Bouwstenen Jeugdhulp met Verblijf
Bijlage 6
Producten

Code

JeugdzorgPlus

43A12

Doelgroep

Omschrijving

Leeftijd voor deze jeugdigen is
tussen 12-18 jaar. Deze vorm
van specialistische jeugdzorg is
er voor jongeren met zeer
complexe gedragsproblemen.
En kan zowel in het vrijwillig
als het gedwongen kader
ingezet worden. In deze
gevallen heeft de rechter een
maatregel gesloten jeugdhulp
uitgesproken.

JeugdzorgPlus is op een
terrein van een instelling.
Er wordt in nauwe
samenwerking met het
speciaal onderwijs,
instellingen voor
jeugdpsychiatrie,
verslavingszorg en voor
jeugdigen met een
verstandelijke beperking en
collega
jeugdzorginstellingen,
gespecialiseerde
jeugdhulptrajecten
aangeboden die jongeren
met zware
gedragsproblemen
perspectief biedt op een zo
goed mogelijke terugkeer in
de maatschappij. Om deze
jeugdigen onontkoombaar
de noodzakelijke hulp te
kunnen bieden en
onttrekking aan zorg te
voorkomen, mag
JeugdzorgPlus beperkende

Doelstelling

Inzet en bijzonderheden

JeugdzorgPlus biedt de
jongeren de behandeling
en de structuur die nodig
is om zelf het risico op
ontsporen voldoende te
kunnen controleren,
zodat zij weer zoveel
mogelijk kunnen
participeren in de
maatschappij.

Bouwsteen en tarief is in
principe inclusief vervoer en zak
en kleedgeld voor de pupil.
Bekijk de tabel hieronder voor
specificatie.

Producten

Code

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling

Inzet en bijzonderheden

De begeleiding is
gericht op verbetering
van het functioneren
en zo veel mogelijk
deelname aan het
normale leven (school

Bouwsteen en tarief is in
principe inclusief vervoer
en zak en kleedgeld voor
de pupil. Bekijk de tabel
hieronder voor
specificatie.

maatregelen toepassen.
Daarvoor beschikt een
JeugdzorgPlus instelling
over de benodigde
bevoegdheden en
competenties.
Naast de JeugdzorgPlus als
vorm van jeugdhulp gaat het
hier ook om de inkoop van
de toegang tot
JeugdzorgPlus, dat wil zeggen
de makelaarsfunctie van
machtiging tot plaatsing. Het
gaat hierbij om een
bovenregionale voorziening
die zicht heeft op de
beschikbaarheid van
plaatsen voor JeugdzorgPlus
bij de gecontracteerde
aanbieders en kan inschatten
welke plaats het meest
geschikt is op basis van de
geformuleerde zorgvraag.
Beschermd wonen J- GGZ
en verslavingszorg

44A52

Beschermd wonen is bedoeld
voor jongeren met een
psychische aandoening,
bijvoorbeeld een
psychiatrische ziekte, autisme
of een hersenbeschadiging.

In een veilige en
beschermende woonvorm
woont de jeugdige met
andere jongeren in een
huis. Een professional
geeft begeleiding bij de

Producten

3leefmilieusvoorzieningen
incl. behandeling en
dagbesteding (4-LVG)

Code

43A56

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling

Het gaat om jeugdigen voor
wie behandeling niet (meer)
op de voorgrond staat, maar
die nog niet op zichzelf
kunnen wonen. De
thuissituatie is vaak ook
ontwricht, als gevolg van de
psychiatrische aandoening
van de jongere. De
doelgroep voor deze vorm
is 3GGZ-C incl.
dagbesteding exclusief
behandeling. In overleg kan
ook een andere zwaarte
instromen.

levensgebieden:
persoonlijke verzorging,
onderwijs, sociale
vaardigheden en relaties.

e.d.). De jongere is
goed voorbereid op
een zo zelfstandig
mogelijk bestaan als
jongvolwassene, al
dan niet met
terugkeer naar het
gezin.

Deze vorm van specialistische
jeugdhulp is er voor jongeren
met zeer complexe
gedragsproblemen/ licht
verstandelijke beperking. En
kan zowel in het vrijwillig als
het gedwongen kader gevolgd
worden. Voor die laatste geldt
dan dat de rechter een
maatregel heeft uitgesproken
voor de jongere. Door de
toename van de
gedragsproblematiek en de
behoefte aan structuur t.o.v.
3-LVG hebben jongeren met

In de zogenaamde 3leefmilieus- voorzieningen
wordt verblijf en
behandeling gecombineerd
met school, dagbesteding of
arbeidstoeleiding op één
locatie. De jongeren wonen
met een aantal
leeftijdsgenoten onder
begeleiding van een
medewerker samen. Van
hieruit volgens ze therapie en
gaan ze naar school.

Het realiseren van een
stabiele, duurzame en
voor de ontwikkeling van
de jeugdige, optimale
ontwikkeling en
opvoeding door tijdelijke
uithuisplaatsing.

Inzet en bijzonderheden

Bouwsteen en tarief is in
principe inclusief vervoer en
zak en kleedgeld voor de pupil.
Bekijk de tabel hieronder voor
specificatie.

Producten

Code

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling

Inzet en bijzonderheden

indicatie 4- LVG meer
beperkende maatregelen
nodig, zoals een 3- milieu. Het
verschil tussen 3 en 4 LVG is
de mate van behoefte aan
structuur die toeneemt en de
gedragsproblematiek.

3leefmilieusvoorzieningen
incl. behandeling en
dagbesteding (5-LVG)

Behandelgroep 24 uur op
terrein (VF6)

43A57

Deze vorm van specialistische
jeugdhulp is er voor jongeren
met zeer complexe
gedragsproblemen/ licht
verstandelijke beperking. En kan
zowel in het vrijwillig als het
gedwongen kader gevolgd
worden. Voor die laatste geldt
dan dat de rechter een
maatregel heeft uitgesproken
voor de jongere.

In de zogenaamde 3leefmilieus- voorzieningen
wordt verblijf en
behandeling gecombineerd
met school, dagbesteding of
arbeidstoeleiding op één
locatie. De jongeren wonen
met een aantal
leeftijdsgenoten onder
begeleiding van een
medewerker samen. Van
hieruit volgens ze therapie en
gaan ze naar school.

