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Maximale Pgb Jeugdhulp tarieven gemeente Katwijk 2022  
De maximale tarieven zijn conform de Verordening Jeugdhulp Gemeente Katwijk 2022.  
Onderstaande tarieven zijn de maximale tarieven. Wanneer het afgesproken tarief in de zorgovereenkomst hoger is dan het maximale tarief, en het aantoonbaar is dat er passende hulp 
bestaat die wel binnen het maximale tarief valt, wordt het maximale tarief toegekend. De aanvrager zal het verschil moeten bijstorten bij de SVB.   
Het werkelijke tarief wordt door de budgethouder afgestemd met de zorgaanbieder en vastgelegd in de zorgovereenkomst. Wanneer het tarief lager is dan het maximale tarief, dan wordt 
het werkelijke tarief opgenomen in de beschikking.  
De hulpverlening moet voldoen aan de kwaliteitseisen vastgesteld in de Verordening Jeugdhulp gemeente Katwijk 2022 en Nadere regels gemeente Katwijk 2022.  

Code Code Productcategorie** Soort Professionele Zorg  Maximaal tarief 2022  Per 

53A01 53 Kindergeneeskunde   Curatieve GGZ-zorg door (kinder)artsen   € 179,40  uur 

54001  54 Jeugd-GGZ Jeugd-ggz behandeling regulier/generalistisch 

 € 67,20  uur 54002  54 Jeugd-GGZ Jeugd-ggz behandeling specialistisch  

54004  54 Jeugd-GGZ Jeugd-ggz diagnostiek 

54003  54 Jeugd-GGZ Jeugd GGZ behandeling/diagnostiek Hoog-specialistisch   € 79,80  uur 

45A48 45 Jeugdhulp Ambulant Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (individueel) 
€ 68,40 (HBO) 
€ 45,- (MBO)* uur 

45A49  45 Jeugdhulp Ambulant 
Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (groep) 

(groepscontacttijd van toepassing) 
€ 68,40 (HBO) 
€ 45,- (MBO)* uur 

41A00  41 Dagbehandeling Dagbehandeling A   € 61,18  dagdeel 

41A03  41 Dagbehandeling Dagbehandeling B   € 66,12  dagdeel 

45A76  45 Jeugdhulp Ambulant Ernstige Dyslexie  
Diagnostiek/behandeling  

 € 60,60  uur 
45A77  45 Jeugdhulp Ambulant 

44A27 - L 44 Jeugdhulp Verblijf (excl. Behandeling) Jeugdhulp verblijf 24-uur zorg: Respijtzorg/LVB  € 74,28  dag 

44A27 - J 44 Jeugdhulp Verblijf (excl. Behandeling) Jeugdhulp verblijf 24-uur zorg: J&O  € 84,50  dag 

44A27 - G 44 Jeugdhulp Verblijf (excl. Behandeling) Jeugdhulp verblijf 24-uur zorg: GGZ  € 173,97  dag 

44A08  44 Jeugdhulp Verblijf (excl. Behandeling) Jeugdhulp verblijf: gezinshuis   € 145,43  dag 

42A03  42 Vervoersdiensten Vervoer (alleen in combinatie met dagbehandeling)   € 12,76  dag 

 

JI201 34 Niet-professioneel Individuele begeleiding  € 17,00  uur 

JI301 34 Niet-professioneel Persoonlijke verzorging  € 17,00  uur 

JI701 34 Niet-professioneel Dagactiviteiten (groepscontacttijd van toepassing)  € 17,00  uur 
Een dagdeel zoals benoemd in de tarieventabel is 3,5 tot 4 uur inclusief voorbereidings- en afrondingstijd. Minimaal verblijfsduur van de jeugdigen van 3 uur. Een dag is een periode van 24 uur.  
*Een professional is een MBO/HBO opgeleid persoon met algemene deskundigheid en brede kennis van jeugdhulp. De zorgorganisatie of ZZP’er voldoet aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in artikel 11 van de Verordening 
Jeugdhulp gemeente Katwijk 2022 
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 Inzet Niet-professionele zorgverlener  
De jeugdige en/of ouder(s) aan wie een Pgb wordt toegekend, kunnen alleen jeugdhulp betrekken van niet-professionele zorgaanbieder als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:  

a. de kwaliteit van de inzet van niet-professionele zorgaanbieders is aantoonbaar minimaal gelijkwaardig aan professionele ondersteuning;  
b. de geboden hulp is passend, adequaat en veilig;  
c. de niet-professionele zorgaanbieder heeft aangegeven dat de zorgverlening voor hem niet tot overbelasting leidt;  
d. indien de niet-professionele zorgverlener een persoon uit het sociale netwerk betreft, mag deze op geen enkele wijze druk op de jeugdige en/of zijn ouder(s) hebben uitgeoefend 
bij hun besluitvorming.   

