Bijlage 3 bij Subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009
Tabellen 3a t/m 3c: subsidiabele activiteiten en producten zorgaanbod
Tabel 3a: zorgaanbod verblijf
Subsidiabele

Subsidiabele

Subsidiabele

Minimaal

activiteiten =

producten =

kosten =

aantal fte per

Zorgaanspraken

Bekostigings-

Normbedrag per

capaciteitsplek

eenheden

verzorgingsdag
vanaf 2012

Verblijf accommodatie

Behandelgroep kamer-

zorgaanbieder 24-uurs

trainingscentrum

,,

Behandelgroep gezins-

€ 79,78

0,3

€ 69,14

0,18

€ 136,16

0,4

huis licht
,,

Behandelgroep gezinshuis

,,

Behandelgroep fasehuis

€ 136,16

0,62

,,

Behandelgroep

€ 175,52

0,83

,,

Behandelgroep zwaar

€ 193,60

1,09

,,
Verblijf accommodatie

Behandelgroep crisis

€ 175,52 *

Dagbehandeling

€ 111,70 i.g.v

zorgaanbieder deeltijd

dagbehandeling
pedagogisch
(Boddaert)
€ 150,39** i.g.v.
dagbehandeling
specialistisch (MKD)

Verblijf pleegouder

24-uurs pleegzorg

24-uurs

€ 35,12 i.g.v. pleegzorg
pedagogisch***,
€ 58,00 i.g.v. pleegzorg specialistisch***

Verblijf pleegouder

Deeltijd pleegzorg

€ 35,12

deeltijd
Organisatie- en coördinatiekosten van spoedeisende zorg worden separaat gefinancierd. De vier
jeugdzorgaanbieders die deze activiteit vervullen ontvangen € 50.000 per aanbieder per jaar.

* In afwijking van de andere verblijfsvormen wordt verblijf crisis niet afgerekend op basis van realisatie. Indien de
bezetting per capaciteitsplaats minimaal 60% bedraagt, worden de beschikte dagen volledig vergoed.
** De normtarieven bij verblijf dagbehandeling specialistisch zijn inclusief
€ 17,65 vervoerskostenvergoeding.
*** De tarieven verblijf pleegouder zijn inclusief een opslag van € 3,-- per dag, inhoudende de 1-loket-functie,
noodfonds en ‘warme’ wervingsmethode. Deze opslag geldt niet voor Landelijk Werkende Instellingen.
Indien sprake is van verblijf van een tienermoeder met baby, dan ontvangt de zorgaanbieder voor verblijf van het
kind van de tienermoeder een bedrag van € 85,10 per verzorgingsdag.
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Tabel 3b: zorgaanbod jeugdhulp
Subsidiabele activiteiten =

Subsidiabele producten =

Subsidiabele

zorgaanspraken

Bekostigingseenheden

kosten =
Normbedrag per
direct
cliëntcontactuur
vanaf 2012

Jeugdhulp thuis

Specialistische jeugdhulp ambulant

€ 121,28

,,

Therapeutische jeugdhulp ambulant

€ 121,28

,,

Jeugdhulp crisis

€ 121,28

Jeugdhulp accommodatie

Specialistische jeugdhulp bij

€ 106,37

zorgaanbieder individueel

aanbieder

,,

Therapeutische jeugdhulp bij

€ 106,37

aanbieder
Jeugdhulp accommodatie

Specialistische groepsjeugdhulp

€ 31,92

Therapeutische groepsjeugdhulp

€ 31,92

zorgaanbieder groep
,,

Tabel 3c: zorgaanbod observatiediagnostiek
Subsidiabele activiteiten =

Subsidiabele producten =

Subsidiabele

zorgaanspraken

Bekostigingseenheden

kosten =
Normbedrag per
direct
cliëntcontactuur
vanaf 2012

Observatiediagnostiek

Observatiediagnostiek

€ 154,25
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