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Tariefbepaling 

De werkgroep Contractering en Normering heeft in 2020 en 2021 een uitgebreid onderzoek gedaan 

naar de kosten van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Er is met elkaar vastgesteld dat 

bijgevoegde uitgangspunten (peildatum 2021) worden gehanteerd ten behoeve van de 

tariefsbepaling voor komende jaren en wordt herijkt in 2023.  

 

Productiviteit 

 
Tarief 
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Jeugdbescherming 
  

Algemene beschrijving Jeugdbescherming: 

 

Wettelijk kader 

De wet kent de volgende kinderbeschermingsmaatregelen: 

• Voogdij en voorlopige voogdij op grond van Boek 1 van het BW1 

• Ondertoezichtstelling (artikel 1:255 BW) 

• Voorlopige ondertoezichtstelling (artikel 1:257 BW) 

Deze kinderbeschermingsmaatregelen worden, meestal op verzoek van de Raad voor de 

Kinderbescherming, opgelegd door de rechtbank. Een gecertificeerde instelling (als bedoeld in artikel 

1.1. van de Jeugdwet) wordt door de rechtbank benoemd en met de uitvoering van de 

kinderbeschermingsmaatregelen belast. 

 

Bij een ondertoezichtstelling en voorlopige ondertoezichtstelling wordt de gecertificeerde instelling 

benoemd als sprake is van de volgende omstandigheden (1:255 BW): 

• de ontwikkeling van een minderjarige wordt ernstig bedreigd én 

• de ouders die het gezag uitoefenen en/of de minderjarige accepteren de noodzakelijke 

hulpverlening niet of onvoldoende én  

• de verwachting is gerechtvaardigd dat de ouders in staat zijn de verantwoordelijkheid voor de 

zorg en opvoeding binnen een voor het kind aanvaardbare termijn te dragen. 

 

In geval van een voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) is de situatie zo acuut, dat een normaal 

onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming en een procedure bij de rechtbank niet kan 

worden afgewacht. De rechtbank kan dan de VOTS uitspreken voor de maximale duur van drie 

maanden. Daarna eindigt de VOTS of wordt deze omgezet in een ondertoezichtstelling. 

Bij voogdij en voorlopige voogdij wordt de gecertificeerde instelling met het gezag over een 

minderjarige belast. Een gecertificeerde instelling kan in verschillende situaties met de (voorlopige) 

voogdij worden belast: 

• er is geen ouder of ander persoon (meer) die het gezag kan uitoefenen (bv. vanwege overlijden 

van de ouder(s) of onbevoegdheid van de ouder, artikel 1:295 en 1:253r BW) 

• het gezag van de ouder(s) is door de rechter beëindigd (artikel 1:266 BW) 

• er is een acute situatie die bedreigend is voor het kind en iemand anders dan de ouder moet de 

beslissingen nemen (voorlopige voogdij, artikel 1:241 BW) 

 

Korte beschrijving van de inhoud 

Als de gecertificeerde instelling wordt belast met de uitvoering van een 

kinderbeschermingsmaatregel wijst zij een voogdijwerker of gezinsvoogdijwerker (hierna: 

jeugdbeschermer) aan. Vervolgens stelt deze jeugdbeschermer – indien van toepassing – samen met 

het gezin een plan van aanpak op. Er wordt geprotocolleerd en methodisch gewerkt. In lijn met de 

visie van de GVJB: Wat wij doen met – en voor een gezin is duidelijk, navolgbaar en transparant. We 

zien in een gezin alle kinderen en opvoeders met hun geschiedenis. 

 

 
1 Burgerlijk Wetboek 
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In geval van een OTS verleent de jeugdbeschermer begeleiding en steun aan de ouders en de 

minderjarige en houdt de jeugdbeschermer toezicht op de minderjarige. Samen met ouders en 

minderjarige stelt de jeugdbeschermer een plan op dat gericht is op het wegnemen van de 

ontwikkelingsbedreiging en/of onveiligheid. De gecertificeerde instelling kan hulpverlening inzetten 

indien dit nodig is om de ontwikkelingsbedreiging weg te nemen. Tevens kan de gecertificeerde 

instelling de rechter verzoeken een machtiging uithuisplaatsing af te geven als het kind (tijdelijk) niet 

door de ouders kan worden verzorgd/opgevoed. De gecertificeerde instelling heeft naast de 

machtiging uithuisplaatsing andere wettelijke middelen waarvan gebruik kan worden gemaakt, zoals 

het opvragen van informatie bij andere betrokken professionals en het geven van een schriftelijke 

aanwijzing. 

 

In geval van voogdij uitgevoerd door de gecertificeerde instelling draagt de jeugdbeschermer er zorg 

voor dat de verzorging en opvoeding door een ander wordt opgepakt (pleeggezin, leefgroep of 

anders) en onderhoudt de jeugdbeschermer contact met het netwerk. Waar nodig zet de 

jeugdbeschermer hulpverlening in. De jeugdbeschermer onderzoekt of de oorspronkelijke 

gezagssituatie met de biologische ouders (deels) hersteld kan worden, dan wel dat het gezag (weer) 

bij een natuurlijk persoon belegd kan worden. 

 

Doelgroep 

Kinderen van 0 tot 18 jaar, waarbij sprake is van een ernstige bedreiging van hun ontwikkeling en/of 

waarover de ouders het gezag niet meer dragen. 

  

Uitvoerders 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door SKJ-geregistreerde of BIG-geregistreerde professionals. 
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1. OTS (eerste jaar), productcode 48B00 
 

  

Doel 

Uitvoering van het eerste jaar van de OTS, waarvoor de rechtbank de  gecertificeerde instelling heeft 

benoemd.  

 

  

Beoogd resultaat 

Het doel is het creëren van (voldoende) ontwikkelingsmogelijkheden en een duurzaam veilige 

opvoedingssituatie voor de Jeugdige, maar ook ouders versterken in het hernemen van 

(opvoedings)verantwoordelijkheid (en daarbij behorend gedrag). De gecertificeerde instelling richt 

zich bij de uitvoering van de OTS op de concrete ontwikkelingsbedreigingen zoals opgenomen in de 

beschikking van de rechtbank. 

  

Duur 

Een OTS wordt voor maximaal één jaar uitgesproken en kan op verzoek van de gecertificeerde 

instelling door de rechtbank steeds worden verlengd met maximaal één jaar. 

  

Productspecifieke eisen 

• De  jeugdbeschermer houdt toezicht op de jeugdige en zorgt dat aan de jeugdige en de met 

gezag belaste ouder(s) hulp en steun wordt geboden.  De inspanningen zijn erop gericht om waar 

mogelijk de ouders zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te 

laten dragen. 

• De jeugdbeschermer stimuleert de ontwikkeling naar zelfstandigheid van de jeugdige. 

• De jeugdbeschermer bevordert de gezinsband tussen de ouders met gezag en de jeugdige. 

• De jeugdbeschermer voert de regie over de ingezette hulpverlening. Hierbij wordt zowel  

gekeken naar de mogelijkheden van het netwerk, de inzet van voorliggende voorzieningen als de 

inzet van maatwerkvoorzieningen.  

• Tijdige en zorgvuldige overdracht vanuit GI naar Lokaal Team Medewerker bij afloop maatregel 

en indien client leeftijd van 18 jaar bereikt. 

 

Normering en bedrag 

Normuren: 95,7 per jaar, 7,975 per maand 

Bedrag per maand prijspeil 2021: €908,11 

 

Voor William Schrikker Groep geldt een opslag van €20,- per maand in verband met bijzondere pupil 

gebonden kosten.  
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2. OTS tweede jaar en langer, productcode 48B01 
  

 

Doel 

Uitvoering van het tweede jaar en eventueel volgende jaren van de OTS, waarvoor de rechtbank de 

gecertificeerde instelling heeft benoemd. 