De jeugdige en/of ouder(s) aan wie een Pgb wordt toegekend kunnen alleen een niet-professionele zorgaanbieder inzetten voor:  
a. begeleiding;  
b. dagactiviteiten;  
c. persoonlijke verzorging.  

De inzet van niet-professionele zorgverleners, middels een Pgb, dient in ieder geval aantoonbaar beter geacht, indien één of meerdere van de volgende omstandigheden aan de orde zijn:  
- de hulp is vooraf niet goed in te plannen;  
- de hulp moet op ongebruikelijke tijden geleverd worden;  
- de hulp moet op veel korte momenten per dag geboden worden;  
- de hulp moet op verschillende locaties worden geleverd;  
- de hulp moet 24 uur per dag en op afroep beschikbaar zijn;  
- de hulp moet vanwege de aard van de beperking worden geboden door een persoon met wie de jeugdige vertrouwd is en goed contact heeft. 

Voor niet-professionele zorgaanbieder geldt een maximum uurtarief van 17 euro per uur voor maximaal 40 uur per week, overeenkomend met de RLZ, artikel 5.22, lid 5. Wanneer een 
informele hulp ook parttime of fulltime betaalde arbeid verricht, geldt een maximumaantal uren van de te verlenen hulp. De hulp op basis van een Pgb en de betaalde arbeid mag samen het 
gemiddelde van 48 uren per week niet overschrijden. Dit wordt gemeten over een periode van 16 aaneengesloten werkweken.  
 
Het Pgb is geen inkomensondersteuning, maar wordt ingezet in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen en voor zover de eigen mogelijkheden 
en het probleemoplossend vermogen van de ouder(s) en of jeugdige ontoereikend zijn met als doel het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de jeugdige en zijn/haar 
gezin. Indien het gezinsinkomen te laag is en een ouder als gevolg daarvan meer zal moeten gaan werken om in het dagelijkse levensonderhoud te kunnen blijven voorzien, zijn zij mogelijk 
niet in staat de zorg en begeleiding te geven die zij in het verleden hebben geboden. 
 
Als er sprake is van ondersteuning door een persoon uit het sociaal netwerk, zal nadrukkelijk onderzocht worden of er geen sprake is van belangenverstrengeling.   
Het college staat het niet toe dat de jeugdhulpaanbieder (anders dan de aanbieder van gesloten jeugdhulp; zie artikel 8.1.1.2. van de Jeugdwet) het Pgb beheert, of dat er sprake is van een 
zakelijke relatie tussen Pgb-beheerder en jeugdhulpaanbieder, dan wel anderszins sprake is van mogelijke belangenverstrengeling. De Pgb-beheerder moet op een neutrale manier toezicht 
kunnen houden op de levering van de met het Pgb ingekochte diensten.  
 

Kwaliteitskaders  

1. Jeugdhulpaanbieders (voor zowel ZiN als PGB) moeten voldoen aan de volgende eisen. Zij:  
a. hebben enkel medewerkers in dienst die in bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag;  
b. beschikken over een passende aansprakelijkheidsverzekering;  

**Hulp geboden uit het sociaal netwerk komt niet in aanmerking voor het tarief van een professional of een specialist. Individuele begeleiding vanuit het sociaal netwerk kan ook begeleiding zijn bij de persoonlijke verzorging (niet 
medische handelingen). 
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c. verlenen veilige, doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte hulp;  
d. werken volgens de norm van verantwoorde werktoedeling; https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/kwaliteitskader-Jeugd-v2.1.pdf   
e. werken volgens de richtlijn van 1Gezin 1Plan 1Regisseur;  
f. dienen een kwaliteitssysteemborgingssysteem te hebben;  
g. hebben een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling;  
h. hebben een meldplicht bij een calamiteit;  
i. hebben een meldplicht geweld bij de verlening van jeugdhulp;  
j. hebben de beschikking over een klachtenprocedure;  
k. hebben de beschikking over een cliëntenraad indien de Jeugdwet dat vereist;  
l. hebben de verplichting een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn taak uit te oefenen;  
m. staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als jeugdhulpaanbieder, hebben een KVK-nummer en staan geregistreerd bij het CIBG.  