Het realiseren van een
stabiele, duurzame en
voor de ontwikkeling van
de jeugdige, optimale
ontwikkeling en
opvoeding door tijdelijke
uithuisplaatsing

43A37

Deze vorm van specialistische
jeugdhulp is er voor jongeren
met zeer complexe
gedragsproblemen. En kan
zowel in het vrijwillig als het
gedwongen kader gevolgd
worden. Voor die laatste geldt

In deze terreinvoorziening
wordt verblijf en
behandeling gecombineerd
met school, dagbesteding of
arbeidstoeleiding op één
locatie. Vaak is dit product
tijdelijk van aard (max een

Behandeling is gericht op
herstel van het gewone
leven, bij voorkeur
terugkeer in het gezin.

Bouwsteen en tarief is in
principe inclusief vervoer en
zak en kleedgeld voor de pupil.
Bekijk de tabel hieronder voor
specificatie.

Bouwsteen en tarief is in
principe inclusief vervoer en zak
en kleedgeld voor de pupil.
Bekijk de tabel hieronder voor
specificatie.

Producten

Behandelgroep 24 uur op
terrein (VF7)

Code

43A38

Doelgroep

Omschrijving

dan dat de rechter een
maatregel heeft uitgesproken
voor de jongere.

jaar) en onderdeel van een
traject, dat zich op de cliënt
en het gezin richt. Vanuit die
visie zijn herstel van
veiligheid, emotie- en
zelfregulatie en het leren van
vaardigheden speerpunten
van de behandeling, zowel
bij het doorbreken van de
spiraal als in functioneren in
het gewone leven.

Deze vorm van specialistische
jeugdhulp is er voor jongeren
met zeer complexe
gedragsproblemen. En kan
zowel in het vrijwillig als het
gedwongen kader gevolgd
worden. Voor die laatste geldt
dan dat de rechter een
maatregel heeft uitgesproken
voor de jongere.

In deze terreinvoorziening
wordt verblijf en
behandeling gecombineerd
met school, dagbesteding of
arbeidstoeleiding op één
locatie. Vaak is dit product
tijdelijk van aard (max een
jaar) en onderdeel van een
traject, dat zich op de client
en het gezin richt. Vanuit die
visie zijn herstel van
veiligheid, emotie- en
zelfregulatie en het leren van
vaardigheden speerpunten
van de behandeling, zowel
bij het doorbreken van de

Doelstelling

Inzet en bijzonderheden

Behandeling is gericht op
herstel van het gewone
leven, bij voorkeur
terugkeer in het gezin.

Bouwsteen en tarief is in
principe inclusief vervoer en zak
en kleedgeld voor de pupil.
Bekijk de tabel hieronder voor
specificatie.

Producten

Code

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling

Inzet en bijzonderheden

Behandeling is gericht op
herstel van het gewone
leven, bij voorkeur
terugkeer in het gezin.

Bouwsteen en tarief is in
principe inclusief vervoer en zak
en kleedgeld voor de pupil.
Bekijk de tabel hieronder voor
specificatie.

spiraal als in functioneren in
het gewone leven.
Behandelgroep 24 uur op
terrein (VF8)

43A39

Behandelgroep incl.
dagbesteding en
behandeling (3LVG)

43A55

Deze vorm van specialistische
jeugdzorg is er voor jongeren
met zeer complexe
gedragsproblemen. En kan
zowel in het vrijwillig als het
gedwongen kader gevolgd
worden. Voor die laatste geldt
dan dat de rechter een
maatregel heeft uitgesproken
voor de jongere. Dit betreft
een crisisgroep met
behandeling of een
crisisgroep tijdelijk verblijf.
Het verblijf is altijd beperkt
(max. 3 maanden), waarbij goed
gekeken wordt naar perspectief
voor een vervolg.

In deze terreinvoorziening
wordt verblijf en
behandeling gecombineerd
met school, dagbesteding of
arbeidstoeleiding op één
locatie. Vaak is dit product
tijdelijk van aard (max. een
jaar) en onderdeel van een
traject, dat zich op de cliënt
en het gezin richt. Vanuit die
visie zijn herstel van
veiligheid, emotie- en
zelfregulatie en het leren van
vaardigheden speerpunten
van de behandeling, zowel
bij het doorbreken van de
spiraal als in functioneren in
het gewone leven.

Deze vorm van specialistische
jeugdhulp is er voor jongeren
met complexe
gedragsproblemen/ licht
verstandelijke beperking. En
kan zowel in het vrijwillig als
het gedwongen kader gevolgd
worden. Voor die laatste geldt

Er bestaand verschillende
vormen van residentiele
jeugdzorg. Het zijn wel
allemaal trajecten op
locatie, dus of in de wijk of
in een 3milieuvoorziening.
Jongeren wonen hier

Het realiseren van een
stabiele, duurzame en
voor de ontwikkeling van
de jeugdige, optimale
ontwikkeling en
opvoeding door tijdelijke
uithuisplaatsing.

Groepen kunnen in de wijk
staan, maar ook op terrein.
Bijvoorbeeld Pluryn
Werkenrode in Groesbeek.
Deze variant is inclusief
behandeling en inclusief
dagbesteding en komt
verreweg het meeste voor in

Producten

Code

Doelgroep
dan dat de rechter een
maatregel heeft uitgesproken
voor de jongere. Jongeren met
een LVG-p r o bl e m a ti e k
hebben nodig dat er grenzen
worden gesteld, structuur
wordt aangebracht en er
bemoeizorg wordt toegepast.
Het verschil tussen 3 en 4 LVG
is de mate van behoefte aan
structuur die toeneemt en de
gedragsproblematiek. Bij
jongeren met 3 LVG kan dit in
de wijk.

Time out voorziening

44A06

Jongeren met een leeftijd
tussen 0-18 jaar.
Preventieve voorzieningen
bedoeld voor jongeren die
even tot rust moeten
komen van alle
hulpverlening en
gezinsproblematieken.

Omschrijving

Doelstelling

tijdelijk en krijgen
begeleiding e n
behandeling. Bij jongeren
met een LVG of VG
indicatie duren de
trajecten vaak langer dan
J&O, dit komt omdat bij de
eerste groep het
steunsysteem vaak zwak is
en het hertstelvermogen
ook moeilijker. Jongeren
zonder LVG kan een
behandeling de
ontwikkeling bevorderen.
Er zijn in de regio twee
varianten beschikbaar:
Stichting Time Out Huis
Nijmegen
Voor meiden met een
migrantenafkomst om tot
rust te komen en om te
werken aan herstel van
een goed contact met
ouders, familie, vrienden
en school. Inclusief
transculturele
therapeutische hulp voor
de cliënt (op de groep).
De Zandroos (via

Inzet en bijzonderheden
de praktijk.
Bouwsteen en tarief is in
principe inclusief vervoer en
zak en kleedgeld voor de
pupil. Bekijk de tabel
hieronder voor specificatie.

