Overzicht wijzigingen Open House per 1 juli 2019
Nr.
A1

Document
Aanmeldingsdocument, bijlage 2

Huidige bepaling
Bijlage 2, punt 1, paragraaf 1.4

Per 1 juli 2019
De volgende tekst wordt toegevoegd: Ten aanzien van de SKJ registratie Jeugd- en gezinsprofessional gaat de
RIGG in haar inkoopeisen uit van een afgeronde opleiding ‘Hogere Sociale Studies sociaal werk, profiel jeugd’,
een opleiding ‘Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, profiel Jeugd en gezin’ of een opleiding ‘HBO sociaal werk,
profiel sociaal werk in het jeugddomein. De registerpas van het SKJ dient te vermelden: ‘Register
Jeugdzorgwerker SKJ, uitstroomprofiel usp jzw’. Een professional die nog een EVC traject moet doorlopen
voldoet niet.

Toelichting (extern)
Aanscherping tekst n.a.v. vragen/opmerkingen.

P1

Bijlage 5. Productenboek

De gewenste achtergrond van de jeugd- en gezinsprofessional staat omschreven in De volgende tekst wordt aan de omschrijving toegevoegd.
Aanscherping tekst n.a.v. vragen/opmerkingen.
paragraaf 1.3.1. van het productenboek.
“Ten aanzien van de SKJ registratie Jeugd- en gezinsprofessional gaat de RIGG in haar inkoopeisen uit van
toelating tot het register op basis van passende diploma’s zoals een afgeronde opleiding ‘Hogere Sociale Studies
sociaal werk, profiel jeugd’, een opleiding ‘Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, profiel Jeugd en gezin’ of een
opleiding ‘HBO sociaal werk, profiel sociaal werk in het jeugddomein’. De registerpas van het SKJ dient te
vermelden: ‘Register Jeugdzorgwerker SKJ, uitstroomprofiel usp jzw’ (dat wil zeggen HBO Bachelor Sociaal
Agogisch Werk, uitstroomprofiel jeugdzorgwerk).
Met SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional wordt niet bedoeld een professional die niet in het bezit is
van de door de SKJ vastgestelde passende diploma’s jeugd- en gezinsprofessional en nog een EVC traject dient te
volgen om te kunnen voldoen aan de door de SKJ gestelde voorwaarden. Kortom professionals waarbij op de SKJ
registerpas alleen vermeld staat: ‘Register HSAO, zonder usp jzw’ voldoen niet.
Indien een aanbieder van mening is dat een van de uitvoerende of regievoerende professionals in grote lijnen al
wel voldoet aan het betreffende competentieprofiel, maar nog geen registratiebewijs overhandigd kan worden,
dan zal overtuigend bewijs aangeleverd moeten worden waaruit blijkt dat deze medewerker voldoet aan het
competentieprofiel passend bij dit register (Pas toe of leg uit-principe zoals verder beschreven in het
‘kwaliteitskader Jeugd’).

P2

Bijlage 5. Productenboek

N.v.t.

De tekst en de tabel met de verschillende opleidingsniveaus en competentieprofielen in bijlage 1 van dit
wijzigingenoverzicht, worden toegevoegd aan het productenboek.

P3

Bijlage 5 . Productenboek

N.v.t.

Bij de volgende ambulante producten 45A04,45A53
Toevoeging voldoen aan toetsingskader verantwoorde
51G01,52G11, 52G12, 52G02, 52G08, 52G06, 52G07
hulp voor Jeugd.
45A51, 45A56, 45G03, 45G01, 45G02, 45A49
45A54, 50G06, 50G36, 50G26, 50G37, 50G39, 45G05, 45G06, 52G14, 50G34, 50G35, 50G31, 50G25, 50G30,
50G33, 41A18, 41G03, 41G02, 41G01, 40A04, 42A01, 42A02, 50G40, 44A09, 44G01
44A33, 43A11, 45G24, 50G38, 45G25, 45G27, 45G04, 45G26 en 43G01wordt de volgende product specifieke
eis toegevoegd:
“De
jeugdhulpaanbieder voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp zonder verblijf’ (‘Toetsingskader verantwoorde
hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg VWS.) zie: http://toetsingskadervhj.nl

P4

Bijlage 5 . Productenboek

N.v.t.

Bij de volgende verblijfsproducten 45G29, 44A07, 43G01, 43A35, 43G08, 43G09, 43G10, 43A37, 43G11, 43A38, Toevoeging voldoen aan toetsingkader verantwoorde
43B19, 44G02 en 43G02 wordt de volgende product specifieke eis toegevoegd: “De jeugdhulpaanbieder
hulp voor Jeugd.
voldoet aan het toetsingskader ‘Jeugdhulp met verblijf’ (‘Toetsingskader verantwoorde hulp voor Jeugd van de
Inspectie Jeugdzorg VWS). Zie: http://toetsingskadervhj.nl

P5

Bijlage 5. Productenboek

N.v.t.