2. Bij inzet van het Sociaal Netwerk, uitbetaald via een Pgb, zijn de kwaliteitseisen bij lid 1 sub a en sub c van toepassing. De kwaliteitseis in bij lid 1 sub a geldt niet in de 
gevallen dat de zorgverlener familie in de 1e lijn, is.  
3. Een professional is een MBO/HBO opgeleid persoon met algemene deskundigheid en brede kennis van jeugdhulp. De zorgorganisatie of ZZP’er staat ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel.  

 

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/kwaliteitskader-Jeugd-v2.1.pdf
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Omschrijving Diensten 
Bekijk voor de uitgebreide omschrijving en kaders van de verschillende diensten de meest recente versie van de Dienstomschrijvingen Jeugdhulp Holland Rijnland op 
www.jeugdhulphollandrijnland.nl 
 

53A01 Curatieve GGZ-zorg door (kinder)artsen 

Medicamenteuze GGZ-behandeling conform professionele standaarden die binnen de sector gebruikelijk zijn. 
 

54001 Jeugd GGZ-behandeling regulier/generalistisch 

De generalistische jeugd ggz is gericht op diagnostiek en behandelen van lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of stabiele chronische problematiek. 
 

54002 Jeugd GGZ-behandeling specialistisch 

GGZ-behandeling conform professionele standaarden die binnen de sector gebruikelijk zijn.De behandeling omvat ook de diagnostiek benodigd om kwaliteit en effectiviteit van de 
opvolgende stappen in de behandeling te kunnen bepalen. De specialistische jeugd ggz is gericht op diagnostiek en behandelen van matig tot ernstige, complexe psychische problemen of 
niet-stabiele chronische problematiek met matige tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren. 
 

54003 Jeugd GGZ-behandeling hoog-specialistisch 

Multidisciplinaire GGZ-behandeling conform professionele standaarden die binnen de sector gebruikelijk zijn voor cliënten met complexe problematiek zoals blijkt uit: 

− een hoge mate van ernst en/of comorbiditeit en/of complicaties, en/of 

− onvoldoende respons op gespecialiseerde behandeling 

− zeldzame (combinaties van) aandoeningen waarvoor de richtlijnen nog geen soelaas bieden, en/of 

− problemen die complexe interventies of kennis vereisen. 
De behandeling omvat ook de diagnostiek benodigd om kwaliteit en effectiviteit van de opvolgende stappen in de behandeling te kunnen bepalen. 
 

54004 Jeugd GGZ-diagnostiek 

Dit omvat alle activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag. 
 

45A48 Jeugdhulp ambulant regulier (individueel) 

De door de jeugdhulpaanbieder in te zetten hulp is doelmatig en zo licht als mogelijk en met een passende (personele) inzet om de in het 1G1P gestelde doelen te bereiken. De begeleiding 
is erop gericht jeugdigen die vastlopen in hun ontwikkeling zo dichtbij en zo kort mogelijk te ondersteunen om weer te kunnen functioneren in de thuissituatie, in hun leefomgeving en op 
school. Hierbij spreekt de jeugdhulpaanbieder het eigen netwerk van de jeugdige/het gezin aan en benut deze de mogelijkheden in het voorliggende veld. De jeugdhulpaanbieder zet de 
jeugdhulp individueel in op de jeugdige en/of het (pleeg)gezin.  
 
De jeugdhulpaanbieder zet de hulp zoveel mogelijk gebundeld in, in geval van gezinsproblematiek.  
Onder Individuele-begeleiding kunnen onder andere de volgende activiteiten vallen:  

− Advies aan en begeleiding van jeugdigen, ouders/verzorgers en hun netwerk;  

− Leren omgaan met een beperking en/of stoornis; 14 Indien voortgezette jeugdhulp noodzakelijk wordt geacht wordt de route, zoals beschreven in protocol bedrijfsvoering, gevolgd. 