  

Beoogd resultaat 

Het doel is om de ontwikkelingsbedreiging, waar mogelijk, zodanig af te wenden dat inzet in een 

gedwongen kader niet meer nodig is. De gecertificeerde instelling richt zich bij de uitvoering van de 

OTS op de concrete ontwikkelingsbedreigingen zoals opgenomen in de beschikking van de rechtbank. 

Vanaf het tweede jaar van de OTS ligt het accent daarnaast op het in kaart brengen van het 

perspectief van de minderjarige. Er zijn twee varianten; de OTS dient verlengd te worden, dan is er 

een geen noodzaak tot advies vragen van de Rood voor de Kinderbescherming. In het geval van de 

verlenging mét machtiging uithuisplaatsing moet er advies van de Raad voor de Kinderbescherming 

ingewonnen worden bij een verlenging van de OTS. De gecertificeerde instelling kan tevens, als 

duidelijk is dat ouders de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding niet meer op zich 

kunnen nemen, de Raad voor de Kinderbescherming vragen onderzoek te doen naar een 

gezagsbeëindigende maatregel. 

  

Duur 

Een OTS wordt voor maximaal één jaar uitgesproken en kan op verzoek van de gecertificeerde 

instelling door de rechtbank steeds worden verlengd met maximaal één jaar. 

  

Productspecifieke eisen 

• De  jeugdbeschermer houdt toezicht op de jeugdige en zorgt dat aan de jeugdige en de met 

gezag belaste ouder(s) hulp en steun wordt geboden.  De inspanningen zijn erop gericht om waar 

mogelijk de ouders zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te 

laten dragen en zo de veiligheid van de jeugdige te borgen. 

• De jeugdbeschermer stimuleert de ontwikkeling naar zelfstandigheid van de jeugdige. 

• De jeugdbeschermer bevordert de gezinsband tussen de ouders met gezag en de jeugdige. 

• De jeugdbeschermer voert de regie over de ingezette hulpverlening. Hierbij wordt zowel gekeken 

naar de mogelijkheden van het netwerk, de inzet van voorliggende voorzieningen als de inzet van 

maatwerkvoorzieningen.  

• Tijdige en zorgvuldige overdracht vanuit GI naar Lokaal Team Medewerker bij afloop maatregel 

en indien client leeftijd van 18 jaar bereikt. 

 

Normering en bedrag 

Normuren: 79,2 per jaar, 6,6 uur per maand 

Bedrag per maand prijspeil 2021: €751,54 

 

Voor William Schrikker Groep geldt een opslag van €20,- per maand in verband met bijzondere pupil 

gebonden kosten.  
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3. Voogdij, productcode 48B02 

VoVo, productcode 48B07 
  

 

Algemene beschrijving 

Een minderjarige staat onder gezag. Dit kan ouderlijk gezag of voogdij zijn. Bij voogdij wordt het 

gezag door een ander dan de ouder van het kind  uitgeoefend. Dit kan een natuurlijke persoon 

(bijvoorbeeld pleegouders) of een gecertificeerde instelling zijn. 

  

Bij voogdij en voorlopige voogdij wordt de gecertificeerde instelling met het gezag over een 

minderjarige (kind tot 18 jaar) belast. Een gecertificeerde instelling kan in verschillende situaties met 

de (voorlopige) voogdij worden belast: 

• er is geen ouder of ander persoon (meer) die het gezag kan uitoefenen (bv. vanwege overlijden 

van de ouder(s) of onbevoegdheid van de ouder, artikel 1:295 en 1:253r BW) 

• het gezag van de ouder(s) is door de rechter beëindigd (artikel 1:266 BW) 

• er is een acute situatie die bedreigend is voor het kind en iemand anders dan de ouder moet de 

beslissingen nemen (voorlopige voogdij, artikel 1:241 BW). 

  

In geval van voogdij draagt de jeugdbeschermer er zorg voor dat de verzorging en opvoeding door 

een ander wordt opgepakt (pleeggezin, leefgroep of anders) en onderhoudt de jeugdbeschermer 

contact met het netwerk. Waar nodig zet de jeugdbeschermer hulpverlening in. De jeugdbeschermer 

onderzoekt of de oorspronkelijke gezagssituatie met de biologische ouders (deels) hersteld kan 

worden, dan wel dat het gezag (weer) bij een natuurlijk persoon belegd kan worden. Daarnaast is de 

gecertificeerde instelling als voogd de wettelijk vertegenwoordiger van het kind en dient de 

gecertificeerde instelling toezicht te houden op- en zorg te dragen voor het beheer van het 

vermogen van het kind. 

  

Doel 

Een voogdijmaatregel is gericht op het voorzien in het gezag van een minderjarige als de ouders 

hiertoe zelf niet in staat zijn of zijn overleden. 

  

Beoogd resultaat 

De ontwikkelingsbedreiging van het kind is afgewend en de fysieke en/of psychische veiligheid is 

geborgd. Het kind heeft een stabiele opvoedingssituatie. Er is contact tussen het kind en zijn 

oorspronkelijke milieu, tenzij dat niet in zijn belang is. Het kind wordt vertegenwoordigd in zaken 

waarin een wettelijke vertegenwoordiger nodig is en zijn vermogen wordt op een verantwoorde 

wijze beheerd. 

  

Productspecifieke eisen 

• De  jeugdbeschermer  ziet  toe  op  de  kwaliteit  van  de  opvoeding  en verzorging en zet –indien 

nodig– hulpverlening in. Hierbij wordt zowel gekeken naar de mogelijkheden van het netwerk, de 

inzet van voorliggende voorzieningen als de inzet van maatwerkvoorzieningen.  

• De  jeugdbeschermer informeert de ouders zonder gezag zoveel mogelijk over ontwikkelingen 

rond de  jeudige. 
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• Wanneer  mogelijk  zet  de  jeugdbeschermer  zich  ervoor  in  om  toe  te werken  naar  een  situatie  

waarbij  de  voogdij  voor  de cliënt (weer)  bij een  natuurlijk  persoon  belegd  is.  Het  verdient  

de  voorkeur  dat  dit binnen het sociale netwerk van de jeudige  gebeurt. 

• Er wordt wanneer mogelijk ingezet op contact van het kind met zijn oorspronkelijke milieu. 

• De rechter kan een voorlopige voogdij (hierna: VoVo) uitspreken. De VoVo eindigt 3 maanden na 

de datum van de beschikking, tenzij voor die datum om een voorziening in het gezag over de 

minderjarige is verzocht.  

• Tijdige en zorgvuldige overdracht vanuit GI naar Lokaal Team Medewerker bij afloop maatregel 

en indien client leeftijd van 18 jaar bereikt. 

 

Duur 

Een voorlopige voogdij eindigt 3 maanden na de datum van de beschikking, tenzij voor die datum om 

een voorziening in het gezag over de minderjarige is verzocht. 

  

De voogdij kan duren tot de jeugdige 18 jaar is, tenzij de rechter anders beslist. Dit kan bijvoorbeeld 

het geval zijn als de rechter een ander als voogd benoemt of het gezag van de ouders herstelt. 

 

Normering en bedrag Voogdij 

Normuren: 54 per jaar, 4,5 uur per maand 

Bedrag per maand prijspeil 2021: €512,42 

 

Voor William Schrikker Groep geldt een opslag van €20,- per maand in verband met bijzondere pupil 

gebonden kosten.  