41A18 Dagbesteding, Productomschrijving
De volgende tekst wordt aan de productomschrijving toegevoegd.

Verduidelijking van de diverse opleidingsniveaus en
competentieprofielen.

Aanscherping tekst n.a.v. vragen/opmerkingen.

"Let op: Dit product betreft een intensieve begeleiding gericht op het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling
van jeugdigen vanaf de schoolgaande leeftijd die vanwege een ziekte of beperking, niet naar school kunnen. Ook
kan deze intensieve begeleiding ingezet worden bij vroegtijdig schoolverlaters of voor die jeugdigen die (nog)
niet een gehele werkweek onderwijs kunnen volgen (arbeidsmatige dagbesteding). Het betreft niet activiteiten
die vallen onder de algemene gemeentelijke voorzieningen, of naschoolse activiteiten voor jeugdigen. Het
betreft hier ook niet de activiteiten die bekostigd dienen te worden vanuit de WMO, de participatiewet danwel
vanuit onderwijs. "
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Document
Bijlage 5. Productenboek

Huidige bepaling
Product 40A04 Persoonlijke verzorging, productomschrijving
…Naast de ADL-handelingen, zijn er ook nog andere handelingen die onder de
functie PV vallen. Voorbeelden van deze activiteiten zijn het aanbrengen van
sondes of het inbrengen van een infuus.
Product specifieke eisen:
…..’De uitvoering van de zgn. ‘risicovolle handelingen’ vindt plaats door
verpleegkundigen op ten minste MBO 4 niveau, dan wel MBO verzorgenden in het
bezit van een bekwaamheidsverklaring’.

Per 1 juli 2019
Toelichting (extern)
Deze zin in de productomschrijving wordt alsvolgt aangepast:
Aanscherping tekst n.a.v. vragen/opmerkingen.
‘Naast de ADL-handelingen, zijn er ook nog andere handelingen die onder de functie PV vallen. Voorbeelden van
deze activiteiten zijn de zgn. ‘risicovolle handelingen’. Dit zijn veelal handelingen die bij onbekwaam en
onzorgvuldig handelen vrijwel zeker tot gezondheidsschade zullen leiden. Voorbeelden zijn het toedienen van
medicatie via een infuus of sonde.
De product specifieke eisen worden als volgt aangepast:
..
• ’De uitvoering van de zgn. ‘risicovolle handelingen’ vindt plaats door een MBO verzorgende, die zich geschoold
heeft in de risicovolle handelingen en in het bezit is van een bekwaamheidsverklaring’ of een verpleegkundigen
MBO 4 niveau.
• De jeugdhulpaanbieder heeft, wanneer er sprake is van de uitvoering van risicovolle handelingen, een
‘bevoegdheidsregeling’, waarbij aangegeven wordt welke handelingen (protocollen) getoetst worden en hoe
vaak.

P7

Bijlage 5. Productenboek

Producten 4201 Vervoer regulier en 42A02 Vervoer rolstoel
Uitvoeringsaspecten:
• Het product vervoer regulier geldt voor het vervoer van de jeugdige naar een
jeugdhulplocatie (art. 2.3. lid 2 Jeugdwet).

Het eerste uitvoeringsaspect wordt als voorwaarde omschreven en verder uitgebreid:
Aanscherping tekst n.a.v. vragen/opmerkingen.
Voorwaarden voor de inzet van vervoer:
• de jeugdige krijgt jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Het gaat om het vervoer van een jeugdige naar een
jeugdhulp locatie en geldt met name voor de producten dagbehandeling, dagbesteding of logeren;
• De jeugdige is niet in staat om zelfstandig te reizen, vanwege een medische noodzaak of een gebrek aan
zelfredzaamheid. Het criterium van (gebrek aan) zelfredzaamheid sluit aan bij één van de centrale criteria voor
het ontvangen van jeugdhulp (zie artikel 2.3 lid 1 Jeugdwet). Bij jeugdigen jonger dan 12 jaar wordt in het
algemeen verondersteld dat zij niet over voldoende zelfredzaamheid beschikken om zelfstandig te reizen;
• Ouders zijn niet in staat de jeugdige te vervoeren, danwel te laten vervoeren via het openbaar vervoer;
• Een voorziening voor vervoer is enkel mogelijk voor jeugdigen. Ouders kunnen niet in aanmerking komen voor
vervoer op grond van de Jeugdwet.

