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Begeleiding individueel crisis (L)VG

Voorstel

1. Aan het productenboek Crisishulp Jeugd het product'Behandeling individueel (L)VG
Crisis'toe te voegen.

Inleiding

Vanaf 2Ot5 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Het
college is bevoegd te besluiten welke diensten en producten in het kadervan de Jeugdwet
verworven mogen worden. Ten aanzien van het perceel 'Crisishulp Jeugd'bleek na het
vaststellen van het productenboek Crisishulp Jeugd dat het product'Behandeling
Individueel (L)VG Crisis'gemist werd. Uw college wordt voorgesteld om dit product alsnog
toe te voegen.

Beoogd effect/doel

Dat het product Behandeling Individueel (L)VG specifiek kan worden aangeboden en
worden verantwoord.

Argumenten

1. Het product'Behandeling individueel (L)VG Crisis, wordt gemist in het huidige
prod ucten boek Cri si sh u I p J eu gd.

Uw college heeft op 14 september voor de inkoop het productenboek Crisishulp Jeugd
vastgesteld. Uit gesprekken met aanbieders kwam het gemis van het product Behandeling
Individueel (L)VG Crisis naarvoren. Aanbieders willen onderscheid kunnen maken in de
registratie tussen de reguliere en de crisísbehandeling van jeugdigen. Dat is nu niet
mogelijk. Ook voor de gemeente is dit waardevolle stuurinformatie. We voegen met dit
voorstel administratief gezien een product toe. Door het toevoegen van dit aparte product,
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met een aparte code, blijft de totaalomvang gelijk. Wanneer een product aan een
productenboek wordt toegevoegd moeten alle aanbieders de mogelijkheid krijgen om hier
op in te schrijven. Bij het segment Crisishulp Jeugd hebben we te maken met een beperkt
aantal aanbieders. Er zijn hiervan twee aanbieders die dit nieuwe product kunnen leveren.

Financiële gevolgen

Het product Behandeling Individueel (L)VG is een correctie op het productieboek en heeft
geen verdere financiële consequenties. Er is rekening gehouden met de financiële kaders
zoals in september door het college bepaald.

Overleg gevoerd met

Intern:

Jos Verheesen

Extern:

Business control en contractmanagement Oost en West Midden-Limburg, werkgroep
financiën, beleidsteam Jeugdhulp MLW en MLO.
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Inleiding
Dit productenboek is een weergave van de door de Midden Limburgse gemeenten ingekochte

Crisishulp Jeugd.

De regio Midden-Limburg richt zich op alle jeugd waarbij de foe us ligt op het normale opgroeien en

opvoeden. Elk kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Het kind staat centraal, maar wel

in de eontext van de eigen opvoedomgeving. Het gezin is de basis en suders zijn primair
verantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van hun kinderen. Zij worden daarop

aangesproken. Dat betekent ook dat zij altijd betrokken worden bij zaken die spelen rond hun

kinderen.

Jeugdigen en hun gezin kunnen problemen ervaren bij het opvoeden en opgroeien, gedrags-,

psychische en/of psychiatrische problemen ervaren of een lichamelijke, zintuiglijke of een

verstandelijke beperking hebben. Daarbij kunnen onder andere het CJG (de door de gemeente
gemandateerde toegang), huisarts, medisch specialist, jeugdarts of gecertificeerde instellingen
jeugdhulp inzetten. De gemeente heeft ook de verplichting die jeugdhulp in te zetten die de rechter,

het Openbaar Ministerie, de selectiefunctionaris, de inrichtingsarts of de directeur van de justitiële
jeugdinrichting nodig vindt bij de uitvoering van een strafrechtelijke beslissing. Het gaat hierbij om

alle jeugdhulp die niet binnen de competenties en verantwoordelijkheden van het voorliggend veld

zoals CJG past en niet als algemene voorziening kan worden aangemerkt.

ln het productenboek van de Gespecialiseerde Jeugdhulp is meer informatie opgenomen over de

scope van jeugdhulp, vervoer etcetera. Omdat dit productenboek enkel toeziet op de Crisishulp, is

deze algemene informatie, die vooral van toepassing is op de reguliere jeugdhulp, achterwege
gelaten.

1 Gezin l Plan
Van de aanbieder wordt verwacht dat hij breder kijkt dan enkel de jeugdige waaraan de Crisishulp is

toegewezen, namelijk dat hij werkt op basis van het gedachtegoed van LGezinLPlan. Hiermee

bedoelen we het werken vanuit het perspectief van het gezin, inzetten op versterken van eigen

kracht van het gezin, gebruikmakend van het netwerk van het gezin. De professional heeft een

norrnalisererrrJe lrrruding richting gezinnen, biedt perspectief aarr het gezin, en neemt het "gewone"

leven als focus. Waar nodig is er samenwerking met partners op andere leefdomeinen. Er is altijd een

toets op voldoende veiligheid bij jeugdigen. De aanbieder biedt de meest passende hulp en schaalt af
waar mogelijk.