Het doel is dat de jongere
zich weer veilig voelt en
door stoom af te blazen
weer terug naar huis kan
keren. Herstel van de
thuissituatie staat
centraal, of als dat niet
kan zelfstandig wonen.
Daarnaast wordt
gekeken wat het
perspectief is van de
jongere / het gezin.

Voor de twee Time out
voorzieningen geldt: inclusief
begeleiding van de cliënt op
de groep, exclusief
begeleiding van het systeem
en behandeling van de cliënt /
systeem (therapie,
gezinshulp).
Voor het TOH is
transculturele
therapeutische hulp voor de
cliënt (op de groep) inclusief,
maar in het systeem (thuis)
exclusief.
Voor De Zandroos is een

Producten

Code

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling

Shelterzorg)

specialistische therapie voor
de cliënt (en het systeem)
exclusief. Periode: 3
maanden. Eventueel op
aanvraag; 6 maanden.
Bouwsteen en tarief is in
principe inclusief vervoer en
zak en kleedgeld voor de
pupil. Bekijk de tabel
hieronder voor specificatie.

Het bieden van structuur
en rust met aanvullende
(spec.) begeleiding
wanneer nodig. Het doel is
werken aan een herstel
van de thuissituatie zodat
de jongere zo snel mogelijk
weer terug kan naar huis.
Moeder Kind Huis (MKH)

44A45

Een tijdelijk product voor (jonge)
moeders die zwanger zijn of het
jongste kind is tussen 0 en 4 jaar
oud. Het gaat om moeders die
hun kind onvoldoende stabiliteit
en veiligheid kunnen bieden op
verschillende leefdomeinen
(wonen, opvoeding, geld) en té
weinig netwerkondersteuning
hebben om dit te compenseren.
Dit product dient als laatste
kans om binnen het vrijwillig
kader een maatregel te
voorkomen. Er kan ook al
sprake zijn van een OTSmaatregel. Dan dient MKH om
UHP te voorkomen. Ook wordt
het ingezet na een UHP om te

Er zijn in de Regio
Nijmegen twee varianten
beschikbaar:
Moederkindhuis
Twentyfourseven
(Driestroom). Gezinshuis
is de vorm.
Moederkindhuis
Arnhem (Pluryn) (vaak
sprake van LVB: IQ tussen
55-85). Groepsverblijf is
de vorm.
Vanaf start wordt gewerkt
aan het perspectief van
moeder en kind. Dit wordt
vastgelegd in een plan. Bij
het vormgeven van het
perspectief wordt er

Inzet en bijzonderheden

Moeders zijn in staat
de veiligheid van het
kind te waarborgen
en dragen die
verantwoordelijkheid.
Resultaten:
1. Moeders zijn
gegroeid in het
moederschap
(hechting tussen
moeder-kind) en
ontwikkelen alle
basisvaardigheden
om in zelfstandigheid
voor zichzelf en hun
kind te zorgen.
2. De
opvoedvaardigheden
van moeder worden

MKH is een tijdelijk product met
een maximale looptijd van 18
maanden. Verwijzing is op
moeder. Omdat dit een product
is voor moeder én kind maar
gericht op moeder en soms
moeder nog zwanger is, wordt
er eenduidig op moeder
verwezen.
Binnen het tarief levert het MKH
24 uurssetting met huisvesting,
voeding, persoonlijke
verzorging, persoonlijke
begeleiding, groepsbegeleiding,
(begeleiding bij) dagbesteding,
scholing, opvoedondersteuning,
hechtingsdiagnostiek,
monitoren ontwikkeling van het

Producten

Code

Doelgroep

Omschrijving

werken terugplaatsing bij
moeder.

rekening mee gehouden
dat uitstroom in principe
naar brengende
gemeente zal zijn.

Contra-indicaties zijn:
-

Agressie
Zorgmijding
Verslaving

Beoordeling vindt altijd plaats
door MKH. Contra indicatie voor
verlenging van dit product is het
niet kunnen vinden van
geschikte woonruimte.

MKH is een woonsetting met
meerdere moeders, waarbij
er sprake is van een 24 uurs
begeleidingssetting. Er wordt
intensief gewerkt aan het
opbouwen van een band
tussen moeder en kind
(hechting). Moeder leert
basisvaardigheden in
opvoeding en verzorging,
leert omgaan met geld, en
werkt aan een bestendig
toekomstperspectief met
opleiding of werk.
Er worden leerdoelen
opgesteld middels een
hulpverleningsplan. Daarin
wordt toegewerkt naar het
toekomstperspectief. Het
plan wordt met regelmaat
geëvalueerd met in ieder
geval een
gedragsdeskundige en
hoofdbehandelaar.

Doelstelling
in kaart gebracht. Het
streven is dat het
perspectief van
moeder en kind
binnen 6 maanden
en maximaal na een
jaar na plaatsing
helder is.
3. Er is een passende
plek voor verdere
ontwikkeling na het
MKH. Er is een plan
voor huisvesting en
begeleiding.

Inzet en bijzonderheden
kind, begeleiding bij
omgangsregelingen, contact met
netwerk. Het is een all-inclusive
pakket. Participatie van vaders is
maatwerk en de mogelijkheden
worden per situatie bekeken.
Vooruitlopend op de aanpassing
Woonplaatsbeginsel per 1 jan
2021 en om toch buiten
regionale plaatsingen te kunnen
realiseren, stelt de Regio
Nijmegen als randvoorwaarde
vóórafgaand aan mogelijke
plaatsing op, dat de brengende
gemeente garant blijft staan
voor financiering (ondanks dat
wettelijk bij plaatsing WPB
verandert in gemeente Berg en
Dal). Ook blijft brengende
gemeente het gehele traject en
daarna verantwoordelijk voor
haar inwoner. Aanvragen van
KDV gaat via een SMI en wordt
per casus bekeken.