 

Normering en bedrag VoVO 

Normuren: 20 uur per kwartaal 

Bedrag per maand prijspeil 2021: €759,13 
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4. Instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp, productcode 49B07 

 

Algemene beschrijving 

Sommige jeugdigen hebben zulke ernstige opgroei- of opvoedproblemen dat ze een gevaar vormen 

voor zichzelf of voor anderen. Deze jeugdigen kunnen in een afgesloten omgeving de juiste hulp 

krijgen. Zo wordt voorkomen dat de jongere zich aan de behandeling kan onttrekken, of dat anderen 

de zorg in de weg staan. Een gesloten plaatsing omvat een gedwongen opname, gesloten verblijf en 

gedwongen behandeling en is dan ook een zeer ingrijpende maatregel voor de jeugdige. Hiervoor 

dienen voldoende plaatsen beschikbaar te zijn. Bij voorkeur kleine groepen, met op maat 

behandeling. Jeugdigen horen niet na 3 maanden overgeplaatst te worden, maar voldoende zorg en 

begeleiding te ontvangen. Op grond van nationale en internationale regelgeving dient de 

mogelijkheid tot het ontnemen of beperken van iemands vrijheid zijn vastgelegd bij of krachtens een 

wet. In hoofdstuk 6 Jeugdwet is bepaald aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om een jeugdige 

gesloten te mogen plaatsen. Of aan deze voorwaarden is voldaan wordt getoetst door de 

kinderrechter.  

Er kan ook voor gekozen worden om vanuit het vrijwillig kader een gesloten jeugdhulp plaatsing aan 

te vragen. Hiervoor kan dit product ook ingezet worden.  

  

Eén van de voorwaarden is dat er een zogenaamde instemmingsverklaring door een gekwalificeerde 

gedragswetenschapper is afgegeven. In artikel 2 van de Regeling Jeugdwet is bepaald wie een 

gekwalificeerde gedragswetenschapper kan zijn. 

  

De gekwalificeerde gedragswetenschapper beoordeelt op basis van onderzoek, bestaande uit 

dossieronderzoek en een recent gesprek(sonderzoek) met de jeugdige, of een gesloten plaatsing 

noodzakelijk is en of hij kan instemmen met het verzoek voor een gesloten plaatsing. De 

gecertificeerde instelling stuurt het verzoek om een gesloten plaatsing samen met de 

instemmingsverklaring aan de rechtbank toe. 

  

Doel 

Een instemmingsverklaring van een gekwalificeerde gedragswetenschapper is één van de wettelijke 

vereisten voor een gesloten plaatsing. Met de instemmingsverklaring vindt een extra toets naar de 

noodzakelijkheid van de gesloten plaatsing plaats. 

  

Beoogd resultaat 

Een voor de jeugdige die gesloten geplaatst wordt met rechtswaarborgen omklede procedure. De 

gekwalificeerde gedragswetenschapper beoordeelt of de gesloten plaatsing noodzakelijk is en geeft, 

indien hij/zij oordeelt dat de noodzaak aanwezig is, een instemmingsverklaring af. Indien de 

gekwalificeerd gedragswetenschapper oordeelt dat er geen noodzaak voor de gesloten plaatsing is, 

geeft deze zijn instemming niet. Dit oordeel wordt gemotiveerd vastgelegd in de verklaring. 
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Productspecifieke eisen 

• Inzet door een op grond van artikel 2 Regeling Jeugdwet gekwalificeerde gedragsdeskundige / 

gedragswetenschapper / psychiater. 

• Het onderzoek van de gedragswetenschapper bestaat uit het doen van dossieronderzoek, een 

gesprek voeren met de jeugdige en opstellen van een instemmingsverklaring. 

• Het product wordt alleen ingezet als de gecertificeerde instelling de kinderrechter verzoekt om 

een machtiging gesloten plaatsing jeugdhulp van een jeugdige of verlenging van een al eerder 

afgegeven machtiging gesloten plaatsing jeugdhulp. 

• De instemmingsverklaring kan uitgevoerd worden door een externe gedragsdeskundige of 

psychiater. Deze handelt de kosten af met de gecertificeerde instelling. De gecertificeerde 

instelling declareert de inzet eenmalig via dit product. 

• De gecertificeerde instelling kan voor zowel ondertoezichtstelling- als voogdijpupillen een 

verzoek gesloten plaatsing jeugdhulp indienen. 

  

Duur 

De instemmingsverklaring is maximaal vier weken geldig. 

  

Stuks = traject (gemiddeld 12 uur) 

  

Normering en bedrag 

Bedrag per stuk prijspeil 2021: €1.366,44 
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5. Landelijk expertiseteam jeugdbescherming (LET), productcode 48B10 
  

 

Doel 

Veilige uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregel in geval sprake is van ernstig 

grensoverschrijdend gedrag door (een van) de ouders waarbij er risico bestaat voor de veiligheid van 

de kinderen en/of de jeugdbeschermer. In deze gezinnen is sprake van extreem agressief gedrag, 

heftige psychiatrische problematiek en/of criminele activiteiten. 

 

De kinderbeschermingsmaatregel wordt in bijzondere gevallen uitgevoerd door een 

jeugdbeschermer van landelijk expertiseteam (LET). Dit is een samenwerkingsverband van alle GI’s. 

In twee gevallen kan het LET worden ingeschakeld: 

• Het is duidelijk dat de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregel door de GI niet langer 

verantwoord is 

• Het is te verwachten dat de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregel leidt tot een situatie 

waarbij sprake is van fysiek geweld of ernstige dreiging daarvan, van de jeugdbeschermer. 

Naast de overname kan het LET-jb ook gevraagd worden om consultatie, advies en voorlichting.  

 

Beoogd resultaat 

Het doel is om de dreigende situatie te beheersen, waar mogelijk te de-escaleren en te stoppen 

zodat de hulpverlening aan het kind kan worden gestart. Indien dit slaagt en de situatie normaliseert, 

kan de maatregel worden uitgevoerd door de door de rechter benoemde GI. 

 

Productspecifieke eisen 

• De door de rechter benoemde GI blijft eindverantwoordelijk. Het LET maakt gebruik van de 

ondersteunende diensten van de benoemde GI. 

• De LET-medewerkers werken onder een alias. Zij zijn alleen te bereiken via een mobiel 

telefoonnummer, een mailadres en een postbusnummer. 

• De LET-medewerkers voeren de maatregel uit in koppels en hebben een lagere caseload. 

• Het LET werkt voor alle GI’s. 

• Het LET is 24/7 bereikbaar. 

 

Zie voor meer informatie ook:  

https://vng.nl/nieuws/factsheet-landelijk-expertise-team-jeugdbescherming-update                            

                                              

Normering en bedrag 

Bedrag per maand per 2022: 2,7 X 1e jaars OTS Tarief, te weten €2.451,90 

  

  

  

  

  

 

  

https://vng.nl/nieuws/factsheet-landelijk-expertise-team-jeugdbescherming-update
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Jeugdreclassering 
 

 

Algemene beschrijving Jeugdreclassering: 

 

Jeugdreclassering voert begeleiding en controle uit als een jeugdige van 12 jaar of ouder een 

strafbaar feit heeft gepleegd. Voorbeelden van strafbare feiten zijn vernieling, regelmatig 

schoolverzuim of mishandeling. Het doel van jeugdreclassering is om in samenwerking met ouder(s) 

of netwerk, het gedrag van de jongere te veranderen en recidive te voorkomen.                                           

  

In elke fase van het strafproces kan jeugdreclassering ingezet worden. Dit gebeurt soms als enige 

strafrechtelijke stap en soms als onderdeel van een pakket aan maatregelen. Jeugdreclassering wordt 

vrijwel altijd ingezet op verzoek van en/of na onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming in 

samenspraak met de Officier van Justitie (Openbaar Ministerie). De jeugdreclasseringswerker 

rapporteert altijd terug naar de Raad voor de Kinderbescherming en eventueel naar het Openbaar 

Ministerie en/of de rechtbank. 

 

In de praktijk bestaat jeugdreclassering uit een combinatie van intensieve hulp aan en toezicht op 

een jongere. Het doel is deze weer op het rechte pad te brengen en te houden. Er zijn verschillende 

maatregelen van jeugdreclassering. De jeugdreclassering wordt uitsluitend uitgevoerd door SKJ-

geregistreerde jeugdzorgprofessionals in dienst van een gecertificeerde instelling. 

