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Begeleiding Crisis  €            1,21  €            1,65 minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 02C01 15C01 46A01

Begeleiding Groep Licht 0,15€             minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 07A11 15G01 n.v.t.

Begeleiding Groep Basis  €            0,19 minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 07A12 15G02 41A23

Begeleiding Groep Complex  €            0,29  €            0,33 minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 07A13 15G03 41A24

Begeleiding Groep Duurzaam  €            0,18 minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 07A14

Begeleiding Groep Duurzaam Intensief  €            0,22 minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 07A16

Begeleiding Individueel Licht  €            0,90 minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 02A22 15G04 45A63

Begeleiding Individueel Basis  €            1,04 minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 02A16 15G05 45A48

Begeleiding Individueel Complex  €            1,22 minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 02A19 15G06 45A53

Opslag kindplaats (per kind, per etmaal) 7,04€             stuk stuk totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15G07 44G02

Time-Out Voorziening 187,83€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 04G08 15G08 44G08

Vervoer 15,42€           etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 08A03 15511 n.v.t.

Vervoer Plus 25,71€           etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 08A04 15512 42A04

Wonen/verblijf Crisis Basis 170,55€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15C02 46C02

Wonen/verblijf Crisis Hoog 235,31€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15C03 46A04

Wonen/verblijf Groep met begeleiding Intensief 187,84€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15T01 44T01

Wonen/verblijf Groep met begeleiding Intensief - partnerplaats 159,67€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15T02 44T02

Wonen/verblijf Groep met begeleiding Intensief  (scheiden wonen/zorg) 149,39€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15T03 44T03

Wonen/verblijf Groep met begeleiding Duurzaam 116,17€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15D01 44D01

Wonen/verblijf Groep met begeleiding Duurzaam - partnerplaats 88,00€           etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15D02 44D02

Wonen/verblijf groep met begeleiding Duurzaam  (scheiden wonen/zorg) 77,72€           etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15D03 44D03

Wonen/verblijf Groep met begeleiding Perspectief 141,50€         190,64€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15P01 44P01

Wonen/verblijf Groep met begeleiding Perspectief - partnerplaats 113,33€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15P02 44P02

Wonen/verblijf groep met begeleiding Perspectief  (scheiden wonen/zorg) 103,05€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15P03 44P03

Wonen/verblijf Individueel met begeleiding Perspectief 93,41€           etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15P04 44P04

Wonen/verblijf Individueel met begeleiding Perspectief - partnerplaats 79,56€           etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15P05 44P05

Wonen/verblijf individueel met begeleiding perspectief  (scheiden wonen/zorg) 69,28€           etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15P06 44P06

Zorgcoördinatie (gemiddeld 1 per week, max 52 per jaar) 73,20€           stuk stuk totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 02A75 15A75 45A75
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Huishoudelijke hulp: Schoon huis  €            0,44 minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 01001

Huishoudelijke hulp: Regie op gestructureerd huishouden 0,49€             minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 01002

Persoonlijke verzorging 0,49€             minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 03A11

Respijtopvang Thuis 162,39€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 04W01

Respijtopvang Basis 124,70€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 04W02

Respijtopvang Hoog 168,83€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 04W03
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Huurbetaling  €          53,06 stuk stuk maand 15S04

ZZP 5 Verpleging 1,36  €          12,60 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15527

ZZP 4 Verpleging 1,45  €          13,44 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15528

ZZP 6 Verpleging 4,74  €          43,93 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15529

Respijtopvang Thuis 162,39€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15S01

Respijtopvang Basis 124,70€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15S02

Respijtopvang Hoog 168,83€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15S03
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Behandeling Jeugd GGZ - Beschikbaarheidscomponent Crisis (per traject) 727,73€         stuk stuk totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 54008

ADHD-zorg kinderartsen (per traject) 284,78€         stuk stuk totaal binnen de geldigheid van de toewijzing (12 maanden) 53A02

Psychische en psychiatrische zorg kinderartsen (per traject) 335,41€         stuk stuk totaal binnen de geldigheid van de toewijzing (12 maanden) 53A04

Behandeling Basis 1,51€             minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 45A04

Behandeling Hoog 1,65€             minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 45A05

Behandeling Jeugd-GGZ Diagnostiek (volumenorm 1.500 min) 1,85€             minuut minuut totaal binnen de geldigheid van de toewijzing (3 maanden) 54004

Behandeling Jeugd-GGZ Basale Stoornissen (volumenorm 8.000 min) 1,83€             minuut minuut totaal binnen de geldigheid van de toewijzing (12 maanden) 54002