Producten

Code

Fasehuis, leerhuis,
behandelgroep in de wijk

44A28

Kamertraining (KTC)

44A27

Doelgroep

Omschrijving

Jeugdigen in de leeftijd van
15-18 jaar, die op zichzelf
willen gaan wonen en bij
hun ontwikkeling naar
zelfstandigheid intensieve
ondersteuning nodig
hebben binnen een
residentiële setting (7 x 24
uur); of niet meer kunnen
of willen verblijven bij
(pleeg)ouders of in een
leefgroep, maar nog niet
over de benodigde
vaardigheden beschikken
om zelfstandig te wonen;
of vanwege psychosociale
problemen onvoldoende
naar zelfstandigheid
hebben kunnen groeien
en/of versneld zelfstandig
dienen te worden.

Een woonvoorziening
waar jongeren leren
zelfstandig te worden.
Gedurende de
verblijfsperiode
oefenen jongeren
dagelijkse-, schoolse- en
omgangs-vaardigheden,
en oriënteren zich op
hun toekomst. We
bieden vooral fasehuis,
waarin jeugdigen in
fases zelfstandig leren
wonen.

Jeugdigen in de leeftijd van
15-18 jaar, die op zichzelf
willen gaan wonen en bij
hun ontwikkeling naar
zelfstandigheid intensieve
ondersteuning nodig
hebben binnen een
residentiële setting (7 x 24
uur); of niet meer kunnen

Kamertraining is een
vorm van
zelfstandigheidstraining.
De jongeren leren
praktische en sociale
vaardigheden, zoals hoe
je het huishouden doet,
met geld omgaat en
vrije tijd invult met leuke

Doelstelling
Jongeren kunnen
zelfstandig op kamers
wonen, of in hun eigen
huis of kunnen weer
terug naar hun ouders.

Jongeren kunnen
zelfstandig op kamers
wonen, of in hun eigen
huis.

Inzet en bijzonderheden
Behandeling is hierbij
exclusief. Max. 9 maanden
of 1 jaar.
Bouwsteen en tarief is in
principe inclusief vervoer
en zak en kleedgeld voor
de pupil. Bekijk de tabel
hieronder voor
specificatie.

Behandeling is hierbij
exclusief.
Bouwsteen en tarief is in
principe inclusief vervoer en
zak en kleedgeld voor de
pupil. Bekijk de tabel
hieronder voor specificatie.

Producten

Gezinshuiszorg lichte
begeleidingsintensiteit

Code

Doelgroep

Omschrijving
en gezonde activiteiten.
De jongere kan overdag
gewoon naar school of
naar zijn werk.

44A29

of willen verblijven bij
(pleeg)ouders of in een
leefgroep, maar nog niet
over de benodigde
vaardigheden beschikken
om zelfstandig te wonen;
of vanwege psychosociale
problemen onvoldoende
naar zelfstandigheid
hebben kunnen groeien
en/of versneld zelfstandig
dienen te worden.
Jeugdigen met een opvoed- of
behandelvraag die niet in een
pleeggezin of eigen netwerk
terecht kan. Jeugdigen hebben
vaak complexe problemen.
Jeugdigen worden (in principe)
in staat geacht in een
gezinsstructuur te functioneren.
De jeugdige heeft een
begeleidingsvraag en kan een
behandelvraag hebben,
afhankelijk van de
problematiek.
Wanneer zet je deze vorm van
gezinshuiszorg in:

Gezinshuiszorg betreft
wonen en begeleiding in een
gezinsvorm. In een
gezinshuis wonen
gezinshuisouders met
meerdere geplaatste cliënten
en soms ook eigen kinderen.
Gezinshuisouders zijn
beroepsopvoeders die 7
dagen per week 24 uur per
dag hun beroep uitoefenen
en beschikbaar zijn. Een
gezinshuis biedt een
vervangende gezinssituatie
en biedt een stabiele
opvoed- en
opgroeiomgeving, waar

Doelstelling

Inzet en bijzonderheden

Plaatsing in een
gezinshuis is altijd gericht
op perspectief, zo snel
mogelijke terugkeer naar
de biologische ouders of
zelfstandig wonen, indien
mogelijk. Dan kan ook
naar andere vormen van
hulp worden toegeleid.
Dit wordt samen met de
cliënt/ouders of wettelijk
vertegenwoordiger
bepaald.

Het product is inclusief:
Aanvullende begeleiding of
ondersteuning van de
gezinshuisouders via
pedagogisch medewerker(s) ten
behoeve van het pedagogische
klimaat in het gezinshuis. Het
betreft de gezinshuisouder,
(eventueel) aanvullende
begeleiding en inzet van de
gedragswetenschapper/gedragsdeskundige/hoofdbehandelaar.
Consult en input van een
gedragswetenschapper voor de
gezinshuisouders, gericht op
regie, kwaliteit en
advies/sparring voor de
gezinshuisouders.

Producten

Code

Doelgroep

Omschrijving

Verwijzer en
aanbieder/gezinshuisouders
bepalen in overleg welk
gezinshuis het meest
geschikt is op basis op basis
van alle relevante
omstandigheden:
 De match tussen cliënt en
gezinshuis(ouders),
omgeving, rust/ruimte,
andere cliënten, filosofie,
religie, etc.
 De ligging van het
gezinshuis (nabijheid
ouders, school, etc.).
 De vraag naar begeleiding
(begeleidingsintensiteit) op
basis van aard en ernst van
de problematiek van de
cliënt: Norm: begeleiding
door gezinshuisouders is
doorgaans afdoende, er is
geen extra ondersteuning
nodig. Ofwel, de draagkracht
en competenties van de
gezinshuisouder(s) zijn
afdoende.
Er volgt een specifiekere
verwijsinstructie opgesteld door

nodig aangevuld met
professionele behandeling.



Dit gezinshuis is er voor
jeugdigen die een lichte
begeleidingsintensiteit nodig
hebben. Deze lichte cliënten
hebben doorgaans weinig
behandeling/therapie nodig,
uitzonderingen daargelaten.
Wanneer nodig, mag
gestapeld worden met
individuele
behandeling/therapie of
groepsbehandeling voor de
cliënt. Norm: 0 uur per week.