 

De meest voorkomende maatregel is de maatregel Toezicht en Begeleiding (T&B). Deze maatregel 

wordt opgelegd door de kinderrechter of de Officier van Justitie en is verbonden aan een 

voorwaardelijke straf. De jongere is daarom verplicht de begeleiding te accepteren. Het heeft 

gevolgen wanneer hij/zij dat niet doet. Als de jongere nog moet voorkomen bij de kinderrechter, kan 

de Raad voor de Kinderbescherming het aanbod doen om de jongere vrijwillig te laten begeleiden tot 

aan de zitting. Dit heet Toezicht & Begeleiding, het is een vorm van vrijwillige begeleiding. Het 

gebeurt regelmatig (tot aan de zitting) dat deze vorm van begeleiding later wordt omgezet in de 

Maatregel Toezicht en Begeleiding (na uitspraak van de kinderrechter). De maatregel Toezicht en 

Begeleiding (T&B) heeft als doel een jongere te begeleiden in een positieve ontwikkelingsrichting en 

te voorkomen dat hij of zij terugvalt (recidiveert). 

 

Het jeugdstrafrecht kent als bijzondere begeleidingsvormen binnen Toezicht en Begeleiding de 

Intensieve Traject Begeleiding (ITB). Sinds enige jaren wordt in het jeugdstrafrecht ook elektronische 

controle (EC) ingezet om te controleren of een jongere zich houdt aan een gebiedsgebod of een 

gebiedsverbod. Bij jonge delictplegers met ernstige gedragsproblemen is het mogelijk om bij vonnis 

een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) op te leggen. Dit gebeurt wanneer Plaatsing in een 

Inrichting voor Jeugdigen, de zogeheten PIJ-maatregel, te zwaar is en een voorwaardelijke 

veroordeling met bijzondere voorwaarden te licht. Het accent ligt niet op straf maar op 

gedragsverandering. 
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De jeugdreclasseerder bepaalt wie de aanvullende jeugdhulp die is opgelegd onder bijzondere 

voorwaarden uitvoert. De jeugdreclasseringswerker kan tevens jeugdhulp inzetten die hij zelf binnen 

Toezicht en Begeleiding nodig vindt. Hiervoor overlegt hij met gemeenten. Het oordeel van de 

jeugdreclassering is echter doorslaggevend (art. 3.5 Jeugdwet). 

  

Doel                                                                               

Het doel van jeugdreclassering is om in samenwerking met ouder(s) of netwerk, met intensieve hulp 

aan en toezicht op een jongere het gedrag van de jongere te veranderen en recidive te voorkomen. 

Het doel is deze weer op het rechte pad te brengen en te houden. 

  

Beoogd resultaat 

Dat de jongere zich aan de opgelegde afspraken houdt. Dat noodzakelijke hulpverlening wordt 

ingezet zodat herhaling of terugval (recidive) wordt voorkomen. 

  

Doelgroep 

Jeugdreclassering kan worden ingezet bij jongeren van 12 tot 18 jaar die een strafbaar feit hebben 

gepleegd of daarvan worden verdacht. De begeleiding kan doorlopen tot na de 18e verjaardag. Als 

het delict gepleegd wordt na de 18e verjaardag, dan is in principe het volwassenenstrafrecht van 

toepassing. Het jeugdstrafrecht kán echter tot 23 jaar toegepast worden als het ontwikkelingsniveau 

van de dader daartoe aanleiding geeft. Dat gebeurt op grond van het adolescentenstrafrecht (ASR). 

De gedachte daarachter is dat zolang de hersenen nog in ontwikkeling zijn, het gedrag van een 

verdachte maximaal bijgestuurd kan worden. In het jeugdstrafrecht ligt daarop het accent, terwijl in 

het gewone strafrecht vergelding voorop staat. 
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1. Jeugdreclassering regulier – Toezicht en Begeleiding, productcode 47B00 
 

 

Algemene beschrijving 

Maatregel van jeugdreclassering met als doel te voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat 

(recidiveert) en hem/haar te begeleiden in een positieve ontwikkelingsrichting. Dit gebeurt onder 

meer door middel van zinvolle dagbesteding (school of werk) en vrijetijdsbesteding. Ook kan via deze 

maatregel begeleiding geboden worden op het gebied van wonen, budgetteren, sociale 

vaardigheden en hulp bij verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek. 

De maatregel Toezicht en Begeleiding kan ingezet worden in de volgende situaties: 

• in afwachting van een rechtszitting 

• tijdens of na een plaatsing in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) 

• bij een schorsing van een ‘in verzekeringstelling’ 

• tijdens en na een taakstraf 

• na het maken van een proces-verbaal door de leerplichtambtenaar 

• als voorwaarde van de officier van justitie voor niet verdere vervolging (voorwaardelijk sepot) 

• als voorwaarde voor de schorsing van de voorlopige hechtenis 

• als voorwaarde bij een (deels) voorwaardelijke taakstraf, jeugddetentie of Plaatsing in een 

Inrichting voor Jongeren (PIJ) 

• als schorsende voorwaarde bij het aanhouden van een strafzitting (bijvoorbeeld in afwachting 

van een persoonlijkheidsonderzoek van een jongere) 

 

Doel 

De maatregel Toezicht en Begeleiding (T&B) heeft als doel een jongere te begeleiden in een positieve 

ontwikkelingsrichting en te voorkomen dat hij of zij terugvalt (recidiveert). 

  

Beoogd resultaat 

De doelen van de maatregel worden door de jongere, de ouders en de jeugdreclassering gezamenlijk 

opgesteld om de positieve ontwikkeling van de jongere optimaal te stimuleren en de kans op recidive 

te verkleinen. 

  

Productspecifieke eisen 

• De begeleiding en ondersteuning is zowel op de jongere als op het gezin gericht. Samen met de 

jongere en diens ouders of opvoeders of netwerk wordt een plan gemaakt gericht op voorkomen 

van recidive en realiseren van een positieve gedragsverandering bij de jongere. 

• Regie voeren en toezicht houden op de aanpak, de jongere, het gezin en/of de betrokken 

professionals en instanties. 

• De begeleiding wordt veelal gecombineerd met aanvullende vormen van jeugdhulp, zoals 

agressieregulatietraining, sociale vaardigheidstraining en/of leer- en werktrajecten. 

• Er wordt intensief samengewerkt met het gezin, de politie en justitie, school, de vriendenkring en 

met de werkplek van de jongere. 

• Als de maatregel niet met succes wordt voltooid of als de jongere zich onttrekt aan de maatregel 

heeft dit strafrechtelijke gevolgen. 
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Duur 

De maatregel Toezicht en Begeleiding door jeugdreclassering duurt minimaal 6 maanden en 

maximaal 2 jaar (verlenging met 1 jaar is mogelijk). De vrijwillige Toezicht en Begeleiding duurt zes 

maanden en kan eenmaal worden verlengd met zes maanden. 

 

Normering en bedrag: 

Normuren: 73 uur per jaar, 6,083 uur per maand 

Bedrag per maand prijspeil 2021: €692,71 
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2. Individuele trajectbegeleiding Criminaliteit in Relatie tot de Integratie van 

Etnische Minderheden (ITB CRIEM), productcode 47B03 
 

  

Algemene beschrijving 

ITB CRIEM is een vorm van toezicht en begeleiding. Dit kan worden opgelegd bij jongeren van niet-

westerse afkomst die voor de eerste keer, of voor verschillende lichte vergrijpen met justitie in 

aanraking komen. De maatregel kan worden ingezet in de volgende situaties: 

• in afwachting van een rechtszitting 

• tijdens of na een plaatsing in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) 

• bij een schorsing van een ‘in verzekeringstelling’ 

• tijdens en na een taakstraf 

• na het maken van een proces-verbaal door de leerplichtambtenaar 

• als voorwaarde van de officier van justitie voor niet verdere vervolging (voorwaardelijk sepot) 

• als voorwaarde voor de schorsing van de voorlopige hechtenis 

• als voorwaarde bij een (deels) voorwaardelijke taakstraf, jeugddetentie of Plaatsing in een 

Inrichting voor Jongeren (PIJ) 

• als schorsende voorwaarde bij het aanhouden van een strafzitting (bijvoorbeeld in afwachting 

van een persoonlijkheidsonderzoek van een jongere) 

  

Doel 

Het doel van de trajectbegeleiding is de jongere te begeleiden in een positieve ontwikkelingsrichting 

zodat wordt voorkomen dat de jongere recidiveert en verder afglijdt naar criminaliteit. 