P8

Bijlage 5. Productenboek

44G01: Respijtzorg gastgezinnen. Product specifieke eisen, 3e bullit: ‘Gastgezinnen
bieden respijtzorg voor cliënten van een specifieke organisatie, aangezien plaatsing
in een gastgezin altijd plaatsvindt in het kader van een lopend (ambulant)
behandeltraject;

De product specifieke eis wordt als volgt aangepast:
Aanscherping tekst n.a.v. vragen/opmerkingen.
Gastgezinnen bieden respijtzorg voor cliënten die jeugdhulp ontvangen bij een specifieke jeugdhulpaanbieder.
Plaatsing in een gastgezin vindt altijd plaats in het kader van een lopend (ambulant) behandeltraject. Respijtzorg
kan alleen ingezet worden, wanneer hier afspraken over zijn gemaakt in het behandeltraject.

P9

Bijlage 5. Productenboek

N.v.t.

P10

Bijlage 5. Productenboek

43A11 Logeren hoog intensief, product specifieke eis:
‘Uitvoering vindt plaats door ten minste een HBO SKJ-geregistreerde jeugd- en
gezinsprofessional’

44A33 Deeltijd respijtzorg voor jeugdigen met meervoudige beperkingen. De volgende product specifieke eis Deze tekst stond wel vermeld in de
wordt toegevoegd:
productomschrijving, maar nog niet in de product
Uitvoering van dit product vindt plaats op een KDC (Kinder DienstenCentrum).
specifieke eisen.
43A11 Logeren hoog intensief. De product specifieke eis wordt als volgt aangepast:
• Uitvoering vindt plaats door ten minste HBO SKJ-geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals, aantoonbaar
geschoold in systeemgericht en oplossingsgericht werken en agressieregulatie. Inzet van de professionals is
overdag 1 op 4 kinderen.
• De jeugdhulpaanbieder heeft de beschikking over extra personeel dat op piekmomenten ingezet kan worden.

P11

Bijlage 5. Productenboek

N.v.t.

P12

Bijlage 5. Productenboek

N.v.t.

Bij de logeer en verblijfsproducten 43A35; 43G08; 43G09; 43G10; 43A37; 43G11; 43A38; 43B19; 44G02;
43G02, de volgende product specifieke eis worden toegevoegd:
“de verblijfs-logeeromgeving is veilig, vindt plaats in een daartoe aangepast gebouw en is en aangepast aan de
ontwikkelingsbehoefte van de doelgroep”
Bij product 50G35: Specifieke doelgroepen 10: Consultatieve kinder- en jeugdpsychiatrie’
De volgende product specifieke eis wordt toegevoegd:
Jeugdhulpaanbieders is bekend als expertisecentrum op het gebied van de consultatieve kinder- en
jeugdpsychiatrie.

Dit is in overeenstemming met de andere zeer
specialistische behandelproducten.
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Document
Bijlage 5. Productenboek

Huidige bepaling
Producten 50G25 Specifieke doelgroepen 12 Genderdysforie en 50G30 Specifieke
doelgroepen 13 Foetaal Alcohol Probleem, product specifieke eis 2. Bij de
uitvoering van dit product wordt de regievoering ten minste uitgevoerd door een ...
psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog, Kinder- en Jeugdpsychiater,
psychiater, Gezondheidszorgpsycholoog of verpleegkundig specialist GGZ;

Per 1 juli 2019
Bij producten 50G25 Specifieke doelgroepen 12 Genderdysforie en 50G30 Specifieke doelgroepen 13 Foetaal
Alcohol Probleem wordt bij de tweede product specifieke eis toegevoegd:
‘…. BIG geregistreerde ’.

P14

Bijlage 5. Productenboek

N.v.t.

P15

Bijlage 5. Productenboek

P16

Bijlage 5. Productenboek

P17

Bijlage 5. Productenboek

P18

Bijlage 5. Productenboek

P19

Bijlage 5 . Productenboek

Product 50G06: specifieke doelgroepen 1 (vroeg-signalering bij diffuse
ontwikkelingsproblemen jonge kinderen):

P20

Bijlage 5 . Productenboek

Product 43G08 Verblijf middel: wonen in een woonhoeve met (tijdelijk) wonen
De tekst wordt aangepast in:
met begeleiding als kern. In de productomschrijving staat:
“De woonhoeve biedt verblijf in een agrarische omgeving en kan gecombineerd worden met dagbesteding
“De woonhoeve biedt verblijf in een agrarische omgeving en kan gecombineerd
(woon-werkhoeve). Een woonhoeve is een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij meerdere jeugdigen
worden met dagbesteding (woon-werkhoeve). Een woonhoeve is een kleinschalige wonen".
vorm van jeugdhulp waarbij meerdere jeugdigen wonen op de woonplek waar
tevens een ouderpaar woonachtig”.