Doelstelling

Inzet en bijzonderheden

Verzorgingskosten, incl. zak en
kleedgeld. Wanneer ouderlijk
gezag nog bij de biologische
ouders ligt zijn zij wettelijk
verantwoordelijk (en ontvangen
zij kinderbijslag), echter wij
houden rekening met het feit
dat de meeste ouders (70%)
niets bijdragen.
Bijzondere kindkosten, voor
bijzondere kosten die niet door
de gecertificeerde instelling
(bijzondere kosten JB) of ouders
worden vergoed (denk aan
laptop, fiets, niet vergoede
bijzondere ziektekosten, zoals
een beugel). I.t.t. de
verzorgingskosten hebben we
de bijz. kindkosten
meegenomen en genormeerd
voor alle kinderen (100%).
Het product is exclusief:
Behandeling/therapie, zie
inhoud.
Afhankelijk van perspectief
behandeling/training van de
biologische ouders ten behoeve
van terugkeerperspectief naar

Producten

Code

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling

aanbieders i.s.m. de
opdrachtgever.

Inzet en bijzonderheden
huis en/of het verbeteren van
contact met het systeem,
afhankelijk van intensiteit,
tijdspanne en problematiek.
Norm: 0-2 uur per week.
Jeugdigen gaat in principe naar
school. Het kan zijn dat een
leerling niet leerplichtig is. Als er
dan dagbesteding ingezet moet
worden door andere
professionals dan de reeds
aanwezige professionals in het
gezinshuis kan dat.

Gezinshuiszorg middel
begeleidingsintensiteit

44A30

Cliënt met een opvoed- of
behandelvraag die niet in een
pleeggezin of eigen netwerk
terecht kan. Cliënten hebben
vaak complexe problemen.
Cliënten worden (in principe) in
staat geacht in een
gezinsstructuur te functioneren.
De cliënt heeft een
begeleidingsvraag en kan en
behandelvraag hebben,
afhankelijk van de
problematiek.

Gezinshuiszorg betreft
wonen en begeleiding in een
gezinsvorm. In een
gezinshuis wonen
gezinshuisouders met
meerdere geplaatste cliënten
en soms ook eigen kinderen.
Gezinshuisouders zijn
beroepsopvoeders die 7
dagen per week 24 uur per
dag hun beroep uitoefenen
en beschikbaar zijn. Een
gezinshuis biedt een
vervangende gezinssituatie
en biedt een stabiele

Plaatsing in een
gezinshuis is altijd gericht
op perspectief, zo snel
mogelijke terugkeer naar
de biologische ouders of
zelfstandig wonen, indien
mogelijk. Dan kan ook
naar andere vormen van
hulp worden toegeleid.
Dit wordt samen met de
cliënt/ouders of wettelijk
vertegenwoordiger
bepaald.

Het product is inclusief:
Aanvullende begeleiding of
ondersteuning van de
gezinshuisouders via
pedagogisch medewerker(s) ten
behoeve van het pedagogische
klimaat in het gezinshuis. Het
betreft de gezinshuisouder,
(eventueel) aanvullende
begeleiding en inzet van de
gedragswetenschapper/gedragsdeskundige/hoofdbehandelaar.
Consult en input van een
gedragswetenschapper voor de

Producten

Code

Doelgroep

Omschrijving

Wanneer zet je deze vorm van
gezinshuiszorg in (informatie
voor de verwijzer):

opvoed- en
opgroeiomgeving, waar
nodig aangevuld met
professionele behandeling.

gezinshuisouders, gericht op
regie, kwaliteit en
advies/sparring voor de
gezinshuisouders.

Dit gezinshuis is er voor
jeugdigen die een
middelmatige
begeleidingsintensiteit nodig
hebben. Individuele
behandeling/therapie of
groepsbehandeling voor de
cliënt mag gestapeld worden
bij dit product. Norm: 0-1 uur
per week. Afhankelijk van de
zwaarte van de problematiek
en het perspectief en bij
voorkeur zeer gericht:
beperkte duur/periode.

Verzorgingskosten, incl. zak en
kleedgeld. Wanneer ouderlijk
gezag nog bij de biologische
ouders ligt zijn zij wettelijk
verantwoordelijk (en ontvangen
zij kinderbijslag), echter wij
houden rekening met het feit
dat de meeste ouders (70%)
niets bijdragen. Bijzondere
kindkosten, voor bijzondere
kosten die niet door de
gecertificeerde instelling
(bijzondere kosten JB) of ouders
worden vergoed (denk aan
laptop, fiets, niet vergoede
bijzondere ziektekosten, zoals
een beugel). I.t.t. de
verzorgingskosten hebben we
de bijz. kindkosten
meegenomen en genormeerd
voor alle kinderen (100%).









Verwijzer en
aanbieder/gezinshuisouders
bepalen in overleg welk
gezinshuis het meest
geschikt is op basis op basis
van alle relevante
omstandigheden:
De match tussen cliënt en
gezinshuis(ouders),
omgeving, rust/ruimte,
andere cliënten, filosofie,
religie, etc.
De ligging van het
gezinshuis (nabijheid
ouders, school, etc.).
De vraag naar begeleiding
(begeleidingsintensiteit) op
basis van aard en ernst van
de problematiek van de
cliënt: Norm: begeleiding
door gezinshuisouders is
doorgaans afdoende, er is
geen extra ondersteuning
nodig. Ofwel, de draagkracht
en competenties van de

Doelstelling

Inzet en bijzonderheden

Het product is exclusief:
Behandeling/therapie, zie
inhoud.

Producten

Code

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling

gezinshuisouder(s) zijn
afdoende.

Afhankelijk van perspectief
behandeling/training van de
biologische ouders ten behoeve
van terugkeerperspectief naar
huis en/of het verbeteren van
contact met het systeem,
afhankelijk van intensiteit,
tijdspanne en problematiek.
Norm: 0-2 uur per week.