 

Beoogd resultaat 

Aandacht voor het risico van het leven tussen twee culturen en de problemen die dat met zich mee 

kan brengen en het bevorderen van integratie. Centraal staat het tegengaan of opheffen van 

maatschappelijke marginalisatie. 

 

Productspecifieke eisen 

• De trajectbegeleiding is zowel op de jongeren als op het gezin gericht. 

• Er wordt ingezet op onder meer het versterken van het sociale netwerk van de jongere. 

• Tijdens het begeleidingstraject heeft de jeugdreclasseerder verschillende keren per week contact 

met de jongere. 

 

Duur 

ITB-CRIEM duurt 3 maanden en kan eventueel eenmaal verlengd worden met drie maanden. 

 

Normering en bedrag: 

Normuren: 17,3 uur per maand 

Bedrag per maand prijspeil 2021: €1.969,95 
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3. Intensieve trajectbegeleiding Harde Kern (ITB Harde Kern), productcode 

47B04 
Algemene beschrijving 

ITB Harde Kern is een vorm van toezicht en begeleiding. Dit kan worden opgelegd bij jongeren die 

structureel ernstige delicten plegen. Het laatste delict dat is gepleegd kan worden bestraft met een 

detentie. Ook kan ITB Harde Kern worden opgelegd indien sprake is van een zogenaamde veelpleger 

die in korte tijd verschillende delicten heeft gepleegd. ITB Harde Kern wordt wel gezien als een 

vervanging van detentie. In veel gevallen is dit een “laatste kans”. 

 

De maatregel kan worden ingezet in de volgende situaties: 

• Als bijzondere voorwaarde bij schorsing van de voorlopige hechtenis 

• Als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke jeugddetentie, opgelegd bij vonnis 

• Bij een voorwaardelijke PIJ, opgelegd bij vonnis 

• Bij een voorwaardelijke invrijheidsstelling na een jeugddetentie 

• Als programma onderdeel van de gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) 

  

Doel 

Het doel van de trajectbegeleiding is de jongere een nieuwe start te maken zonder criminaliteit.  

 

Beoogd resultaat 

De doelen van de maatregel worden door de jongere, de ouders en de jeugdreclassering gezamenlijk 

opgesteld om de positieve ontwikkeling van de jongere optimaal te stimuleren en de kans op recidive 

te verkleinen. 

 

Productspecifieke eisen 

• De trajectbegeleiding is zowel op de jongere als op het gezin gericht. De jongere krijgt een strikt 

dagrooster. 

• Er is sprake van strenge controle van de jongere. In sommige gevallen wordt elektronische 

controle ingezet of moet een jongere zich houden aan een gebiedsverbod. 

• De trajectbegeleiding wordt veelal gecombineerd met aanvullende vormen van jeugdhulp, zoals 

agressieregulatietraining, sociale vaardigheidstraining en/of leer- en werktrajecten. 

• De jeugdreclasseerder heeft een lagere caseload. Er wordt intensief samengewerkt met het 

gezin, de politie en justitie, school, de vriendenkring en met de werkplek van de jongere. 

• Tijdens het begeleidingstraject heeft de jeugdreclasseerder verschillende keren per week contact 

met de jongere. 

• Als de maatregel niet met succes wordt voltooid of als de jongere zich onttrekt aan de maatregel 

heeft dit strafrechtelijk gevolgen, bijvoorbeeld tenuitvoerlegging van de jeugddetentie of PIJ. 

• De maatregel staat ook bekend als ITB-plus. 

Duur 

ITB-Harde kern duurt maximaal 6 maanden.  

 

Normering en bedrag: 

Normuren: 13 uur per maand 

Bedrag per maand prijspeil 2021: €1.480,31 
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4. Scholings- en trainingsprogramma (STP), productcode 47B06 
 

Algemene beschrijving 

Het Scholings- en Trainingsprogramma (STP) is een maatregel voor jongeren die kan worden ingezet 

bij de terugkeer van een jongere van een justitiële jeugdinrichting (JJI) naar de maatschappij. Om de 

re-integratie goed te laten verlopen krijgt de jongere tijdens het laatste deel van de straf begeleiding 

buiten de JJI. De jongere gaat op proefverlof en verblijft tijdens een STP vaak bij de ouders of 

verzorgers of woont (onder begeleiding) op kamers. De jeugdreclassering houdt toezicht op de 

jongere. De JJI maakt samen met de jeugdreclassering en eventueel andere organisaties een 

programma dat de jongere gaat volgen tijdens STP. De jongere moet minimaal 26 uur per week 

besteden aan activiteiten op het gebied van wonen, werk, school of vrijetijdsbesteding. In het 

programma zijn ook voorwaarden opgenomen waar de jongere zich aan moet houden. 

 

Bij een STP houdt de (jeugd)reclassering toezicht op de jongere, maar de JJI blijft wel 

verantwoordelijk. Als de jongere zich niet houdt aan de voorwaarden van STP, dan kan de directeur 

de voorwaarden wijzigen of aanvullen. Bij een ernstige overtreding van de voorwaarden kan de 

jongere worden teruggeplaatst naar de JJI. Een onttrekking of een ongeoorloofde afwezigheid kan 

gevolgen hebben voor een volgend verlof. 

  

Doelgroep 

• Jongeren van  12  tot  23 jaar; 

• die tenminste 2/3 van de opgelegde definitieve vrijheidsstraf hebben ondergaan; 

• van wie het strafrestant tenminste drie maanden bedraagt en 

• die tijdens verloven hebben laten zien de verantwoordelijkheid en vrijheid aan te kunnen. 

  

Doel 

Het goed laten verlopen van de re-integratie en resocialisatie in de maatschappij. De jongere leert 

door het verlof en het STP om te gaan met vrijheden en verantwoordelijkheden. 

  

Beoogd resultaat 

Het samen met de Justitiële Jeugd Instelling, Jeugdige en diens ouder(s)/ opvoeder(s) en/of netwerk 

maken van een plan dat alle levensgebieden omvat, gericht op het opheffen, dan wel verminderen 

van de kans op recidive en het bewerkstelligen van optimale terugkeer in de maatschappij.  

  

Productspecifieke eisen 

• Minimaal 26 uur per week is de jongere bezig met opleiding, training of een werkervaringsplaats. 

• De jeugdreclassering houdt toezicht en controleert of de jongere zich aan de voorwaarden 

houdt. 

• De maatregel richt zich op de jongere. 

Duur 

STP duurt 3 maanden en kan eventueel eenmaal verlengd worden met drie maanden. 

Normering en bedrag: 

Normuren: 17,3 maand 

Bedrag per maand prijspeil 2021: €1.969,95 
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5. Gedragsbeïnvloedende maatregel – advies, productcode 47B01 
 

Algemene beschrijving 

De gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) is bedoeld voor jongeren die een ernstig misdrijf of 

veelvuldige delicten hebben gepleegd en die kampen met psychische problematiek. Deze jongeren 

hebben problemen op veel leefgebieden. De maatregel wordt vaak ingezet als andere strafrechtelijke 

interventies geen vruchten hebben afgeworpen. Voorafgaand aan de oplegging van de GBM wordt 

een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. 

 

Doel 

Onderzoek naar de haalbaarheid van GBM. De jeugdreclasseerder onderzoekt of de jongere en de 

ouders mee willen werken aan het behalen van de doelen. Er is intensief contact met de jongere, de 

ouders, andere leden van het gezin en het omringende netwerk. Ook zorgaanbieders worden 

benaderd zodat zorg op maat kan worden geboden. De motivatie van de jongere en de ouder wordt 

onderzocht. 