Behandeling Jeugd-GGZ Stabilisatie (volumenorm 10.000 min) 1,77€             minuut minuut totaal binnen de geldigheid van de toewijzing (24 maanden) 54001

Behandeling Jeugd-GGZ EPA (volumenorm 12.000 min) 1,94€             minuut minuut totaal binnen de geldigheid van de toewijzing (24 maanden) 54003

Behandeling Jeugd-GGZ Crisis (volumenorm 1.800 min) 1,94€             minuut minuut totaal binnen de geldigheid van de toewijzing (2 maanden) 54016

Dyslexie Pre-screening (volumenorm 60 min.) 1,50€             minuut minuut Totaal binnen geldigheidsduur beschikking (6 maanden) 45B80

Dyslexie Diagnostiek (volumenorm 840 min.) 1,64€             minuut minuut Totaal binnen geldigheidsduur beschikking (6 maanden) 45B81

Dyslexie Behandeling (volumenorm 4.140 min.) 1,50€             minuut minuut Totaal binnen geldigheidsduur beschikking (30 maanden) 45B82

Dyslexie Verlenging behandeling (volumenorm 720 min.) 1,50€             minuut minuut Totaal binnen geldigheidsduur beschikking (12 maanden) 45B83

Behandeling Groep 0,52€             minuut minuut totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 45A54

Verblijf Jeugd-GGZ categorie A 115,04€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 54009

Verblijf Jeugd-GGZ categorie B 166,34€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 54010

Verblijf Jeugd-GGZ categorie C 226,49€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 54011

Verblijf Jeugd-GGZ categorie D 281,84€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 54012

Verblijf Jeugd-GGZ categorie E 340,68€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 54013

Verblijf Jeugd-GGZ categorie F 422,36€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 54014

Verblijf Jeugd-GGZ categorie G 527,99€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 54015

Verblijf Jeugd-GGZ categorie H 496,69€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 54018

Verblijf Gezinsgericht 140,76€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 43A10

Verblijf Behandelgroep 258,45€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 43A38

Verblijf 3-milieu 301,32€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 43A39

Pleegzorg 41,13€           etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 44A07

Pleegzorg LVB 42,91€           etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 43803

JeugdzorgPlus 396,41€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 43A12

Respijtopvang Laag Jeugd 156,94€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 44A09

Respijtopvang Basis Jeugd 214,12€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 43A11

Respijtopvang Hoog Jeugd 238,99€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 43A66
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Landelijke expertise team (LET) jeugdbescherming 1.767,64€      stuk stuk maand 48A00

OTS < 1 jaar (1 stuk/maand) 845,62€         stuk stuk maand (12 maanden) 48B00

OTS > 1 jaar (1 stuk/maand) 707,06€         stuk stuk maand 48B01

Voogdij + VOVO (1 stuk/maand) 495,32€         stuk stuk maand 48B02

Opslag bijzondere pupilkosten (1 stuk/maand) 19,77€           stuk stuk maand 48B03

Reguliere JR (1 stuk/maand) 630,30€         stuk stuk maand 47B00

ITB- Harde Kern (1 stuk/maand) 1.439,03€      stuk stuk maand 47B04

ITB - Criem (1 stuk/maand) 1.908,28€      stuk stuk maand 47B03

Scholings- en trainingsprogramma (STP) (1 stuk/maand) 1.908,28€      stuk stuk maand 47B06

Gedragsbeïnvloedende maatregel advies (GBM) 1.691,61€      stuk stuk totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 47B01

Gedragsbeïnvloedende maatregel begeleiding (GBM) (1 stuk/maand) 629,14€         stuk stuk maand 47B02

Samenloop (1 stuk/maand) 158,15€         stuk stuk maand 47B05

Instemmingsverklaring gedragswetenschapper Jeugdzorg Plus 114,62€         uur uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 49B07

Consultatie en advies (volumenorm 5 uur) 102,60€         uur uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing n.t.b.

Zicht op Veiligheid (vrijwillig kader) (volumenorm 50 uur) 102,60€         uur uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing (2 maanden) 49B63

Preventieve jeugdbescherming (volumenorm regulier:100 / LVB:150 uur) 102,60€         uur uur

totaal binnen de geldigheid van de toewijzing (regulier: 4 maanden / 

LVB: 6 maanden)
49A01

Begeleiding tijdens Raadsonderzoek (BTR) (volumenorm 20 uur) 102,60€         uur uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing (2 maanden) 49A05

Nazorg (volumenorm 12 uur) 102,60€         uur uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing (2 maanden) 49B04

Forza (1 stuk per cliënt per maand) 1.121,29€      stuk stuk maand (3 maanden) 49B25
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