
Begeleiding individueel 
Beschrijving   

Begeleiding is gericht op: 

 verbeteren/ontwikkelen; 

 stabiliseren/compenseren; 
van zelfredzaamheid en participatie en/of van opvoed- en opgroeiproblemen.  
Het gaat om het kunnen meedoen in de samenleving, mensen kunnen ontmoeten, naar school gaan of een 
andere zinvolle dagbesteding krijgen/behouden. 
 
Voor begeleiding is, in veel gevallen, minder specifieke deskundigheid vereist dan voor behandeling 
(opleidingsniveau MBO/HBO). Een diagnose is geen vereiste. 
Context: Gericht op de persoon in zijn omgeving, mantelzorger en gebruikelijke verzorger 
Duur: zowel kort als lang en kan met wisselende intensiteit. 
 
Begeleiding individueel wordt geboden in de thuissituatie en op de locatie waar de cliënt zich bevindt. 
 
De activiteiten bestaan uit: 
a) het ondersteunen bij of oefenen met vaardigheden of handelingen, of; 
b) het ondersteunen bij of oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie, of; 
c) het (tijdelijk) overnemen van toezicht op de cliënt ( om escalatie/ontsporing te voorkomen en ter 
ontlasting van de thuissituatie) 
 
Indien cliënt niet zelf in zijn vervoer kan voorzien zijn de vervoerskosten ook onderdeel van het 
arrangement. Dit is ter bepaling tussen aanbieder en cliënt onderling. 

Doel 

Het bieden van ondersteuning of begeleiding aan jeugdigen, ouders en/of hun omgeving, 
gericht op het verbeteren, ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren van de 
zelfredzaamheid en participatie en/of gericht op het versterken van opvoedvaardigheden.  

Doelgroep 

Jeugdigen, hun ouders, gezin en/of omgeving die ondersteuning of begeleiding nodig 
hebben bij het verbeteren, ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren van de 
zelfredzaamheid en participatie en/of bij opvoed- en opgroeiproblemen. 
De cliënt heeft beperkingen op een of meerdere van de volgende gebieden: 

 sociale redzaamheid; 

 het bewegen en verplaatsen; 

 het psychisch functioneren; 

 het geheugen en de oriëntatie; 

 het vertonen van matig of zwaar probleemgedrag. 

Complexiteit 

Onderstaande kenmerken zijn richtinggevend en bedoeld om een afweging te kunnen maken tussen laag, 
midden en hoog complex. Ze hoeven niet allemaal in dezelfde mate voor te komen in elke casus. 

 Complexiteit Laag Complexiteit midden Complexiteit hoog 

Doelgroep Enkelvoudige 
problematiek 

Meervoudige 
problematiek 

Complexe problematiek 

Verhouding 
Beschermende <> 
risicofactoren 

Positief Gelijk Negatief 

Functieniveau 
medewerker 

Uitvoering op MBO eb 
HBO niveau.  
Let op: norm van 
verantwoorde 
werktoedeling! 

Uitvoering vooral op 
HBO niveau, op 
onderdelen inzet MBO 
Let op: norm van 
verantwoorde 
werktoedeling! 

Uitvoering op HBO+/HBO  
niveau 
 

Voorspelbaarheid Goed Matig Slecht 

Zelfstandigheid 
(gerelateerd aan 
leeftijdsontwikkeling
) 
 

Zelfstandig Matig Beperkt zelfstandig, veel 
taken overnemen 



Persoonlijke 
verzorging nodig 

Nee Soms 
= Begeleiding laag +PV 

Soms 
= Begeleiding midden 
complex + PV of Begeleiding 
hoog complex + PV 

Contactmomenten 
per week 

Enkele Meerdere Veel 

 

Sextant begeleiding individueel  
 
 
 
 
 
 

Complexiteit 
(opgebouwd uit 
een mix van het 
niveau van de 

medewerker en het 
aantal 

contactmomenten) 

 
 

Hoog 
 
 
 
 
 
 

Midden 
 
 
 
 
 

Laag 

 
 

Complexe problematiek 
Zwaartepunt inzet HBO (+) 
Veel contactmomenten pw 

 
 

  
Complexe problematiek 

Zwaartepunt inzet HBO (+) 
Veel contactmomenten pw 

 
Bijv. ‘Zorg op School’, Buddy’s 

  
Meervoudige problematiek 

Inzet vooral HBO 
Meerdere contactmomenten pw 

 

Meervoudige problematiek  
Inzet vooral HBO 

Meerdere contactmomenten pw 

 
 Enkelvoudige problematiek 

inzet MBO en HBO 
Enkele contactmomenten pw 

 
Bijv. Systeembegeleiding ouders/ 

Triple P 
 

Enkelvoudige problematiek  
inzet MBO en HBO 

Enkele contactmomenten pw 
 

Bijv. Systeembegeleiding ouders/ 
Triple P 

Kort 1 t/m 6 maanden Lang 7 t/m 12 maanden 

Duur (in maanden) 

 

Opmerkingen: 

 Hierbij is uitgegaan van een maximale arrangementsduur van 1 jaar. Wanneer na dat jaar nog 
steeds begeleiding noodzakelijk is, zal een nieuwe toekenning afgegeven moeten worden. 

 Persoonlijke verzorging wordt gezien als ‘verzwaring’ van een arrangement begeleiding 
waardoor de hulpvraag complexer wordt. Wanneer een kind onder begeleiding met lage 
complexiteit valt maar PV nodig heeft, wordt begeleiding met complexiteit midden ingezet. 
Wanneer een kind begeleiding met complexiteit midden nodig heeft en PV, wordt begeleiding 
met complexiteit hoog ingezet. Ook als er van complexe problematiek sprake is en er is PV 
nodig wordt begeleiding complexiteit hoog ingezet. Wanneer een kind alleen PV nodig heeft, 
wordt begeleiding Laag ingezet. 
Cliënten die Persoonlijke verzorging nodig hebben in relatie tot geneeskundige zorg vallen 
ook onder de jeugdwet. Uitzondering is gemaakt voor de kinderen die vallen onder het 
zogenaamde ‘IKZ’ criterium. 

 Het aantal contactmomenten  geeft een betere indicatie van de vormgeving van de 
daadwerkelijke zorg aan de cliënt dan het aantal uren. Een contactmoment is exclusief 
indirecte tijd. 

 Wanneer er sprake is van een cliënt die gedurende het jaar slechts enkele 
begeleidingsmomenten ( maximaal 1 keer per maand) nodig heeft, dient met aanbieder 
afgesproken te worden dat begeleiding kort ingezet wordt. Het arrangementstarief kort past 
dan immers beter bij de te leveren zorg. 
 
 
 

 