− Vaardigheidstrainingen gericht op het omgaan met de beperking en/of stoornis;  

− Activiteiten, coaching en begeleiding gericht op stabilisatie van de beperking en/of stoornis.  

http://www.jeugdhulphollandrijnland.nl/
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In paragraaf kaders zijn de vormen van jeugdhulp opgenomen die niet onder Individuele begeleiding vallen (nee) en de vormen die slechts onder voorwaarden hieronder kunnen vallen na 
beoordeling door de gemeentelijke toegang (nee, tenzij). 
 
Voorliggende voorzieningen:  
- Begeleiding groep is voorliggend. Daar waar begeleiding in een groep niet (meer) passend en/of toereikend is, besluit de wettelijk verwijzer tot Individuele begeleiding.  
- In geval de problematiek als bedoeld in de omschrijving verhindert dat jeugdigen kunnen deelnemen aan (regulier of gespecialiseerd) onderwijs, zet de gemeente Jeugdhulp-op-School in. 
Deze dienst is voorliggend.  
De jeugdhulpaanbieder kan in die situaties geen Individuele begeleiding inzetten, tenzij daarnaast problematiek speelt op andere leefgebieden en Jeugdhulp-op-School daardoor 
aantoonbaar onvoldoende passend is. - Individuele begeleiding gericht op de resultaatgebieden zoals omschreven in de dienst Jeugdhulp-op-School kan slechts worden aangeboden 
wanneer de Jeugdhulpaanbieder ervaring heeft met het bieden van jeugdhulp-op-School (regulier en speciaal onderwijs), wanneer Jeugdhulp-op-School onvoldoende passend is en wanneer 
toeleiding door de contactpersoon van de gemeentelijke toegang in afstemming met het zorgteam heeft plaatsgevonden 
 

45A49 Jeugdhulp ambulant regulier (groep) 

Reguliere ambulante jeugdhulp (groep) is gericht op het groepsmatig begeleiden van licht- tot matig-complexe enkelvoudige en meervoudige problemen. Het doen verminderen en/of 
stabiliseren van de gevolgen van een stoornis of beperking op het dagelijks functioneren staat daarbij centraal. De in te zetten hulp is doelmatig en zo licht als mogelijk en met een passende 
(personele) inzet om de in het 1G1P1R en/of begeleidingsplan gestelde doelen te bereiken. Onder deze categorie van dienstverlening vallen zowel ‘reguliere begeleiding’ en de meer 
gespecialiseerde vormen van begeleiding. De mate van specialisatie blijkt uit de personele inzet. GGZ-behandeling vallen buiten deze scope. 
 
Specialistische ambulante jeugdhulp (groep) is gericht op het groepsmatig behandelen van enkelvoudige en meervoudige complexe problemen of instabiele chronische problematiek. Het 
herstellen, doen verminderen en/of stabiliseren van een (ontwikkelings-)stoornis, beperking en/of gedragsproblemen staat hierbij centraal. Er zijn jeugdigen met een blijvende chronische 
beperking waarbij ontwikkeling niet altijd haalbaar is. De in te zetten hulp is specialistisch, en gericht op het bereiken van de in het 1G1P1R en/of behandelplan gestelde doelen en het 
optimaliseren van de leerbaarheid. De hulp wordt groepsmatig ingezet op de jeugdige en/of het (pleeg)gezin. Onder ‘jeugdhulp ambulant specialistisch’1 vallen zowel ‘reguliere 
behandeling’ als de meer gespecialiseerde vormen van behandeling. De mate van specialisatie blijkt uit de personele inzet. GGZ-behandelingen vallen buiten deze scope. 
 
Groepscontacttijd: Totale tijd van aanwezige professional/behandelaar, delen door het aantal aanwezige cliënten. 
 

41A00 Dagbehandeling A 

Dagbehandeling A omvat uitsluitend het verblijf met de ingeroosterde groepsleiding/ VOV (verzorgend, opvoedkundig, verplegend) staf, waarmee een pedagogisch klimaat wordt gecreëerd. 
Het pedagogisch klimaat is gericht op het creëren van een omgeving waarin een jeugdige wordt gestimuleerd zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Dagbehandeling A omvat 
ontwikkelingsgerichte activiteiten, gericht op het aanleren en generaliseren van vaardigheden, passend bij de ontwikkelingstaken van de jeugdige. Tijdens deze dagbehandeling verblijft de 
jeugdige zonder overnachting in groepsverband op de locatie van de aanbieder. Dagbehandeling A omvat onder andere: 