 

Beoogd resultaat 

Opstelling van een plan van aanpak waarin zowel de inhoud van de maatregelen als de doelen 

worden vastgelegd en de formulering van een advies aan de rechtbank. 

 

Productspecifieke eisen 

• De Raad voor de Kinderbescherming, Officier van Justitie of de jeugdreclassering doen 

voorafgaand aan de oplegging een intensief haalbaarheidsonderzoek. 

• Plan van aanpak wordt voorafgaand aan de strafzitting toegestuurd aan de rechtbank. 

• De jeugdreclassering werkt nauw samen met de ketenpartners alsmede met 

gedragswetenschappers. 

• Dit product kan eenmalig worden ingezet. 

 

Duur 

De jeugdreclasseerder heeft 6 weken om het haalbaarheidsonderzoek te doen. 

 

Normering en bedrag: 

Normuren: 18 per advies 

Bedrag per stuks, prijspeil 2021: €2.049,66  

 

  



20 
 

6. Gedragsbeïnvloedende maatregel – begeleiding, productcode 47B02 
  

 

Algemene beschrijving 

De gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) is bedoeld voor jongeren die een ernstig misdrijf of 

veelvuldige delicten hebben gepleegd en die kampen met psychische problematiek. Deze jongeren 

hebben problemen op veel leefgebieden. De maatregel wordt vaak ingezet als andere strafrechtelijke 

interventies geen vruchten hebben afgeworpen. 

 

Doel 

Het accent van de gedragsbeïnvloedende maatregel ligt op het tot stand brengen van een 

gedragsverandering. De gedragsbeïnvloedende maatregel heeft tot doel de heropvoeding van de 

jongere. 

 

Beoogd resultaat 

Door behandeling en de aanpak van de gedragsproblematiek van de jongere wordt beoogd de kans 

op recidive terug te dringen. Tevens is de maatregel gericht op het bevorderen van de re-integratie 

van de jeugdige in de maatschappij. 

 

Productspecifieke eisen 

• GBM wordt door de rechter opgelegd. Het programma wordt in de rechterlijke uitspraak 

opgenomen. 

• Er wordt een programma op maat samengesteld dat specifiek op de jongere en de ouders 

gerichte zorgmodules bevat. Allerlei vormen van zorg en ondersteuning kunnen worden ingezet: 

psychiatrische hulp, verslavingszorg, begeleiding en/of training. 

• GBM is een niet-vrijheidsbenemende strafrechtelijke maatregel (art. 77w e.v. Wetboek van 

strafrecht).  

• Als de jongere zich niet aan de afspraken houdt, dan volgt vervangende jeugddetentie. 

• De Raad voor de Kinderbescherming, Officier van Justitie of de jeugdreclassering doen 

voorafgaand aan de oplegging een intensief haalbaarheidsonderzoek. 

• De jeugdreclasseerder stelt samen met de jongere doelen en controleert deze intensief. De 

jongere heeft weinig vrijheid. 

 

Duur 

GBM kan voor minimaal 6 maanden en maximaal 1 jaar worden opgelegd. De maatregel kan eenmaal 

worden verlengd met maximaal de duur waarvoor deze in eerste instantie is opgelegd. 

 

Normering en bedrag: 

Normuren: 72,9 per jaar, per maand 6,075 uur 

Bedrag per maand prijspeil 2021: €691,76 
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Samenloop jeugdbescherming – jeugdreclassering, productcode 47B05 
 

Algemene beschrijving 

Samenloop van JB en JR heeft betrekking op het samengaan van jeugdbescherming (enkel OTS) en 

jeugdreclassering voor één jeugdige, welke wordt uitgevoerd door één Jeugdbeschermer. De 

rechtbank heeft dan zowel de gecertificeerde instelling benoemd als uitvoerder van de 

kinderbeschermingsmaatregel als van de jeugdreclasseringsbegeleiding. 

Het product betreft een toeslag op de kosten voor een OTS. 

  

Doelgroep 

Jeugdigen tussen 12 en 23 jaar die veroordeeld zijn of verwacht worden van het plegen van een 

strafbaar feit.  

 

Doel 

De samenloop heeft een tweeledig doel: enerzijds het terugdringen van de kans op recidive, door 

behandeling en de aanpak van de gedragsproblematiek van de jeugdige, anderzijds het afwenden 

van de ontwikkelingsbedreiging.  

 

PRODUCTSPECIFIEKE EISEN 

• Voor effectief werken met jeugdigen waarbij sprake is van samenloop is het nodig dat de 

jeugdbeschermer bekend is met de wettelijke kaders en methodische principes van zowel de 

jeugdbescherming als de jeugdreclassering. Hij moet daarbij in staat zijn in praktijk gestalte te 

geven aan een methodische integratie van methoden jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

• De problematiek van de jeugdigen waarbij sprake is van samenloop is vaak complex. De meeste 

jongeren met zowel een civiele als een justitiële maatregel hebben een gedragsstoornis. In 

aanvulling op de problemen van de jeugdige zelf zijn er doorgaans ook in het gezin ernstige 

opvoedingstekorten en relatieproblemen.   

 

Normering en bedrag: 

Normuren: 20,7 uur per jaar, 1,725 uur per maand 

Bedrag per maand per 2022: €196,43 
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Intensief gezinsgerichte en systeemgerichte aanpak, productcode 48B80 
 

Algemene beschrijving 

Binnen deze dienstverlening worden alle vormen en wettelijke maatregelen van jeugdbescherming 

(kinderbeschermingsmaatregelen VOTS. OTS, VOVO, Voogdij) én preventieve jeugdbescherming en 

jeugdreclassering (jeugdreclasseringsmaatregelen) uitgevoerd.  Dit product wordt enkel afgenomen 

door de regio’s Centraal Gelderland en Rijk van Nijmegen.  

  

Doel 

Het doel is dat kinderen/jeugdigen blijvend veilig en gezond kunnen opgroeien en niet bedreigd 

worden in hun ontwikkeling, opdat ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die 

participeren in de samenleving.  

  

Doelgroep: 

Gezinnen die, tijdelijk, niet in staat zijn (opvoeders willen en/of kunnen het niet) om zelfstandig of 

met hulp van het netwerk of professionals, de veiligheid van hun kinderen te waarborgen. Het 

betreft gezinnen met een meervoudige en complexe problematiek. Er kan sprake zijn van ernstige 

opvoed- en opgroeiproblematiek, huiselijk geweld, armoede-schuldenproblematiek, verslaving, 

criminaliteit, psychiatrische problematiek, gezondheid problemen, complexe echtscheiding  of een 

verstandelijke beperking. Risicovol ouderschap is een grote belemmering dat kinderen veilig kunnen 

opgroeien. Er is een disbalans in de draagkracht/draaglast en er is veel behoefte aan compensatie 

door het netwerk en hulpverleners. Naast de complexiteit en de veiligheid van de kinderen in het 

gezin, bepaalt ook de mate waarin ouders in staat zijn in het belang van hun kinderen te handelen, of 

een gezin tot de doelgroep behoort. De gezinnen hebben vaak een lange 

hulpverleningsvoorgeschiedenis, met niet effectieve interventies. Ze zijn teleurgesteld in de 

hulpverlening, zijn niet gemotiveerd en missen het vertrouwen dat ze zelf iets kunnen doen om hun 

situatie te verbeteren. 

 

Routing: 

Er zijn twee routes om Intensief gezins- en systeemgericht casemanagement in te zetten 

 1. Opdrachtgever bij het uitvoeren van jeugdbescherming (kinderbeschermingsmaatregelen) en 

jeugdreclasseringsmaatregelen is op basis van een rechtelijke uitspraak. De rechter geeft een 

beschikking af.  

2.  Opdrachtgever voor de uitvoering preventieve jeugdbescherming, is het lokale team (wijkteam). 

Het lokale team geeft een beschikking (opdrachtverlening) af. Het gezin stemt er vooraf mee in, om 

vrijwillig mee te werken. 

