Ambulante gezinsbehandeling

(Gezond opgroeien,

inclusief echtscheidingsproblematiek)
1. Welke vorm van jeugdhulp willen we inkopen?
Deze zorg heeft onder andere betrekking op opvoedvaardigheden van ouders,
gedragsproblematiek als gevolg van omgevingsfactoren en de consequenties van
(v)echtscheidingen. De inzet op grond van dit resultaatgebied, het aanbod, wordt altijd
ingezet vanuit het gezinsperspectief. Deze zorg heeft zowel betrekking op de ondersteuning
van ouders als de jeugdige zelf. Soms zijn jeugdigen nog zo jong dat niet vastgesteld kan
worden of ze een beperking hebben. In sommige situaties hebben ouders een beperking,
waardoor ze belemmeringen ondervinden bij het opvoeden. Het kan echter ook gaan om
ouders zonder beperking. Deze zorg kan ingezet voor de ondersteuning van ouders en/of de
jeugdige.
Het gaat hierbij om systemische opvoedondersteuning in de vorm van behandeling. Indien
het een systemische begeleidingsvraag betreft valt het niet onder ambulante
gezinsbehandeling, maar onder ambulante begeleiding.
Het gaat om milde enkelvoudige problematiek, ernstig enkelvoudige problematiek of milde
meervoudige problematiek waarbij de ondersteuning niet multidisciplinair hoeft te worden
aangeboden. Waar nodig is er wel afstemming/ overleg met andere betrokkenen rondom het
gezin/ jeugdige.
Jeugdhulpaanbieders die zich aanmelden voor de module ambulante gezinsbehandeling
komen niet in meer aanmerking voor de module voor specialistische GGZ-instellingen en ook
niet voor de module intensieve ambulante gezinsbehandeling.

2. Wat willen we bereiken?
De behandelaar richt zich afhankelijk van de hulpvraag op:
Hulp en behandeling bij het verminderen dan wel stabiliseren van
problematiek en verbeteren van het functioneren van de jeugdige en het
gezin.
Versterken vaardigheden opvoeders.
In kaart brengen en waarborgen veiligheid.
Het beïnvloeden van kindfactoren zodat de jeugdige zich zo leeftijdsadequaat
mogelijk ontwikkelt en functioneert.
Het verminderen van de lijdensdruk van de jeugdige.
Het vergroten van het inzicht van opvoeders en betrokkenen in de
kindfactoren van de jeugdige, eigen gedrag en manieren om het gedrag te
hanteren en de ontwikkeling optimaal te stimuleren.
Het mobiliseren van steun uit het netwerk
3. Wie kunnen in aanmerking komen voor deze module?
Toelatingseis
Bewijs
U gaat akkoord met en voldoet aan alle
A. Aanmeldingsvoorwaarden van het
document
Aanmeldingsdocument Open House
Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe 2020-2028
(inclusief de bijlagen)

Toets bij aanmelding
Toets op ondertekening
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B. Opleiding

C. Erkende
interventies

D. Wachttijd

Bij ambulante gezinsbehandeling gaan
we uit van medewerkers met een
passende (jeugd)opleiding op minimaal
HBO- niveau die systemische behandeling
mogen bieden en SKJ-/ BIGgeregistreerd zijn. Als een aanbieder niet
SKJ-/ BIG- geregistreerd is dan is het ter
beoordeling aan de gemeente of de
aanbieder wel of niet toegelaten kan
worden binnen deze module.
Op het aanmeldformulier voor deze
module vult u van 3 personeelsleden de
opleidingsachtergrond in en u voegt een
diploma bij of vult een BIG – SKJ
registratienummer in. Bij minder
personeelsleden levert u de gegevens van
hen aan.
U biedt erkende interventies zoals
beschreven door de NJI. Indien u een
niet-erkende interventie biedt die wel
wetenschappelijk onderbouwd is dan is
het ter beoordeling aan de opdrachtgever
of deze ondersteuning passend is voor
contractering binnen deze module.