- naschoolse begeleiding/behandeling; 
- observatie en diagnostiek; 
- zorg en onderwijs combinatie; 
- leer- en werktraject; 
- begeleiding ter overbrugging naar school of behandeling. 
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41A03 Dagbehandeling B 

Dagbehandeling B omvat uitsluitend het verblijf met de ingeroosterde groepsleiding/ VOVstaf, waarmee een pedagogisch klimaat wordt gecreëerd. Tijdens de dagbehandeling wordt een 
pedagogisch klimaat gecreëerd waarin een jeugdige ontvankelijk is of wordt voor de noodzakelijk geachte ambulante jeugdhulp, zoals behandeling of training. Dagbehandeling B omvat 
ontwikkelingsgerichte activiteiten, gericht op het aanleren en generaliseren van vaardigheden, passend bij de ontwikkelingstaken van de jeugdige. Tijdens deze dagbehandeling verblijft de 
jeugdige zonder overnachting in groepsverband op de locatie van de aanbieder. Dagbehandeling B kent onder andere de volgende vormen: 

- onderwijs vervangende dagbehandeling; 
- klinisch verblijf zonder overnachting; 
- kinderdienstencentra. 

 

Groepsbegeleiding en dagbehandeling:  

In de dienstomschrijvingen worden twee vormen van groepsbehandeling geformuleerd, namelijk dagbehandeling en ambulant groep. Het verschil wordt als volgt gedefinieerd: 
dagbehandeling is een gestructureerd aanbod per dagdeel op een (externe) dagbehandelingslocatie, ambulant groep is een groepsbegeleiding die ambulant wordt verleend op de 
locatie/leefomgeving waar de jeugdigen zich op dat moment al in bevinden. 
 
Pedagogisch klimaat en de therapeutische leefomgeving Centraal in het pedagogisch klimaat staat het creëren van een leefomgeving die voorziet in de basisbehoefte van jeugdigen in de 
residentiële jeugdhulp (Jongepier et al., 2010). Agogischen VOV personeel dragen zorg voor de dagelijkse verzorging en opvoeding van de jeugdigen op de leefgroep en geven met hun 
handelen vorm aan het pedagogisch leefklimaat op de groep. De verzorging en dagelijkse opvoeding van jeugdigen is primair gericht op het bevorderen van een gezonde en 
leeftijdsadequate ontwikkeling van de jeugdige, binnen zijn of haar mogelijkheden. Naast het pedagogisch klimaat wordt in de residentiele jeugdhulp ook een therapeutische leefomgeving 
gecreëerd. Een therapeutisch klimaat is een veilige, gestructureerde en rehabiliterende omgeving waarin sprake is van veel ondersteuning, duidelijke kansen voor groei, minimale repressie 
en waarbinnen een goede balans tussen flexibiliteit en controle voor een prettige sfeer zorgt (Van Der Helm, 2011). Het gaat daarbij zowel om methodisch handelen afgestemd op de 
specifieke problemen van de individuele jeugdigen als om de inzet van individuele- en groepsinterventies. De (personele) inspanning voor het realiseren van het pedagogisch klimaat en/of 
de therapeutische leefomgeving bestaat vaak uit de inzet van meerdere fte’s en/of personele mix en is onderdeel van het verblijfstarief. Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het 
creëren van het pedagogisch klimaat en/of de therapeutische leefomgeving op de groep, mogen daarom in dezelfde tijd geen ambulante uren factureren. Begeleiding en behandeling die 
aanvullend op het pedagogisch klimaat en therapeutische leefomgeving wordt verleend, kan als ambulante inzet worden gefactureerd. Ambulante inzet door aanbieder Jeugdhulp met 
verblijf Voor aanbieders die per 1/1/2019 de Resultaatovereenkomst Ambulante jeugdhulp hebben gesloten in verband met de nieuwe bekostigingssystematiek is het niet mogelijk 
Ambulante jeugdhulp als nieuwe dienst of ter vervanging van de dienst Jeugdhulp met verblijf te declareren. Ambulante inzet bij aanbieders Jeugdhulp met verblijf is alleen toegestaan ter 
voorbereiding van/tijdens/als afronding van het verblijf van de cliënt bij de jeugdhulpaanbieder. 
 