Er volgt een specifiekere
verwijsinstructie opgesteld door
aanbieders i.s.m. de
opdrachtgever

Gezinshuiszorg zware
begeleidingsintensiteit

44A31

Cliënt met een opvoed- of
behandelvraag die niet in een
pleeggezin of eigen netwerk
terecht kan. Cliënten hebben
vaak complexe problemen.
Cliënten worden (in principe) in
staat geacht in een
gezinsstructuur te functioneren.
De cliënt heeft een
begeleidingsvraag en kan en
behandelvraag hebben,

Inzet en bijzonderheden

Gezinshuiszorg betreft
wonen en begeleiding in een
gezinsvorm. In een
gezinshuis wonen
gezinshuisouders met
meerdere geplaatste cliënten
en soms ook eigen kinderen.
Gezinshuisouders zijn
beroepsopvoeders die 7
dagen per week 24 uur per
dag hun beroep uitoefenen
en beschikbaar zijn. Een
gezinshuis biedt een

Plaatsing in een
gezinshuis is altijd gericht
op perspectief, zo snel
mogelijke terugkeer naar
de biologische ouders of
zelfstandig wonen, indien
mogelijk. Dan kan ook
naar andere vormen van
hulp worden toegeleid.
Dit wordt samen met de
cliënt/ouders of wettelijk

Jeugdigen gaat in principe naar
school. Het kan zijn dat een
leerling niet leerplichtig is. Als er
dan dagbesteding ingezet moet
worden door andere
professionals dan de reeds
aanwezige professionals in het
gezinshuis kan dat.
Het product is inclusief:
Aanvullende begeleiding of
ondersteuning van de
gezinshuisouders via
pedagogisch medewerker(s) ten
behoeve van het pedagogische
klimaat in het gezinshuis. Het
betreft de gezinshuisouder,
(eventueel) aanvullende
begeleiding en inzet van de
gedragswetenschapper/gedragsdeskundige/hoofdbehandelaar.

Producten

Code

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling

Inzet en bijzonderheden

afhankelijk van de
problematiek.

vervangende gezinssituatie
en biedt een stabiele
opvoed- en
opgroeiomgeving, waar
nodig aangevuld met
professionele behandeling.

vertegenwoordiger
bepaald.

Consult en input van een
gedragswetenschapper voor de
gezinshuisouders, gericht op
regie, kwaliteit en
advies/sparring voor de
gezinshuisouders.

Wanneer zet je deze vorm van
gezinshuiszorg in (informatie
voor de verwijzer):








Verwijzer en
aanbieder/gezinshuisouders
bepalen in overleg welk
gezinshuis het meest
geschikt is op basis op basis
van alle relevante
omstandigheden:
De match tussen cliënt en
gezinshuis(ouders),
omgeving, rust/ruimte,
andere cliënten, filosofie,
religie, etc.
De ligging van het
gezinshuis (nabijheid
ouders, school, etc.).
De vraag naar begeleiding
(begeleidingsintensiteit) op
basis van aard en ernst van
de problematiek van de
cliënt: Norm: begeleiding
door gezinshuisouders is
doorgaans afdoende, er is
geen extra ondersteuning

Dit gezinshuis is er voor
jeugdigen die een zware
begeleidingsintensiteit nodig
hebben. Individuele
behandeling/therapie of
groepsbehandeling voor de
cliënt mag gestapeld worden
bij dit product. Norm: 1-2 uur
per week, afhankelijk van de
zwaarte van de problematiek
en het perspectief. Kijk naar
een gerichte inzet: beperkte
duur/periode.

Verzorgingskosten, incl. zak en
kleedgeld. Wanneer ouderlijk
gezag nog bij de biologische
ouders ligt zijn zij wettelijk
verantwoordelijk (en ontvangen
zij kinderbijslag), echter wij
houden rekening met het feit
dat de meeste ouders (70%)
niets bijdragen. Bijzondere
kindkosten, voor bijzondere
kosten die niet door de
gecertificeerde instelling
(bijzondere kosten JB) of ouders
worden vergoed (denk aan
laptop, fiets, niet vergoede
bijzondere ziektekosten, zoals
een beugel). I.t.t. de
verzorgingskosten hebben we
de bijz. kindkosten
meegenomen en genormeerd
voor alle kinderen (100%).
Het product is exclusief:

Producten

Code

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling

nodig. Ofwel, de draagkracht
en competenties van de
gezinshuisouder(s) zijn
afdoende.

Behandeling/therapie, zie
inhoud.

Er volgt een specifiekere
verwijsinstructie opgesteld door
aanbieders i.s.m. de
opdrachtgever.

Pleegzorg 24 uur

44A07

Pleegzorg is voor kinderen en
jongeren tot en met 21 jaar
met uitloop tot 23 middels
verlengde jeugdzorg.
Pleegzorg heeft een
hulpverlenings-(cure) of een
opvoedings-variant (care). In
de hulpverleningsvariant
wordt binnen een vooraf
gestelde termijn intensief met

Inzet en bijzonderheden

Pleegzorg bestaat in
verschillende vormen:
• Netwerkpleegzorg:
kinderen wonen bij een
bekende uit het sociale
netwerk van hun gezin van
herkomst of plaatsing van
het kind in het netwerk
van het gezin;

Het resultaat en het doel
is afhankelijk van welke
vorm van pleegzorg er
wordt ingezet. De
hulpverlenings-variant
heeft tot doel de
oorspronkelijke
opvoedingssituatie te
herstellen. Terugkeer
naar huis staat voorop.
Bij de opvoedingsvariant

Afhankelijk van perspectief
behandeling/training van de
biologische ouders ten behoeve
van terugkeerperspectief naar
huis en/of het verbeteren van
contact met het systeem,
afhankelijk van intensiteit,
tijdspanne en problematiek.
Norm: 0-2 uur per week.
Jeugdigen gaat in principe naar
school. Het kan zijn dat een
leerling niet leerplichtig is. Als er
dan dagbesteding ingezet moet
worden door andere
professionals dan de reeds
aanwezige professionals in het
gezinshuis kan dat.
Deze bouwsteen betreft de
begeleiding van
pleegouders, pleegkinderen
en biologische ouders en
alle bijkomende activiteiten,
zoals werving, selectie,
matching door de
aanbieder.
Ook de vergoedingen
maken onderdeel uit van

Producten

Code

Doelgroep
de biologische ouders van het
pleegkind samengewerkt. Als
blijkt dat er geen
mogelijkheden zijn om de
jeugdige terug bij diens ouders
te plaatsen, wordt de
hulpverleningsvariant
omgezet naar de
opvoedingsvariant binnen
pleegzorg. Het streven is de
kinderen/jeugdigen direct op
de goede plek te plaatsen. In
de opvoedingsvariant wordt
een pleegkind voor langere
tijd door pleegouders
opgevoed