Op het aanmeldformulier voor deze
module vult u de interventies in die u
biedt.
De wachttijd is maximaal 4 weken. Bij
acute problematiek wordt binnen 24 uur
gestart met de daadwerkelijke zorg. U
informeert de gemeente over de wachttijd
en plaatst deze op uw website.

Beoordeling van
opleidingsachtergrond en
registratie.

Toets op de interventies

Toets op ondertekening en
link website.

4. Hoe ziet het contracteringsproces eruit?
De Zuid-Drentse gemeenten publiceren alle vormen van in te kopen jeugdhulp voor het jaar
2020 en verder op de website: www.jeugdhulpzuiddrenthe.nl/contractering. Hier treft u het
aanmeldingsdocument Open House aan, zoals is bijgevoegd bij deze module op de website.
Dit kader en de daarin opgenomen voorwaarden, zijn van toepassing op de jeugdhulp die de
Zuid-Drenthe gemeenten inkoopt voor 2020 en verder, tenzij expliciet anders wordt vermeld.
Indien u aan alle gestelde voorwaarden voldoet kunt u zich aanmelden.

5. Wat is het tarief en de wijze van financiering?
In 2019 hebben de Zuid-Drentse gemeenten een kostprijsonderzoek uitgevoerd. Naar
aanleiding van dit kostprijsonderzoek zijn tarieven vastgesteld voor alle vormen van
jeugdhulp. Hieronder treft u de tarieven voor deze module aan. We zijn uitgegaan van
genormeerde tarieven, passend bij het geëiste opleidingsniveau, deze zijn daarna
geïndexeerd voor 2020. Uiteindelijk dienen de tarieven deelbaar te zijn door 60, omdat we
afrekenen in minuten. Daar is het tarief weer op aangepast, naar de dichtstbijzijnde waarde,
die deelbaar is door 60.
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Normfactoren

Genormeerd
85% HBO(+)
15% WO Opleidingsniveau

CAO schaal + trede
Salaris (g.g.)
ORT
Sociale lasten
Niet-declarabel
Reiskosten
Overhead
Risico / marge
Tarief
Tarief na Indexatie
2020
Tarief na indexatie
2020 en deelbaar
door 60
IV
Categorie Productcode
niveau
Omschrijving
45

45A49

85% GHZ FWG 50-8
15% GHZ FWG 60-8
€ 3.379,40
1,00%
26,19%
32%
€ 1,50
22%
2%
€ 59,76
€ 61,23

€ 61,20
Tarief 2020

Eenheid Frequentie

102 Eurocent

Per
binnen de duur van
minuut de beschikking

bouwsteen

4 Ambulante gezinsbehandeling

Er moet een behandelplan in opdracht en afstemming met de gemeentelijke toegang of
POH-jeugd worden gemaakt. Het uitvoeringsplan bevat SMART geformuleerde
resultaten/doelen, welke samen met de jeugdige en het gezin zijn geformuleerd, daarbij
zijn de activiteiten, frequentie en evaluatiemomenten ook opgenomen. Verder bevat het
uitvoeringsplan een indicatie voor het verloop van het traject: start, evaluatie, aantal
sessies, behandelduur.
De indicatie wordt afgegeven op urenbasis en heeft een maximale duur van 6 maanden
met een maximale inzet van 50 uur over de afgegeven periode. De indicatie wordt
afgegeven op naam van het oudste kind, omdat het hier altijd een systemische inzet op
(een deel) van het gezin betreft. Facturatie vindt plaats op basis de feitelijke uren-inzet
per maand, binnen de range van de afgegeven beschikking.
Gedurende of na inzet van deze ondersteuning kan de zorg:

stoppen (als het gewenste resultaat is behaald);

afgeschaald worden naar ambulante begeleiding;
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waar nodig opgeschaald worden naar een hoger interventieniveau
maximaal 1 keer verlengd worden (na evaluatie met de gemeentelijke
toegang of POH-jeugd).

6. Waar kan ik terecht voor vragen?
Indien u vragen heeft over deze module verwijzen wij u naar de procedure zoals
beschreven in het aanmeldingsdocument Open House, zoals is bijgevoegd bij deze
module op de website: www.jeugdhulpzuiddrenthe.nl/contractering.
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