P21

Bijlage 5 . Productenboek

Product 43A37 Verblijfstraject middelzwaar, product specifieke eis:
“De uitvoering van dit product vindt plaats door een jeugd- en gezinsprofessional
op het niveau van ten minste HBO opgeleid en SKJ geregistreerd”.

P22

Bijlage 5 . Productenboek

Product 43G11 Verblijf kort Intensief, product specifieke eis:
De productspecifieke eis wordt aangepast in:
“De Jeugdhulp wordt ten minste uitgevoerd door HBO opgeleide SKJ geregistreerde “De uitvoering van dit product vindt plaats door ten minste HBO opgeleide en SKJ geregistreerde jeugd- en
jeugd- en gezinsprofessionals;
gezinsprofessionals. De professional is aantoonbaar geschoold in de intensieve behandeling van jeugdigen met
psychiatrische gedrags- en verslavingsproblematiek waaronder scholing in systeemgericht en oplossingsgericht
werken en agressieregulatie;”.

Toelichting (extern)
Dit is in overeenstemming met de andere zeer
specialistische behandelproducten.

Product 44A07 Pleegzorg: toevoegen product specifieke eis:
Aanbieder is als erkend pleegzorgaanbieder aangesloten bij ‘Pleegzorg Nederland’.
N.v.t.
Bij alle pakketten wordt de zin toegevoegd:
"Dit pakket bestaat uit verschillende modules rondom een specifieke doelgroep, die naast elkaar of volgtijdelijk
kunnen worden ingezet. De onderdelen kunnen door een of meerdere aanbieders worden geleverd. Indien er
meerdere aanbieders betrokken zijn, dient een van de aanbieders als hoofdaannemer te fungeren die de
coördinatie verricht."
50G06: specifieke doelgroepen 1 (vroeg-signalering bij diffuse
De omschrijving wordt als volgt aangepast en ondergebracht bij de product specifieke eisen.
ontwikkelingsproblemen jonge kinderen):
“Het pakket bestaat uit verschillende modules rondom een specifieke doelgroep, die naast elkaar of volgtijdelijk
In de productomschrijving staat: “Het pakket bestaat uit verschillende modules
kunnen worden ingezet. De onderdelen worden integraal door meerdere aanbieders geleverd. Eén van de
rondom een specifieke doelgroep, die naast elkaar of volgtijdelijk kunnen worden aanbieders fungeert als hoofdaannemer en verricht de coördinatie en draagt zorg voor afstemming met
ingezet. De onderdelen kunnen door een of meerdere aanbieders worden geleverd. onderwijs en het lokale basisteam”.
50G06: specifieke doelgroepen 1 (vroeg-signalering bij diffuse
De betreffende tekst wordt gewijzigd in:
ontwikkelingsproblemen jonge kinderen):
De inzet van de aanbieders bestaat uit de volgende modules: De tweede t/m vierde bullit zullen worden
In de productomschrijving staat: De verschillende modules zijn onder meer:
gewijzigd in:
(tweede t/m vierde bullit)
• advisering over de vervolgmogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning.
• Beschrijven van het diagnostische beeld van gezinssysteem
• trajectbegeleiding aan ouders
• Ondersteuning van ouders;
• Vroege korte interventies jeugdige;
Product 50G06: specifieke doelgroepen 1 (vroeg-signalering bij diffuse
Product 50G06: specifieke doelgroepen 1 (vroeg-signalering bij diffuse ontwikkelingsproblemen jonge
ontwikkelingsproblemen jonge kinderen):
kinderen), product specifieke eis wordt gewijzigd in:
Derde bullit product specifieke eisen: de uitvoering wordt ondersteund door een
Deze eis wordt gewijzigd in: vroegsignalering wordt uitgevoerd door een interdisciplinair team met kennis van
interdisciplinair team…..
de verschillende domeinen ……

• Aanpassing titel 50G06: specifieke doelgroepen 1 (integrale vroeghulp bij diffuse ontwikkelingsproblemen
jonge kinderen):
• De volgende eis wordt toegevoegd: “De coördinatie van het pakket wordt uitgevoerd door minimaal een SKJ
geregistreerde gedragswetenschapper/gedragsdeskundige (orthopedagoog, ontwikkelingspsycholoog of
psycholoog met afstudeerrichting klinische psychologie)”.