Omschrijving
• Bestandspleegzorg:
kinderen worden
opgenomen in een voor
hen onbekend gezin,
plaatsing van het kind
vindt plaats in een van
tevoren gescreend
pleeggezin op grond van
een pleegcontract en
plaatsing is gebaseerd op
een match tussen het
kind profiel en het
bestandspleeggezin dat
daar het meest bij
aansluit;
• Deeltijdpleegzorg:
pleegzorg als aanvulling
op de dagelijkse zorg en
opvoeding van een
jeugdige in te zetten.
Pleegzorg als tweede thuis
bij een gezin die een aantal
uren of dagdelen per
week voor een pleegkind
zorgt of bijvoorbeeld in
het weekeinde of in de
vakanties. Deze variant
wordt gebruikt als
preventieve hulp voor
jeugdigen die thuis

Doelstelling

Inzet en bijzonderheden

is het doel om
continuïteit,
opvoedingszekerheid en
optimale
ontwikkelingskansen
voor het kind te creëren.
Het kind blijft tot de
volwassenheid bij het
pleeggezin. Contact met
de ouders blijft, waar
mogelijk, bestaan.
Daarbij bestaat de
mogelijkheid dat
pleegouders de voogdij
krijgen, met behoud van
pleegcontract,
pleegvergoeding en
begeleiding.

het tarief zoals zak- en
kleedgeld en bijzondere
kosten.

Producten

Code

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling

Inzet en bijzonderheden

wonen, maar waar de zorg
en opvoeding voor de
ouders zwaar vallen. Zo
kan een definitieve
uithuisplaatsing worden
voorkomen.
Deeltijdpleegzorg kan ook
worden ingezet voor
jeugdigen die in een groep
wonen of ter ontlasting
van een ander pleeggezin;
• Crisispleegzorg: hier
gaat het om tijdelijke en
directe opvang en
verzorging in een
pleeggezin.
Netwerkonderzoek bij
Pleegzorg

35502

Pleegzorg is voor kinderen en
jongeren tot en met 21 jaar.
Pleegouders bieden de
gezinscontext aan het
pleegkind. Pleegouders
bieden de gezinscontext aan
het pleegkind

Tijdens het
netwerkonderzoek
wordt onderzocht of
het pleegkind op een
verantwoorde en
veilige manier kan
opgroeien in het gezin.
Daarnaast wordt
gekeken welke wensen
er zijn voor de
begeleiding en
ondersteuning van het
kind en het gezin en of
er nog belemmeringen

Het doel is kijken of het
pleegkind op een
verantwoorde en veilige
manier kan opgroeien in
het gezin

Dit geldt alleen voor
EntreaLindenhout bij
plaatsing binnen het
netwerk. Bij de andere
aanbieders is
netwerkonderzoek
onderdeel van de
pleegzorgaanvraag.
Hiervoor dient niet deze
bouwsteen te worden
gebruikt.
Bouwsteen en tarief is in

Producten

Code

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling

of specifieke
aandachtspunten zijn.
Dit onderzoek is
vergelijkbaar met het
gezinsonderzoek dat
plaatsvindt in een
potentieel
bestandspleeggezin.
MST (Multi Systeem
Therapie)

MDFT, ACRA / Craft

45A41

Voor jongeren in de leeftijd
van 12- 18 jaar, Multi Systeem
Therapie, Intensieve
ambulante gezinsbehandeling
bij ernstig antisociaal
probleemgedrag.

45A40

MDFT: MultiDimensionele
FamilieTherapie, Intensieve
ambulante gezinsbehandeling
met verslavingsproblematiek
op de voorgrond.
ACRA /CRAFT: (Community
Reinformcement and Familiy
Training) en is gebaseerd op
CRA. Intensieve ambulante
behandeling bij

Voor jongeren die
gedragsproblemen hebben
bij wie plaatsing dreigt in
(gesloten) jeugdzorg of bij
wie plaatsing afgebouwd
kan worden. Het betreft
daarbij ook de gezinnen die
intensieve ondersteuning
nodig hebben om hun kind
thuis te kunnen laten
wonen.
MDFT: Het biedt hulp aan
jongeren met
uiteenlopend, vaak
meervoudig
probleemgedrag.
ACRA/CRAFT: De
belangrijkste methoden
van het CRAFT
programma zijn:

Inzet en bijzonderheden
principe inclusief vervoer
en zak en kleedgeld voor
de pupil. Bekijk de tabel
hieronder voor
specificatie.

Doel is zorgen dat de
jongere en zijn gezin de
(toekomstige) problemen
het hoofd kunnen
bieden. Interventie is
gericht op op ouders en
andere sleutelfiguren. Er
wordt ook gewerkt aan
het vergroten van
vaardigheden van de
jongere zelf.
Doel is de jongere te
helpen een leven te
leiden waarin
probleemgedrag
verdwijnt of afneemt
en bevredigende
maatschappelijke
participatie mogelijk
wordt. De therapeut
streeft naar

Trajectprijs.

Trajectprijs.

Producten

Ambulante
Behandeling J&O en
JLVG

Code

45A65

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling

verslavingsproblemen als er
geen ondersteunend
gezinssysteem is.

probleemgericht,
vaardigheidstraining,
actieve deelname
tijdens de sessies door
middel van rollenspelen
en betrokken blijven
tussen sessies door het
uitvoeren van
opdrachten.

verbetering van het
functioneren van de
jongere in het gezin, op
school of werk en in de
buurt, en naar
bevordering van
leeftijds-adequate
vrijetijdsbesteding en
gezonde relaties met
leeftijdgenoten.

Jeugdigen in de leeftijd 0-18
en hun (gezins-)systeem met
ernstige of meervoudige
problematiek, jeugd en
opvoedproblematiek (J&O),
NAH problematiek of LVG
problematiek, eventueel in
combinatie met een
psychische stoornis.

Het betreft individuele of
gezinsgerichte (ambulante)
behandeling, middels een
curatieve interventie,
inclusief observatie en
diagnostiek Jeugd, gericht
op het omgaan met
gedrag, voortkomend uit
kin problematiek en/of
systeem gerelateerde
problematiek.
Met de jeugdige en het
gezin wordt een
behandelplan opgesteld.
Behandeling is altijd
systeemgericht.
Behandeling vindt plaats
volgens de richtlijnen van
de beroepsgroep.

Behandeling leidt tot:
 forse
vermindering of
opheffen van
klachten;
 leerbaarheid binnen
een van te voren
bepaalde periode;
 stabiliseren en
normaliseren van
het gezin;
 Versterking of
herstel eigen
netwerk (zo
nodig);
 Bevorderen van het
functioneren van de
jeugdige in het gezin,
op school en in de
maatschappij.