De dienst dagbehandeling omvat alle vormen van dagbehandeling, dagbesteding en begeleiding. De keuze om alle vormen onder de noemer dagbehandeling te laten vallen, is omdat altijd 
sprake is van het behalen van doelen door de jeugdige. Dit doelgericht werken sluit het best aan op de term dagbehandeling. 
dagbehandeling is een gestructureerd aanbod per dagdeel op een (externe) dagbehandelingslocatie, ambulant groep is een groepsbegeleiding die ambulant wordt verleend op de 
locatie/leefomgeving waar de jeugdigen zich op dat moment al in bevinden. 
 

45A76 Diagnostiek Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (ED)  

Diagnostiek ED omvat de activiteiten die worden verricht ter verduidelijking van de (oorzaak van) lees- en/of spellingsproblemen. Hierbij worden de procedures uit de meest recente, 
regionaal vastgestelde procedure “Signalering, diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie” gevolgd en de meest recente aanvullende richtlijnen van het NKD, 
gehanteerd.  
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45A77 Behandeling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (ED) 

Behandeling ED omvat de activiteiten die worden verricht ter verbetering van de lees- en/of spellingsproblemen en het hanteerbaar maken hiervan. Hierbij worden de procedures uit de 
meest recente, regionaal vastgestelde procedure “Signalering, diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie” gevolgd en de meest recente aanvullende richtlijnen van het 
NKD, gehanteerd. 
 

44A27 Jeugdhulp verblijf 

Bij deze deelprestatie verblijf ligt de nadruk op het zelf oplossend vermogen en zelfregie van de jongeren. Meestal is sprake van jongeren met lichte/beperkte (gedrags)problemen 
(psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak is tot verblijf buiten het eigen gezin. Wat betreft de zelfstandigheid in de ADL/BDL (algemene en bijzondere 
dagelijkse levensverrichtingen) is er geen begeleiding noodzakelijk. De zelfredzaamheid van de jongeren is leeftijdsadequaat. 
 
Tarief 1 Respijtzorg/Lvb: licht verstandelijke beperking 
het tijdelijk en volledig overnemen van de zorg van mantelzorgers zodat zij een adempauze kunnen nemen. Ouders/verzorgers van een jeugdige die permanent toezicht nodig heeft, kunnen 
een indicatie aanvragen voor kortdurend verblijf. De jeugdige kan dan maximaal (drie) etmalen per week ergens anders logeren. Op deze wijze wordt degene die thuis de jeugdige verzorgt 
tijdelijk ontlast . 
 
Tarief 2 J&o: jeugd en opvoedhulp 
Er is een integraal perspectiefplan betreffende de gedragsproblematiek. Begeleiders zijn SKJ of BIG geregistreerd.  
 
Tarief 3 GGZ: geestelijke gezondheidszorg 
Er is sprake van een DSM stoornis en een integraal perspectiefplan betreffende de psychiatrische problematiek. Begeleiders zijn SKJ of BIG geregistreerd.  
 

44A08 Gezinshuis 

Definitie volgens het document kwaliteitscriteria Gezinshuizen (2019):‘Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp - georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem – waar 
gezinshuisouders volgens het 24x7-principe opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan bij hen in huis geplaatste kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op 
intensieve en professionele hulpverlening als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek’. 
 
De gezinshuisouder(s) is/zijn verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat in het gezin, dat zich richt op stabilisatie en normalisatie, zodat in een rustige en veilige omgeving kan worden 
gewerkt aan de ontwikkeling van de jeugdige. Gezinshuisouder(s) biedt/bieden hierbij gespecialiseerde begeleiding, passend bij de hulpvraag van de jeugdige. 
Het verblijf draagt bij aan het oplossen of verkleinen van de ontstane problemen van de jeugdige, zodat een terugkeer naar huis, doorstroom naar zelfstandig wonen of lichtere vorm van 
jeugdhulp (al dan niet op langer termijn) mogelijk wordt.  
 

42A03 Vervoer 

Vervoer is primair de eigen verantwoordelijkheid van cliënt, dan wel ouders/verzorgers van de cliënt. 
Het vervoer, op basis van een vervoersindicatie, naar een accommodatie daghulp (dagopvang, dagbehandeling, dagbesteding) in de regio Holland Rijnland (13 gemeenten), met uitzondering 
van het vervoer PGB en het vervoer naar OZA-projecten tijdens schoolperioden.  
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