• Het is hierdoor duidelijker dat dit het landelijke
programma integrale vroeghulp behelst.
• Dat is een voorwaarde bij het programma integrale
vroeghulp.

De productspecifieke eis wordt aangepast in:
“De uitvoering van dit product vindt plaats door ten minste HBO opgeleide en SKJ geregistreerde jeugd- en
gezinsprofessionals. De professional is aantoonbaar geschoold in de intensieve begeleiding van jeugdigen met
matige psychische en gedragsproblemen al dan niet in combinatie met een lichte verstandelijke beperking,
waaronder scholing in systeemgericht en oplossingsgericht werken en agressieregulatie;”.

Pagina 3 van 6

Overzicht wijzigingen Open House per 1 juli 2019
Nr.
P23

Document
Bijlage 5 . Productenboek

Huidige bepaling
Product 43A38 Verblijfstraject zwaar, product specifieke eis:
“De Jeugdhulp wordt ten minste uitgevoerd door HBO opgeleide SKJ geregistreerde
jeugd- en gezinsprofessionals;

Per 1 juli 2019
De productspecifieke eis wordt aangepast in:
“De uitvoering van dit product vindt plaats door ten minste HBO opgeleide en SKJ geregistreerde jeugd- en
gezinsprofessionals. De professional is aantoonbaar geschoold in de intensieve gedragsregulatie van jeugdigen
met ernstige gedrags- en psychiatrische al dan niet in combinatie met een lichte verstandelijke beperking,
waaronder scholing in systeemgericht en oplossingsgericht werken en agressieregulatie;”.

P24

Bijlage 5 . Productenboek

P25

Bijlage 5 . Productenboek

Product 43B19 Verblijfstraject extra zwaar, product specifieke eis:
De productspecifieke eis wordt aangepast in:
“De Jeugdhulp wordt ten minste uitgevoerd door HBO opgeleide SKJ geregistreerde “De uitvoering van dit product vindt plaats door ten minste HBO opgeleide en SKJ geregistreerde jeugd- en
jeugd- en gezinsprofessionals”.
gezinsprofessionals. De professional is aantoonbaar geschoold in de behandeling en bescherming van jeugdigen
met (zeer) ernstige meervoudige gedrags- en psychiatrische problematiek al dan niet in combinatie met een
lichte verstandelijke beperking, waaronder scholing in systeemgericht en oplossingsgericht werken en
agressieregulatie;”.
Product 44G02 Verblijf: langdurig beschermd wonen, product specifieke eis:
Product 44G02 Verblijf: langdurig beschermd wonen, product specifieke eis:
“De Jeugdhulp wordt ten minste uitgevoerd door een bij het Registerplein
“De Jeugdhulp wordt ten minste uitgevoerd door een bij het Registerplein geregistreerde MBO opgeleide jeugdgeregistreerde MBO opgeleide jeugd- en gezinsprofessional, aangevuld met SKJ
en gezinsprofessional, aangevuld met SKJ geregistreerde HBO opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals. De
geregistreerde HBO opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals”.
professional is aantoonbaar geschoold in de intensieve begeleiding en gedragsregulering van jeugdigen met
ernstige psychische en gedragsproblemen al dan niet in combinatie met een lichte verstandelijke beperking,
waaronder scholing in systeemgericht en oplossingsgericht werken en agressieregulatie;”.

P26

Bijlage 5. Productenboek

P27

Bijlage 5. Productenboek

P28

Bijlage 5. Productenboek

Toelichting (extern)

Bij de producten die uitgevoerd kunnen worden door MBO opgeleide
professionals (45A04, 45A51, 45G01, 45A49, 45G05, 41A18, 41G03, 40A04,
44A09, 44A33, 45G24, 45G29, 43G08, 43G09, 44G02) staat vermeld:
“De Jeugdhulp wordt ten minste uitgevoerd door een MBO opgeleide jeugd- en
gezinsprofessional die beschikt over een voorregistratie in het voorportaal van het
MBO registerplein ‘sociaal werker”.
Product 45A04: Individuele begeleiding basis
In de productomschrijving staat:
Begeleiding basis kan in verschillende vormen plaatsvinden: praktische
ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en
peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

De product specifieke eis voor deze producten wordt als volgt aangepast:
“De Jeugdhulp wordt ten minste uitgevoerd door een MBO opgeleide jeugd- en gezinsprofessional die beschikt
over een registratie in het het MBO registerplein ‘sociaal werker’, dan wel op verzoek een overzicht kan
aanleveren van een passend scholings- of opleidingsplan."

Tekstuele aanscherping

Deze zin wordt verwijderd.

