
Begeleiding individueel Het bieden van ondersteuning of begeleiding aan jeugdi-
gen, ouders en/of hun omgeving, gericht op het verbete-
ren, ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren van de 
zelfredzaamheid en participatie en/of gericht op het ver-
sterken van opvoedvaardigheden. 

Jeugdigen, hun ouders, gezin en/of omgeving die onder-
steuning of begeleiding nodig hebben bij het verbeteren, 
ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren van de zelf-
redzaamheid en participatie en/of bij opvoed- en opgroei-
problemen.

Begeleiding groep Het bieden van ondersteuning of begeleiding aan jeugdi-
gen, ouders en/of hun omgeving, gericht op het verbete-
ren, ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren van de 
zelfredzaamheid en participatie en/of gericht op het ver-
sterken van opvoedvaardigheden. 

Jeugdigen, hun ouders, gezin en/of omgeving die onder-
steuning of begeleiding nodig hebben bij het verbeteren, 
ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren van de zelf-
redzaamheid en participatie en/of opvoed- en opgroei-
problemen. Zorginhoudelijk is voor de betreffende cliënt 
begeleiding in groepsverband passender dan begeleiding 
individueel.

Behandeling individueel Herstel, genezing, ontwikkeling, stabiliseren en/of han-
teerbaar maken van “het probleem” of de aandoening 
waardoor de jeugdige het tekort aan zelfredzaamheid 
(deels) kan opheffen en zo zelfstandig mogelijk mee kan 
doen aan de maatschappij en in zijn gezinssysteem.

Jeugdigen met een ontwikkelingsachterstand of psychisch/
psychiatrisch probleem die thuis verblijven en op school 
zitten.

Behandeling groep Herstel, genezing, ontwikkeling, stabiliseren en/of han-
teerbaar maken van “het probleem” of de aandoening 
waardoor de jeugdige het tekort aan zelfredzaamheid 
(deels) kan opheffen en zo zelfstandig mogelijk mee kan 
doen aan de maatschappij en in zijn gezinssysteem.

Jeugdigen waarbij de sociale redzaamheid en het dagritme 
ontregeld zijn door een gedragsprobleem, ontwikkelachter-
stand en/of psychiatrische stoornis en begeleide dagstruc-
tuur een voorwaarde is voor succesvolle behandeling.

Dyslexie diagnose Komen tot een oordeel of een kind ernstige, enkelvoudi-
ge dyslexie heeft.

Jeugdigen waarbij gegevens van school een vermoeden 
van dyslexie opleveren.

Dyslexie behandeling Een voldoende niveau van technisch lezen en spellen, 
uitgedrukt in gangbare eisen en criteria passend bij de 
leeftijd, schoolniveau en/of beroepsperspectief van cliënt 
en een voor cliënt acceptabel niveau van zelfredzaam-
heid.

Kinderen waarbij de diagnose ernstige enkelvoudige dys-
lexie is vastgesteld.

BOR Normaliseren van de contacten tussen ouders en kinde-
ren en het verstrekken van informatie aan de rechtbank 
(of toegangsteam gemeente) omtrent de omgang.

Gescheiden ouders met kinderen in principe in de leeftijd 
van 0 tot 12 jaar, met een uitloop tot 18 jaar. 

Pleegzorg Het creëren van een zo normaal mogelijke gezinssituatie, 
waarin het pleegkind zich zo goed mogelijk kan ontwik-
kelen op verschillende gebieden. Zowel bij een tijdelijke 
als een permanente uithuisplaatsing wordt er gewerkt 
aan een positieve relatie tussen ouders, pleegouders en 
pleegkind. 

Jeugdigen die om verschillende kind- en/of gezinsgerela-
teerde redenen tijdelijk of langdurig niet bij de eigen ou-
der(s) kunnen opgroeien, maar wel kunnen functioneren in 
een gezinssituatie.

Logeren Voorkomen dat de verzorgers/opvoeders overbelast ra-
ken. Daarmee wordt ook beoogd dat de jeugdige langer 
thuis kan blijven wonen.

Jeugdigen waarvan de verzorgers/opvoeders als gevolg 
van factoren in de thuissituatie eventueel in combinatie met 
kindfactoren ontlast dienen te worden.

Verblijf De veiligheid te herstellen/waarborgen, zodat de bege-
leiding dan wel de (specialistische) behandeling zijn doel 
kan bereiken: de ontwikkeling van de jeugdige (weer) 
op gang te brengen en/of de stoornis op te heffen en 
zijn welzijn en zelfredzaamheid te bevorderen zodat de 
jeugdige weer naar huis kan of naar een zo zelfstandig 
mogelijke setting. Daarnaast kan het ook gericht zijn op 
de consolidatie van situatie bij langdurige of chronische 
problematiek.