 

Productspecifieke eisen 

• We werken vanuit de missie: ‘Alle kinderen blijvend veilig’ 
• Om ons werk uit te voeren handelen wij met kennis van zaken over de wettelijke kaders van 

maatregelhulp, met kennis van relevante methoden en ervaring 
• Bij jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd zorgen wij voor een beter 

toekomstperspectief en werken we aan het voorkomen van terugval c.q. recidive 
• Wij werken gestructureerd planmatig en in fasen aan de uitvoering van de begeleiding.  
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• Binnen vijf werkdagen is er een face to face contact met het gezin, is er een 
gezinsmanager/jeugdbeschermer gekoppeld aan het gezin, is er een veiligheidsplan voor de 
korte termijn m.b.t. de acute veiligheid, zodat er ondertussen aan een stabiele en structurele 
veiligheid gewerkt kan worden.  

• Binnen 6 weken is er een gezinsplan opgesteld in samenspraak met het gezin, met concrete 
en haalbare doelen. Rekening houdend met eerdere ingezette hulp en in het geval van 
maatregelhulp, op basis van de aanwijzingen van de rechter. 

• Alle kinderen en de opvoeders worden begeleid 

• Er wordt vanaf dag 1 samengewerkt met het gehele gezin. Belangrijke beslissingen worden 
altijd besproken met het gezin.  

• Wij gaan een relatie aan met het gezin om hen te motiveren, We gaan het gesprek aan 
vanuit een open respectvolle basishouding. We staan naast de opvoeders 

• We werken systeemgericht. In het belang van de veiligheid van het kind kiezen we echter, 
zonder twijfel, voor het belang van het kind.   

• Zo vaak als nodig zijn we bij het gezin thuis (hoog risico, hoge contactfrequentie) 
• Er wordt gewerkt volgens 1 gezin, 1 plan en een gezinsmanager/jeugdbeschermer. Een 

gezinsmanager/jeugdbeschermer is de vertrouwenspersoon en voert alle voorkomende 
maatregelen uit. 

• Om ons werk te kunnen uitvoeren hanteren we veiligheid- en risicotaxatie instrumenten. 

• We bespreken en monitoren de actuele en structurele/stabiele veiligheid van alle kinderen in 
het gezin, en de voortgang van de afgesproken doelen in het plan.. 

• Oorzaken en risicofactoren die de veiligheid belemmeren worden gezamenlijk met het gezin 
geanalyseerd. We onderzoeken wat er nodig is om kinderen veilig te laten opgroeien, zodat 
het in ieder geval goed genoeg is en streven ernaar om intergenerationele overdracht te 
doorbreken. 

• Herstel en versterking van de eigen kracht maken  een essentieel onderdeel uit van de 
begeleiding. Talenten worden gestimuleerd.  

• Zelfredzaamheid wordt geactiveerd. Er wordt gekeken naar duurzame oplossingen en 
perspectief. Doel is dat het gezin weer de regie krijgt over hun eigen leven. 

• We werken samen  met netwerk van het gezin. 

• Wanneer nodig wordt aanvullende (specialistische) jeugd- en volwassenzorg ingezet en in 
afstemming met het Lokaal Team – basisvoorzieningen m.b.t. de bestaanszekerheid, sport, 
welzijn, cultuur, etc.  

• Voor de gehele duur van de begeleiding (justitieel en preventief) wordt er intensief 
samengewerkt en afgestemd met de lokale teams, waarbij concreet is afgesproken wie 
verantwoordelijk is voor de regie. 

• Er wordt samengewerkt met de netwerkpartners in de veiligheidsketen, specialistische zorg 
e.a. 

• Met alle netwerkpartners en gemeenten wordt in partnerschap gewerkt aan innovatie 

• We zullen ons werk pas afronden als de doelen uit het gezinsplan behaald zijn  
• Er wordt een borgings (perspectief) plan gemaakt samen met het gezin 

• Op het jongste kind van het gezin wordt de productcode 48B80 afgegeven. Op de andere 
kinderen wordt productcode 48B84 afgegeven. 48B84 is een product zonder financiële 
waarde maar om de afstemming met andere producten Jeugdhulp inzichtelijk te maken.  

Duur 

Bij justitiële maatregelen is de duur van de beschikking van de rechter leidend. In het vrijwillig 

intensief kader is de duur gemiddeld 1 jaar.  

Normering en bedrag: 

Bedrag per maand prijspeil 2021: €1.250,- per maand, uitgaande van een caseload van 11 gezinnen, 

totaal 21 cliënten per jeugdbeschermer.   
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Preventieve jeugdbescherming  
 

Algemene beschrijving preventieve Jeugdbescherming 

In sommige gezinnen is er veel aan de hand. Er zijn problemen op verschillende leefgebieden en het  

lukt de ouders/verzorgers niet om de situatie te veranderen. Voor de in het gezin aanwezige 

kinderen leidt dit tot een onveilige opvoedingssituatie met als gevolg dat zij ernstig in hun 

ontwikkeling worden bedreigd. Ondanks de inzet van het lokale team en hulpverlening is de situatie 

niet veranderd. De oorzaak hiervan kan zijn dat de ouders deze hulp niet of onvoldoende accepteren 

of hiertoe niet goed in staat zijn, bijvoorbeeld wegens psychische problemen. In zo’n situatie kan 

preventieve jeugdbescherming worden ingezet om te voorkomen dat er een gedwongen 

(kinderbeschermings)maatregel nodig is. 

  

Preventieve jeugdbescherming is een vorm van expertise die wordt ingezet. Het bestaat uit een 

kortdurend intensief vrijwillig begeleidingstraject en wordt in samenwerking met het lokale team 

uitgevoerd. Dit traject kan worden ingezet als er sprake is van een onveilige opvoedingssituatie of 

ernstige ontwikkelingsbedreiging van de kinderen en de inzet van hulp niet heeft geleid tot een 

verandering van de situatie. Op deze wijze kunnen gezinnen met kinderen van wie de ontwikkeling 

wordt bedreigd of die in onveiligheid opgroeien op tijd, transparant, met respect voor de (kwetsbare) 

positie van ouders en kinderen, met de juiste expertise en op de best mogelijke manier geholpen 

worden. 

  

Er is geen rechterlijke uitspraak nodig om preventieve jeugdbescherming in te zetten. Wel is 

instemming van het gezin nodig. De inzet van preventieve jeugdbescherming is, hoewel vrijwillig, niet 

vrijblijvend. Preventieve Jeugdbeschermering kan enkel worden ingezet na goedkeuring van Lokaal 

Team Medewerker dan wel de Gemeente. Van belang is dat met oog voor de belangen en  

rechtsbescherming van het gezin, de situatie wordt omgebogen naar een veilige situatie voor de 

jeugdige. Aangezien er geen maatregel aan ten grondslag ligt wordt dit vanuit het vrijwillig kader 

ingezet. Voorafgaand kan ook consultatie van de GI benut worden.  

Alle vormen van preventieve jeugdbescherming worden geboden door een jeugdbeschermer met 

SKJ-of BIG-registratie. 

  

Doel 

Het doel is dat kinderen blijven veilig kunnen opgroeien. Preventieve jeugdbescherming is gericht op 

het herstel en versterking van de eigen kracht van het kind of de jongere en het gezin. De 

ouders/verzorgers worden gemotiveerd om de benodigde hulp te accepteren. Op die manier kan de 

onveilige situatie worden omgebogen naar een situatie die leidt tot een veilige ontwikkeling van de 

jeugdige alsook het herstellen en borgen van veiligheid in een (gezins-/opvoed)situatie. 

  

Beoogd resultaat 

De ouders/verzorgers accepteren hulpverlening en werken constructief mee. De veiligheid in het 

gezin en/of veilige ontwikkeling van de jeugdige is hersteld en de inzet van een gedwongen 

(kinderbeschermings)maatregel is niet nodig. De inzet van een gedwongen maatregel is zeer 

ingrijpend en dient waar mogelijk voorkomen te worden. 