De zinsnede wekt de suggestie dat deze vorm vrijelijk
ingezet kan worden in het onderwijs, dit is echter
onjuist.

N.v.t.

Voor de producten 45A04 Individuele begeleiding basis, 45A53 Individuele begeleiding specialistisch en 50G26
specifieke doelgroepen 3: Pakket behoud van en toeleiding naar onderwijsdeelname wordt de volgende zin
toegevoegd aan de productomschrijving:
‘Indien de ondersteuning geboden wordt in het onderwijs geldt het volgende: indien de ondersteuning voor de
leerling primair gericht is op het leerproces, gericht op het behalen van onderwijsdoelen of om de leerling
verder te helpen in zijn onderwijsontwikkeling, dient de inzet bekostigd te worden vanuit onderwijsmiddelen.
Let op! Ook voor de ondersteuning van leerlingen met beperkingen (als zeer moeilijk lerende kinderen,
langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten of meervoudig gehandicapten) kan via het onderwijs een beroep
gedaan worden op het ‘SVV budget voor zware ondersteuning’. De financiering vanuit onderwijs om een leerling
verder te helpen in zijn onderwijsontwikkeling is voorliggend aan de inzet vanuit de Jeugdhulp.
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Bijlage 5. Productenboek

Huidige bepaling
Product 44A09 logeren laag intensief, productomschrijving:
Met logeren wordt tijdelijke opvang van gemiddeld niet meer dan 3 etmalen per
week geboden aan jeugdigen of tijdens een deel van de vakantie.
Logeren is gericht op de ontlasting van ouders, of anderen die een jeugdige als
gezinslid verzorgen en opvoeden (respijtzorg). De jeugdige verblijft tijdelijk elders
waar toezicht en de noodzakelijke zorg geboden wordt. De jeugdige wordt
gestimuleerd in onder meer zijn zelfredzaamheid en persoonlijke en sociale
ontwikkeling.
Doel is te voorkomen dat de verzorgers/opvoeders overbelast raken. Daarmee
wordt beoogd dat de jeugdige langer thuis kan blijven wonen. Ook voor jeugdigen
zelf kan het verblijf in een andere omgeving bijdragen aan hun ontwikkeling.

P30

Bijlage 5. Productenboek

Per 1 juli 2019
Toelichting (extern)
De tekst wordt gewijzigd in:
Tekst verduidelijkt naar aanleiding van vragen en
Met logeren laag intensief wordt tijdelijke opvang van maximaal 3 etmalen per week, of een deel van de
opmerkingen.
vakantie, geboden aan jeugdigen zonder specifieke zorgvragen.
Logeren is gericht op de ontlasting van ouders, of anderen die een jeugdige als gezinslid verzorgen en opvoeden.
De jeugdige verblijft tijdelijk elders waar toezicht en de noodzakelijke zorg geboden wordt.
Onderdeel van het logeren is:
• het stimuleren van de sociale-, persoonlijkheidsontwikkeling en de zelfredzaamheid van de jeugdige;
• het bieden van ondersteuning bij de dagelijkse persoonlijke verzorging (zoals eten, drinken, slapen), evenals
ondersteuning bij wassen, aankleden, toiletgang etc. ;
• het waar nodig uitreiken van voorverpakte medicatie;
• het ondernemen van vrijetijdsactiviteiten.

In dit product is inbegrepen de alle-dagelijkse verzorging zoals eten, drinken, slapen
etc.
Tijdens het logeren wordt onder meer begeleiding geboden op het gebied van
zelfredzaamheid en de sociale vaardigheden. Tevens kunnen er tijdens het logeren
vrijetijdsactiviteiten worden ondernomen.
Naast dit product kan er geen extra ambulante begeleiding worden ingezet, omdat
deze begeleiding al in het tarief van het product is meegenomen.

Er wordt door de aanbieder samen met de ouders/verzorgers (en/of wettelijk vertegenwoordiger) een
begeleidingsplan opgesteld. De jeugdige wordt gestimuleerd in onder meer zijn/haar zelfredzaamheid en
persoonlijke en sociale ontwikkeling.