Inzet en bijzonderheden

De voorziening behandeling
wordt uitgevoerd door een SKJgeregistreerde professional
met een hbo-opleiding.
De voorziening wordt
uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van
de BIG- geregistreerde
Gezondheidspsycholoog
(GZ) of Arts Verstandelijke
Gehandicapte (AVG)
(conform beleidsregels
NZA, richtlijnen NJI).

Producten

Code

Doelgroep

Omschrijving
Effectmeting vindt plaats.
Veiligheid wordt van
begin tot einde
systematisch gemonitord
en meegenomen in de
behandeling.

Producten

Code

Doelgroep

Omschrijving
Dit is specialistische GGz /
verslavingszorg met verblijf,
de jongere verblijft dus in een
instelling. Het betreft hier
derde lijns GGZ en wordt
ingezet als eerste en
tweedelijns niet meer
toereikend is.

Verslavingszorg
GGZ jeugdkliniek
E-bed

54013

Verslavingszorg in een
jeugdkliniek (deelprestatie).

Crisisbed LVB Z560

46A03

Deze vorm van specialistische
jeugdhulp is er voor jongeren met
zeer complexe

In de zogenaamde 3leefmilieus voorzieningen
wordt verblijf en behandeling

Doelstelling

Inzet en bijzonderheden

Duur wordt vooraf
bepaald. Bij afloop duur
evalueren. Veiligheid voor
de ontwikkeling van de
jeugdige wordt
gewaarborgd.

Doelstelling
Het in een klinische
setting via korte opname
behandelen van een
verslaving. Het
realiseren van een
stabiele, duurzame
ontwikkeling van de
jeugdige. Er dient goede
aansluiting met
ouders/verzorgers te
worden houden.
Het stabiliseren van een
crisis. Het realiseren
van een stabiele,

Inzet en bijzonderheden
Alleen Iriszorg biedt dit.
Bouwsteen en tarief
exclusief vervoer.

Bouwsteen en tarief
exclusief vervoer. Duur
max. 28 dagen

gedragsproblemen/licht
verstandelijke beperking. En kan
zowel in het vrijwillig als het
gedwongen kader gevolgd worden.
Voor die laatste geldt dan dat de
rechter een maatregel heeft
uitgesproken voor de jongere.

Spoedopvang
J&O Met verblijf
(VF8)

46A04

Crisisbed (kaal) op een
bestaande groep.

gecombineerd met school,
dagbesteding of
arbeidstoeleiding op één
locatie. De jongeren wonen
met een aantal
leeftijdsgenoten onder
begeleiding van een
medewerker samen. Van
hieruit volgens ze therapie en
gaan ze naar school. Het
betreft hier een crisis: een
periode van 28 dagen
(verlenging is mogelijk).
Spoedzorg met verblijf kan
een bed zijn binnen een
instelling, maar voor jonge
kinderen liever in een
pleeggezin. Het betreft crisis:
een periode van 28 dagen
(verlenging is mogelijk).

duurzame en voor de
ontwikkeling van de
jeugdige, optimale
ontwikkeling en
opvoeding door
tijdelijke crisisuithuisplaatsing.

Het stabiliseren van
een crisis. Het
realiseren van een
stabiele, duurzame en
voor de ontwikkeling
van de jeugdige,
optimale ontwikkeling
en opvoeding door
tijdelijke crisisuithuisplaatsing.

(verlenging is mogelijk).

Specialistische
behandeling is exclusief.
De basis-begeleiding en
het stabiliseren van de
crisis zijn inclusief.
Bouwsteen en tarief is in
principe inclusief vervoer
en zak en kleedgeld voor
de pupil. Bekijk de tabel
hieronder voor
specificatie.
Duur max. 28 dagen
(verlenging is mogelijk).

Spoedopvang
J&O zonder
verblijf

46A01

Ambulant spoedtraject (ASH)

Ambulante spoedhulp
waarin gewerkt wordt aan
stabilisering van de
gezinssituatie.

Het stabiliseren van
een crisis door zeer
intensief thuis te
behandelen.

Integrale trajectprijs
voor 28 dagen inclusief
vervoer.

Zak en kleedgeld

Vervoer

Het uitgangspunt is dat biologische ouders financieel verantwoordelijk blijven
voor zak en kleedgeld voor hun uit huis geplaatste kind (ook als de voogdij bij GI
ligt) en zij dienen ook aangesproken te worden op deze verantwoordelijkheid. Dit
gebeurt door de opnemende voorziening in samenspraak met de
Jeugdbeschermer.

Vervoer behorende bij het daadwerkelijke verblijf bij de zorginstelling komt ten
laste van de zorginstelling. Denk hierbij aan vervoer naar school, werk, sport etc.
Vervoer in de weekenden naar huis hoort hier echter niet bij. Dit is de
verantwoording van ouders.

Als er nog contact is met ouders en zij zijn betrokken bij de hulpverlening, gaan
wij er vanuit dat zij de bijkomende kosten van plaatsing (o.a. zak/kleed/reisgeld)
voor hun kind betalen. Als ouders voldoen aan deze onderhoudsplicht (bijdrage
van min. €433 per kwartaal) hebben ouders ook recht op Kinderbijslag van de
SVB. Is de KB toegekend, dan hebben ze ook recht (afhankelijk van hoogte
inkomen) op Kindgebonden Budget van de Belastingdienst.

Wanneer ouders niet aan deze verantwoordelijkheid kunnen voldoen, is er
maatwerk mogelijk via de gemeente. Neem hiervoor contact op met
contracteringregio@nijmegen.nl.

Wanneer ouders niet meer in beeld zijn, wanneer duidelijk is dat het verhalen van
de kosten op ouders niet mogelijk is, of wanneer er op korte termijn niet voldaan
kan worden aan de onderhoudsplicht, alleen dan betaalt de opnemende
zorginstelling het zak- en kleedgeld.
Incidentele kosten waarvoor geen voorliggende voorziening is (bijv. Stg. Leergeld,
Jeugdfonds Sport en Cultuur of een voorliggende regeling via de gemeente)
kunnen worden aangevraagd bij een fonds of anders bij de gemeente. De
duidelijk gemotiveerde aanvraag moet altijd vooraf worden ingediend, aanvragen
achteraf worden door een fonds altijd afgewezen.