Jeugdige waarbij sprake is van een: 
* onveilige (thuis)situatie in relatie met 
* pedagogische omgeving en/of 
* ernstige kindgebonden factoren, eventueel met comorbi-
diteit (psychisch, psychiatrisch of orthopedagogisch).

Crisishulp ambulant Betrokkenen worden geholpen bij het hanteren van 
spoedeisende problemen en crisissituaties die zich voor-
doen bij het opvoeden en het opgroeien van kinderen/
jongeren. De interventie is gericht op:
* de veiligheid en de basisroutines van kinderen/jongeren 
en hun opvoeders zijn voldoende hersteld en urgente 
korte termijn doelen zijn zo veel mogelijk gerealiseerd;  

* de problematiek, risicofactoren, kansen en verwachtin-
gen van gezinsleden zijn verkend en geordend;  

* met het kind / de jongere en de opvoeders is vastge-
steld wat er moet gebeuren;  

* zo nodig heeft overdracht naar vervolghulp plaats.

Bij spoedeisende problematiek (crisis) in een gezin/bij een 
jeugdige.

Crisishulp verblijf Onmiddellijk herstel van veiligheid en op borging van 
herstelde veiligheid. Uitgangspunt is dat er zowel in het 
verblijf als ambulant een begin gemaakt wordt met het 
vergroten, versterken en aanleren van vaardigheden van 
de gezinsleden om o.a. beter gebruik te (leren) maken 
van de hulpbronnen (formeel, informeel) in hun sociale 
omgeving. 

Bij acute en ernstige balansverstoring, waarbij de veilig-
heid en (geestelijke) gezondheid van of door de jeugdige 
wordt bedreigd (wanneer er sprake is van mishandeling, 
verwaarlozing, eerwraak, een dreigende suïcide, ernstige 
gedragsproblemen, en/of het niet aanwezig zijn van ou-
ders). De situatie van de jeugdige is dusdanig bedreigd 
dat uithuisplaatsing (acute opvang) noodzakelijk is, om de 
ontstane crisissituatie te helpen de-escaleren, om te on-
derzoeken wat nodig is om de jeugdige veilig thuis terug te 
laten keren en waarbij steeds ambulant wordt gewerkt aan 
het verbeteren en stabiliseren van de thuissituatie.

Regie Het realiseren van goede afspraken (samenhang!) tussen 
de verschillende aanbieders (of andere betrokkenen van 
het systeem) om te komen tot een goede voortgang van 
de hulpverlening. Het uiteindelijke doel is dat het gezins-
systeem zelf de regie weer kan voeren.

Jongeren in een gezinsysteem waarbij complexe casusre-
gie nodig is omdat er sprake is van complexe problematiek 
en een beperkte regelcapaciteit.

ARRANGEMENT DOEL DOELGROEP GEMIDDELDE INZET

Hoog veel contactmomenten 
per week

veel contactmomenten 
per week

Midden meerdere 
contactmomenten 
per week

meerdere 
contactmomenten 
per week

Laag enkele contactmomenten 
per week

enkele contactmomenten 
per week

Kort: 1-6 maanden Lang: 7-12 maanden

Hoog veel dagdelen 
per week

veel dagdelen 
per week

Midden meerdere dagdelen 
per week

meerdere dagdelen 
per week

Laag enkele dagdelen 
per week

enkele dagdelen 
per week

Kort: 1-4 maanden Lang: 5-12 maanden

Hoog meerdere contactmomen-
ten per week

meerdere contactmomenten 
per week

Midden enkele contactmomenten 
per week

enkele contactmomenten 
per week

Laag enkele contactmomenten 
per maand

enkele contactmomenten 
per maand

Kort: 1-6 maanden Lang: 7-12 maanden
START                             Maximaal 10 contactmomenten

Hoog veel dagdelen 
per week

veel dagdelen 
per week

Midden meerdere dagdelen 
per week

meerdere dagdelen 
per week

Laag enkele dagdelen 
per week

enkele dagdelen 
per week

Kort: 1-4 maanden Lang: 5-12 maanden

Gemiddelde inzet: 
2-3 dagdelen

Gemiddelde inzet: 
45-60 behandelingen
gemiddeld 18 maanden

Midden Zwaar

6-9 maanden 10 maanden

gemiddeld 2 contacten 
per maand

gemiddeld 2 contacten 
per maand

Gemiddelde inzet:
Maatwerk (per etmaal)

Gemiddelde inzet:
Maatwerk (per etmaal)

Gemiddelde inzet:
Maatwerk (per etmaal)

Gezinsinterventie Individuele interventie

Maximaal 6 weken Maximaal 6 weken

Gemiddeld 50 uur Gemiddeld 12 uur

Gemiddelde inzet:
Maximaal 6 weken
Gemiddeld 28 etmalen

Onafhankelijk Reeds betrokken

Gemiddeld 50 uur Gemiddeld 30 uur
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