43A11 logeren hoog intensief
Met logeren hoog intensief wordt tijdelijke opvang van maximaal 3 etmalen per
week, of een deel van de vakantie geboden aan jeugdigen.
De jeugdige verblijft tijdelijk elders waar toezicht en de noodzakelijke zorg geboden
wordt. Tijdens het logeren worden de sociale-, persoonlijkheidsontwikkeling en de
zelfredzaamheid van de jeugdige gestimuleerd. Ook wordt er ondersteuning
geboden bij de persoonlijke verzorging. Ouders/ verzorgers worden ontlast en een
eventuele dreigende uithuisplaatsing wordt voorkomen.
Tijdens het logeren worden er ook vrijetijdsactiviteiten ondernomen.
In dit product is inbegrepen de dagelijkse (persoonlijke) verzorging (zoals eten,
drinken, slapen), evenals ondersteuning bij wassen, aankleden, toiletgang etc. en
het uitreiken van voorverpakte medicatie.
Er wordt door de aanbieder samen met de ouders/verzorgers (en/of wettelijk
vertegenwoordiger) een begeleidingsplan opgesteld. De jeugdige wordt
gestimuleerd in onder meer zijn/haar zelfredzaamheid en persoonlijke en sociale
ontwikkeling.

De tekst in de productomschrijving wordt aangepast naar:
Met logeren hoog intensief wordt tijdelijke opvang van maximaal 3 etmalen per week, of een deel van de
vakantie geboden aan jeugdigen met specifieke zorgvragen.
Het logeren is gericht op de ontlasting van ouders, of anderen die een jeugdige als gezinslid verzorgen en
opvoeden; een eventuele dreigende uithuisplaatsing wordt voorkomen.
De jeugdige verblijft tijdelijk elders waar toezicht en de noodzakelijke zorg geboden wordt.

Naast dit product kunnen er in principe geen extra producten als ambulante
begeleiding dan wel persoonlijke verzorging worden ingezet, omdat deze
begeleiding/ verzorging al in het tarief van het product is meegenomen.

Let op! Naast dit product kunnen er in principe geen extra producten zoals ambulante begeleiding dan wel
persoonlijke verzorging worden ingezet, omdat deze begeleiding/ verzorging al in het tarief van het product is
meegenomen.

Onderdeel van het logeren is:
• het stimuleren van de sociale-, persoonlijkheidsontwikkeling en de zelfredzaamheid van de jeugdige;
• het bieden van ondersteuning bij de dagelijkse persoonlijke verzorging (zoals eten, drinken, slapen), evenals
ondersteuning bij wassen, aankleden, toiletgang etc.;
• het waar nodig uitreiken van voorverpakte medicatie;
• het ondernemen van vrijetijdsactiviteiten.
Er wordt door de aanbieder samen met de ouders/verzorgers (en/of wettelijk vertegenwoordiger) een
begeleidingsplan opgesteld. De jeugdige wordt gestimuleerd in onder meer zijn/haar zelfredzaamheid en
persoonlijke en sociale ontwikkeling.
Let op! Naast dit product kunnen er in principe geen extra producten zoals ambulante begeleiding dan wel
persoonlijke verzorging worden ingezet, omdat deze begeleiding/ verzorging al in het tarief van het product is
meegenomen.
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44G02 Langdurig beschermd wonen, doelgroep:
"het betreft jeugdigen van 12-18 jaar (met uitloop 18-/18+) met….."

De tekst in de doelgroep wordt aangepast naar:
"het betreft jeugdigen van 12-18 jaar met….."
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Bijlage 5. Productenboek

51G01 Individuele behandeling basis, productomschrijving:
"het betreft een korte behandeling….."

De tekst in de productomschrijving wordt aangepast naar:
"het betreft een behandeling….."
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Overzicht wijzigingen Open House per 1 juli 2019
Nr.
O1

Document
Overeenkomst

O2

Overeenkomst

O3

Overeenkomst

O4

Overeenkomst

Huidige bepaling
Artikel 18.
18.1
De inschakeling van een Onderaannemer geschiedt voor eigen rekening en risico
van Opdrachtnemer en doet niets af aan de verplichtingen van Opdrachtnemer uit
deze Overeenkomst en geschiedt enkel na melding bij en goedkeuring van
Opdrachtgever.
18.2 Opdrachtnemer is als Hoofdaannemer volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor alle aspecten van de door Onderaannemer geleverde Jeugdhulp
Daaronder
valt
inde
ieder
geval levering
van kwalitatief
Jeugdhulp, op
Considerans
van
overeenkomst
(tekstueel
onder verantwoorde
de zinsnede "Partijen