  

  



25 
 

Doelgroep 

De doelgroep zijn gezinnen waarbij sprake is van meervoudige en complexe problematiek en die 

(tijdelijk) niet in staat zijn om  zelfstandig  of  met  hulp  van  het  netwerk,  de veiligheid  van  hun  

kinderen  te  waarborgen en/of de ernstige ontwikkelingsbedreiging te laten afnemen én waarvan de 

verwachting is dat aanvullende interventies van een jeugdbeschermer kunnen leiden tot acceptatie 

van een bijdrage aan hulpverlening om zo een beschermingsmaatregel te voorkomen. 

 

Bedrag: 

Declaratie van de toegewezen uren - met vastgestelde uurprijs van - omvang €113,87 (prijspeil 2021) 

tussen Lokaal Team en GI.  

De afrekening vindt maandelijks plaats. 
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Consultatie, productcode 49B01 
  

Algemene beschrijving 

Vroegtijdige inzet van expertise van de jeugdbeschermers van de GI in het lokale veld (wijkcoaches, 

jeugdconsulenten, lokale teams) om gezamenlijk de problematiek van het gezin te onderzoeken en te 

bepalen welke hulp en/of maatregelen noodzakelijk zijn. 

 

Consultatie wordt ingezet als de problematiek van het gezin nog niet duidelijk is en er zorgen zijn 

over de voortgang en de resultaten van de (door het lokale team) geboden ondersteuning en/of de 

veiligheid van het kind. 

  

Doelen 

• Het lokale team in staat te stellen om samen met het gezin de risico’s die de veiligheid en/of 

de ontwikkeling van het kind bedreigen, weg te nemen en de veiligheid te stabiliseren en/of 

te borgen 

• Het delen van expertise 

• Het verminderen van instroom bij de GI 

• Het geven van adviezen aan medewerkers van de lokale teams (wijkteams) inzake gezinnen 

die tot de caseload behoren van de lokale teams, opdat jeugdigen binnen die gezinnen veilig 

opgroeien en niet worden bedreigd in hun ontwikkeling 

 

Productspecifieke eisen 

• Het consulteren van de GI betreft het beantwoorden van vragen, meedenken, adviseren of 

bijwonen van een huisbezoek. 

• Consultatie door de GI kan worden ingezet, indien bijvoorbeeld blijkt dat Veilig Thuis de 

betreffende vraag niet tijdig kan oppakken. De GI bespreekt in dat geval met Veilig Thuis en het 

lokale veld hoe de consultatie het beste kan worden ingezet. 

• Anonieme bespreking (zonder BSN-nummer) is mogelijk. 

• De gemeente bepaalt duur en omvang van de daadwerkelijke toekenning. 

• Waar mogelijk worden ook Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd om 

consultatie te verzorgen 

 

Duur 

Duur van deze aanpak verschilt. Dit wordt in overleg met de gemeente bepaald.   

 

Facturatie zonder bsn 

Indien er anoniem Consultatie wordt gevraagd kan er geen afwikkeling binnen het berichtenverkeer 

plaatsvinden. In dat geval wordt er maandelijks een verzamelfactuur van de uren Consultatie aan de 

betreffende gemeente verstuurd.  

 

Bedrag: 

Declaratie van de toegewezen uren - met vastgestelde uurprijs van - omvang €113,87 (prijspeil 2021) 

tussen Lokaal Team en GI.  

De afrekening vindt per kwartaal plaats. 
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Actieve consultatieve dienstverlening, productcode 49B02 
  

Algemene beschrijving 

Dit product creëert de mogelijkheid om de expertise van een gecertificeerde instelling in te zetten in 

het lokale veld of in de praktijk van de jeugdhulpaanbieder. Dit product wordt ingezet bij gezinnen 

en/of cliënten waarbij zorgen zijn over de voortgang, resultaten en veiligheid. Zij staan open voor 

ondersteuning vanuit het lokale team. Daarbij wordt altijd de overweging gemaakt of de ouders ook 

redelijkerwijs in staat worden geacht om te doen wat de situatie vraagt. 

De professional van de gecertificeerde instelling geeft antwoord, denkt mee en adviseert het lokale 

team of de jeugdhulpaanbieder over veiligheidsaspecten omtrent cliënt en gezin. 

  

Doel 

Professionals ondersteunen in het maken van een veiligheidsbeoordeling door samen enkele 

contacten te hebben met ouders en/of cliënten om hen in staat te stellen zelfstandig verder te gaan 

met de cliënt. Verder heeft dit product de kenmerken van consultatie. 

  

Beoogd resultaat 

Het lokale team is in staat om samen met het gezin/cliënt de risico’s die de veiligheid en/of de 

ontwikkeling van de cliënt bedreigen, weg te nemen en de veiligheid te stabiliseren/borgen. 

  

Productspecifieke eisen 

• De consultatie van de GI betreft het beantwoorden van vragen, meedenken, adviseren of 

bijwonen van een huisbezoek. 

• De gemeente bepaalt duur en omvang van de daadwerkelijke toekenning. 

  

Duur 

Duur van deze aanpak verschilt. Dit wordt in overleg met de gemeente bepaald.   

 

Bedrag: 

Declaratie van de toegewezen uren - met vastgestelde uurprijs van - omvang €113,87 (prijspeil 2021) 

tussen Lokaal Team en GI.  

De afrekening vindt maandelijks plaats. 
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FORZA, productcode 49B03 
 

Algemene beschrijving 

Aanpak Schoolverzuim Forza is een door een jeugdbeschermer uit te voeren begeleidingsvorm 

waarin vroegtijdige interventies bij schoolverzuim worden gepleegd. De jeugdbeschermer brengt 

oorzaken  

van het verzuim in kaart en pakt deze aan. Jeugdigen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die de status 

van signaalverzuimer hebben bereikt en dus ongeveer 16 uur per maand verzuimen. Het aanspreken 

van de Jeugdige zelf en zijn/haar ouders op het verzuim heeft onvoldoende effect en ouders zijn 

onvoldoende betrokken bij school. Daarnaast bestaat de indruk dat er op verschillende leefgebieden 

problemen zijn en is er sprake van weinig zichtbare motivatie.  

 

Doel 

Het hoofddoel is dat de Jeugdige zo snel als mogelijk weer naar school gaat. Hiermee kan langdurige 

hulp in een gedwongen kader voorkomen worden. 

 

Beoogd resultaat 

• De aanpak is systeemgericht en er wordt gehandeld vanuit de VERVE- gedachte. De 

jeugdbeschermer organiseert in een vroeg stadium van de zorg een schoolberaad. De 

jeugdbeschermer heeft een intensieve samenwerking met iedereen die een bijdrage kan leveren 

aan het stoppen van het schoolverzuim. De jeugdbeschermer oefent de (sociale) vaardigheden 

met de Jeugdige.  

• De jeugdbeschermer stelt samen met de Jeugdige en ouders een terugvalpreventieplan op, 

waarbij uitgangspunt is dat de Jeugdige en ouders na de inzet van dit Product verder kunnen met 

regulier begeleiding vanuit school.  

• Indien het verzuim niet is gestopt of vermeerderd of ouders en/of Jeugdige niet meewerken, kan 

de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken en wordt de aanpak verder in een 

strafrechtelijk kader voortgezet via het Openbaar Ministerie . 

 

Productspecifieke eisen 

• De GI werkt met de norm van de verantwoorde werktoedeling, zie toelichting in de Jeugdwet. De 

jeugdreclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd door of onder 

verantwoordelijkheid van een SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessional. Een GI voldoet aan 

de Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering.  

• Product duurt maximaal 3 maanden. 

 

Normering en bedrag: 

Normuren: 36 uur totaal, 12 uur per maand 

Bedrag per maand, prijspeil 2021: €1.366,44 

 