Norm van verantwoorde werktoedeling
We verwijzen expliciet naar de norm van verantwoorde werktoedeling zoals opgenomen in de

Jeugdwet. Hiermee wordt een aanbiederverplicht om hulp te bieden van goed niveau, die in ieder
geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend. En die is afgestemd op de reële

behoefte van de jeugdige en/ ol ouder. De norm verplicht de aanbieder tot het werken met
geregistreerde professionals uit het Kwaliteitsregister Jeugd, of het BIG-register (voor arts,

verpleegkundige, GZ-psycholoog of psychotherapeut). Daarnaast moet de aanbieder bij het toedelen
van taken rekening houden met de specifieke kennis en vaardigheden van de geregistreerde

medewerker. Deze dienen passend te zijn bij de hulpvraag/ ondersteuningsbehoefte van de jeugdige.

Als laatste verplicht deze norm aanbieders er voor te zorgen dat geregistreerde professionals kunnen

werken volgens hun professionele standaarden (beroepscodes, vakinhoudelijke richtlijnen). Ook

vrijgevestigde professionals (ZZP'ers) die jeugdhulp aanbieden, zijn gebonden aan de norm van

vera ntwoorde werktoedeling.
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Crisishulp feugd
Onder Crisis verstaan we een acute ernstige verstoring van het alledaagse functioneren van het kind
of het gezin. Door de ontregeling die plaatsvindt, schieten de gebruikelijke oplossingsstrategieën
tekort. Bij een crisis kan het gaan om problemen tussen ouders en kinderen die van grote impact zijn
op het kind, zoals huiselijk geweld, kindermishandeling, verwaarlozing of ernstige conflicten met
adolescenten. Het kan ook gaan om problemen tussen ouders onderling of tussen ouders en andere
volwassen. Het kan zijn dat de nadruk ligt op individuele problematiek van een kind, bijvoorbeeld
omdat er sprake is van suicidalíteit of een psychose waardoor een kind acuut hulp moet kr¡jgen op
basis van BOPZ; of er is sprake van het wegvallen van ouders door bijvoorbeeld detentie, overlijden
of opname in psychiatrie, waar aa ndacht moet zijn voor de gevolgen voor gezin en familie.

Het verlenen van jeugdhulp in crisissituaties ís de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders.

Conversietabel

ZZP crisisopvang LVG fieugd) Verblijf met begeleiding (L)VG crisis

Nvt, opnemen in zorgproduct(NHC) Crisisopvang tVG

Nvt, opnemen in zorgproduct(NlC) Crisisopvang LVG

Verblijf met behandeling (L)VG CrisisVerblijf Crisis

Nvt, opnemen in zorgproductToeslag kind crisis

(NHC) Crisisopvang GHZ VG met behandeling Nvt, opnemen in zorgproduct

(NlC) Crisisopvang GHZ VG met behandeling Nvt, opnemen in zorgproduct

(nvt, niet als crisisproduct gedefinieerd) Behandeling individueel (L)VG Crisis

Behandeling individueel J-GGZ CrisisCrisis.... Min

Beschikbaarheidscomponent 24u u rs

crisisdienst
BHI J-GGZ Crisis- Beschikbaarheidscomponent

(nvt, niet als crisisproduct gedefinieerd) Verblijf met behandeling zwaar FGGZZeer
lntensief

Begeleiding ind ividueel J&O crisisJeugdhulp crisis

Behandelgroep crisis Verblijf met begeleiding J&O crisis

Verblijf met begeleiding Crisispleegzorg J&ONvt

Product 2Al'7 Product 2018
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Overzichtvan producten binnen Crisishulp feugd 2Ol.B

feugd met beperking

Verblijf met begeleiding (L)VG Crisis 46404

Verblijf met behandeling (t)VG Crisis 46A03

Product 2018 Code

Behandeling individueel J-GGZ Crisis s4016

BHIJ-GGZCrisisBeschikbaarheidscomponent 54008

Verblijf met behandeling zwaar J-GGZ

Zeer lntensief
54017

Product 2018 Code
feugd GGZ

feugd- en Opvoedhulp

Een nadere omschrijving van de producten wordt op dit moment niet gegeven. ln overleg met de

Midden- en Noord- Limburgse gemeenten en de aanbieders worden de producten in 2018 verder

gedefinieerd.

Begeleiding individueel J&O crisis 46A01

Verblijf met begeleiding J&O crisis 46AO2

Verblijf met begeleiding Crisispleegzorg J&O 46405

Product 2Ot8 Code
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