Per 1 juli 2019
Toelichting (extern)
Artikel 18 wordt gewijzigd naar:
18.1 De inschakeling van een Onderaannemer geschiedt voor eigen rekening en risico van Opdrachtnemer en
doet niets af aan de verplichtingen van Opdrachtnemer uit deze Overeenkomst.
18.2 De inschakeling van een Onderaannemer geschiedt enkel na melding bij en goedkeuring door
Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid een eerder verleende goedkeuring van een
Onderaannemer in te trekken; Opdrachtnemer is dan niet langer bevoegd de bewuste Onderaannemer in te
schakelen bij de uitvoering van toegewezen jeugdhulp.
18.3
Opdrachtnemer
alsde
Hoofdaannemer
volledig
verantwoordelijk
en aansprakelijk
alle aspecten
van de
Opsomming
c, d en e is
van
considerans wordt
verplaatst
naar een nieuw
artikel in de voor
overeenkomst,
te weten

overwegen bij het afsluiten van de overeenkomst als volgt") wordt ingeperkt naar
alleen opsomming a en b.
a)
Opdrachtgever stelt op 1 januari 2018 een “Open house” systeem in waarmee
Opdrachtgever diensten in het kader van de Jeugdwet op de markt verwerft door
tijdens de gehele looptijd van dat systeem Overeenkomsten te sluiten met iedere
ondernemer die zich ertoe verbindt om de betrokken diensten te leveren tegen
vooraf vastgestelde voorwaarden, waarbij de Opdrachtgever geen selectie onder de
belangstellende ondernemers maakt en hun toestaat tot dat systeem toe te treden
tijdens de gehele looptijd ervan;
b) Opdrachtgever organiseert het “Open house” systeem in overeenstemming met
de beginselen van non-discriminatie en gelijkheid van behandeling van
ondernemers en met de daaruit voortvloeiende transparantieverplichting;

artikel 5, lid 1, 2 en 3.
1) Opdrachtnemer heeft verklaard en kan op verzoek van Opdrachtgever aantonen dat de uitsluitingscriteria
genoemd in paragraaf 3.2.1 van het “Aanmeldingsdocument Uitvoering diensten Jeugdwet 2018 en verder”
(Open house) document niet van toepassing op hem zijn;
2) Opdrachtnemer heeft verklaard en kan op verzoek van Opdrachtgever aantonen dat Opdrachtnemer voldoet
aan de geschiktheidseisen genoemd in paragraaf 3.2.2 en 3.2.3 van het “Aanmeldingsdocument Uitvoering
diensten Jeugdwet 2018 en verder” (Open House) document;
3) Opdrachtnemer heeft verklaard en kan op verzoek van Opdrachtgever aantonen dat Opdrachtnemer binnen
de door Opdrachtgever vastgestelde maximale tarieven voldoet aan de specifieke eisen en voorwaarden gesteld
aan de Producten, Trajecten en Pakketten in het “Open House” document.
Door deze wijziging zal het huidige artikel 5 "opzegging door opdrachtnemer "worden hernummerd naar artikel
6. Dit zal tevens van toepassing zijn op alle daarop volgende artikelen zoals opgenomen in de overeenkomst. De
overeenkomst zal in totaal 36 artikelen gaan bevatten.

Artikel 9.3
Opdrachtnemer kan een wijziging in de tariefstelling schriftelijk tot uiterlijk zes
weken voor 1 januari of 1 juli van enig kalenderjaar bekend maken. Bij een
tariefverlaging kan opdrachtnemer aangeven dat deze met terugwerkende kracht
(per datum) kan worden doorgevoerd.

Artikel 9.3, tekst wordt aangepast naar:
De Opdrachtnemer heeft twee mogelijkheden per kalenderjaar (1 januari of 1 juli) om de tariefstelling te
wijzigen, mits deze niet het gestelde maximumtarief overschrijdt. Opdrachtnemer kan een wijziging in de
tariefstelling schriftelijk tot uiterlijk zes weken voor 1 januari of 1 juli van enig kalenderjaar bekend maken. Bij
een tariefverlaging kan opdrachtnemer aangeven dat deze met terugwerkende kracht (per datum) kan worden
doorgevoerd.
Artikel 13.2
Artikel 13.2, tekst wordt gewijzigd naar:
Opdrachtnemer kan (een) Product(en) en/of Traject(en) en/of Pakket(ten) onder
Opdrachtnemer kan (een) Product(en) en/of Traject(en) en/of Pakket(ten) onder zijn inhoudelijke en financiële
zijn inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid laten verlenen door een andere verantwoordelijkheid laten verlenen door een andere Jeugdhulpaanbieder met inachtneming van de vereisten
Jeugdhulpaanbieder met inachtneming van de vereisten zoals geformuleerd in
zoals geformuleerd in het Aanmeldingsdocument en bijlage 5 hiervan; het Productenboek.
bijlage 2 van de Overeenkomst .

Dit betreft een verduidelijking van artikel 9.3 in de
overeenkomst.

Er werd verwezen naar bijlage 2 van de overeenkomst,
hetgeen alleen een opsomming van gecontracteerde
producten betrof.
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