

Naar aanleiding van VNGbesluitvorming.

Verheldering reeds geldend
Kwaliteitskader.
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P.10

Bijlage 5.
Productenboek

wordt uitgevoerd op basis van het
Kwaliteitskader Voorbereiding en screening
aspirant pleegouders;
Product 43G10: Verblijf middel gezinshuisplus
Ontbreken van product specifieke eisen
'keurmerk gezinshuizen' en 'de
gezinshuisouders vangen de kinderen op in
hun eigen leefomgeving en wel 24 uur per dag
en 7 dagen per week.

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening
aspirant pleegouders.
Product specifieke eisen voor 43G10 wordt
aangevuld met:
- 'Het gezinshuis is in bezit van het keurmerk
Gezinshuizen'
- 'de gezinshuisouders vangen de kinderen op
in hun eigen leefomgeving en wel 24 uur per
dag en 7 dagen per week'

Bij product 43G09 verblijf
middel gezinshuis zijn deze
eisen al opgenomen.
Aangezien het Product
43G10 ‘Gezinshuis plus’

Wijzigingen Open House met ingang van 1 juli 2018
Nr.
P.11

Document
Bijlage 5.
Productenboek

Huidige bepaling

Per 1 juli 2018

Toelichting

Product 44A07: Pleegzorg
Jeugdigen van 0 tot 18 jaar uit gezinnen waar
de opvoedingsproblemen zo groot zijn dat….

Product 44A07: Pleegzorg
Jeugdigen van 0 tot 21 jaar uit gezinnen waar
de opvoedingsproblemen zo groot zijn dat …
Na het 21e levensjaar is bij een duidelijke
zorgvraag een verlenging van de
pleegzorgplaatsing mogelijk tot het 23e
levensjaar. Hiervoor dienst een nieuwe
aanvraag te worden gedaan. Het is van belang
om ruim voor het 18e levensjaar te starten
met het maken van een toekomstplan op weg
naar zelfstandigheid.

Wijziging landelijk beleid
Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport met betrekking tot
pleeghulp.

Na het 18e levensjaar is bij een duidelijke
zorgvraag een verlenging van de
pleegzorgplaatsing mogelijk tot het 23e
levensjaar. Hiervoor dient een nieuwe
aanvraag te worden gedaan. Het is dus van
belang om ruim voor het 18e levensjaar te
starten met het maken van een toekomstplan
op weg naar zelfstandigheid.

Pagina 11 van 11

