
 
 
 
 
 
 
 
 

Handleiding verblijf 
Een passende keuze maken binnen de vele vormen van hulp die geboden kan worden is lastig. Dit document 

beschrijft ter ondersteuning de verschillende producten waarnaar verwezen kan worden binnen de verblijf hulp.  
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Onderaannemerschappen 
Naar aanleiding van de evaluatie van de plaatsingscoördinatie en analyse van onderaannemerschappen met verblijfsaanbieders willen wij graag aandacht 
vragen voor het volgende: 
  
Jeugdregio WBO heeft voor wat betreft verblijfszorg contracten afgesloten met 3 aanbieders: 

• Juzt voor het perceel Gedrags- en opvoedproblematiek; 

• Ggz Breburg voor het perceel Geestelijke gezondheidszorg; 

• Amarant voor het perceel Licht verstandelijke beperking. 
        
Wanneer er sprake is van een beschikking op een verblijfsproduct, dan kunnen verwijzers enkel bij deze aanbieders aanmelden. 
  
Gecontracteerde verblijfsaanbieders (Juzt, Ggz Breburg en Amarant) hebben de taak te zorgen voor tijdige en passende verblijfszorg. Wanneer zij een 
jeugdige niet direct kunnen plaatsen of wanneer zij zelf niet de passende hulp kunnen bieden, kunnen zij: 

• een jeugdige (warm) overdragen naar een andere gecontracteerde verblijfsaanbieder; 

• een overeenkomst aangaan met een onderaannemer; 

• voorzorg bieden ter overbrugging van wachtlijsten. 
  
Daarnaast is er sinds april 2018 de mogelijkheid om bij perceeloverstijgende vragen via de plaatsingscoördinatie op zoek te gaan naar een passend aanbod. 
  
De verblijfsaanbieders zijn binnen de contracten verantwoordelijk gemaakt voor kwaliteit van zorg en beheersing van kosten. Wanneer onderaannemerschap 
als optie in beeld komt, betekent dit dat de verblijfsaanbieder op zoek gaat naar een onderaannemer die de gevraagde kwaliteit kan bieden voor een redelijke 
prijs. Om kwaliteit en prijs te kunnen borgen werken verblijfsaanbieders met preferente aanbieders als onderaannemer. 
  
In de praktijk komt het voor dat contractmanagement WBO of de gecontracteerde verblijfsaanbieders geconfronteerd worden met offertes van andere dan de 
gecontracteerde aanbieders met de vraag of er een onderaannemerschap geregeld kan worden. Dit achten wij een onwenselijke situatie, omdat: 

• de vraag of de gecontracteerde verblijfsaanbieder in een aanbod kan voorzien dan niet beantwoord is; 

• er voorbij wordt gegaan aan de verantwoordelijkheid die bij gecontracteerde aanbieders is belegd als het gaat om borging van kwaliteit van zorg; 

• er voorbij wordt gegaan aan de verantwoordelijkheid die bij gecontracteerde aanbieders is belegd als het gaat om beheersing van kosten. 
  
Wanneer er een plan van aanpak is opgesteld en verblijfszorg beschikt wordt, kan een verwijzer zich enkel wenden tot Juzt, Ggz Breburg of Amarant om te 
voorzien in een aanbod. Contacten met andere dan gecontracteerde verblijfsaanbieders ten behoeve van het aangaan van onderaannemerschap kunnen dan 
ook enkel gelegd worden door Juzt, Ggz Breburg of Amarant. 
  
Contractmanagement WBO kan individuele gemeenten niet verplichten om enkel gebruik te maken van de route via de gecontracteerde verblijfsaanbieders. 
Weet echter, dat wanneer een individuele gemeente besluit van de route af te wijken, de consequentie is dat het gewenste aanbod via PGB dan wel 
maatwerkcontract geboden zou moeten worden. Hiermee maakt de gemeente zichzelf direct verantwoordelijk voor: 

• borging van kwaliteit van zorg: de gemeente zal zich ervan moeten vergewissen dat de zorg die geboden wordt passend is bij het plan van aanpak en dat 
de aanbieder de zorg kan leveren; 
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• beheersing van kosten: kosten voor PGB en maatwerkcontracten komen bovenop de kosten die de gemeente maakt voor budget van gecontracteerde 
verblijfsaanbieders. 

  
Wij weten dat de praktijk niet altijd zo simpel is als hier voorgesteld. Ouders hebben soms al research gedaan en/of niet gecontracteerde aanbieders doen 
hun best om een aandeel in de markt te bemachtigen. Voor de verwijzer is het van belang in beeld te houden dat er contracten zijn gesloten met genoemde 
verblijfsaanbieders en dit vroeg in het gesprek met ouders en jeugdige aan bod te laten komen om teleurstelling, complexe situaties en hoogoplopende kosten 
te voorkomen. 
  
Indien er signalen zijn dat er niet gecontracteerde verblijfsaanbieders zijn die de contracten proberen te omzeilen, meldt dit dan bij ons via 
jeugdhulp@breda.nl. Andersom zullen wij bij signalen dat verwijzers een alternatieve route kiezen om onderaannemerschap te bewerkstelligen contact 
zoeken met desbetreffende gemeente.  

mailto:jeugdhulp@breda.nl
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Categorie 8. Verblijf Juzt 
 

Algemene omschrijving 

 

8. Verblijf Juzt 

  

 

Product  

 

Code 

 

Omschrijving 

 

Eis opleidingsniveau  

 

Voorbeelden  

Verblijf licht 44A27 Dit betreft behandeling voor de jongere en zijn gezin gedurende een korte 
periode. Behandeling van een jeugdige kán niet zonder zijn (andere) 
opvoeders en de context waarbinnen hij opgroeit actief hierbij te 
betrekken en te empoweren. De behandelingen zijn gericht op het 
versterken van de ontwikkelingsmogelijkheden van de jongere zodat zijn 
participatiekansen op diverse levensgebieden vergroot worden en hij na 
de behandeling daarbinnen verder kan groeien. Steeds wordt gezocht 
naar aanwezige krachten en talenten van zowel de jeugdige als zijn 
reguliere opvoeders. In dialoog tussen alle betrokkenen wordt methodisch 
overeenstemming gezocht in doelen van de hulp en de meest passende 
(intersectorale) interventies om tot het bereiken van die doelen te komen. 
Aandacht voor een haalbaar perspectief is daarbij een belangrijk 
aandachtspunt.  

Onderwijs en diagnostiek: In elke behandelvorm wordt zoveel als mogelijk 
geïntegreerd samengewerkt met regulier onderwijs – dan wel speciaal 
onderwijs. Dit is uiteraard maatwerk en krijgt vorm in verschillende 
Onderwijs Zorg Arrangementen. (Proces)-diagnostiek is altijd een 
geïntegreerd onderdeel van de hulp. 

  

Gezinsopname 43A07 ‘Systemisch’ werken met gezinnen en netwerken zorgt voor blijvende 
resultaten en zorgt voor minder en kortere klinische opnames. Met een 
gezinsopname wordt beoogd: het duurzaam veranderen van 
gezinsinteractiepatronen en het versterken van gezinsveerkracht. Doel is 
hiermee dreigende gezinsescalaties en (langdurige) uithuisplaatsingen 
van jeugdigen te voorkomen en verbindingen binnen het primair gezin 
intact te houden c.q. te versterken.  

 Gerichte interventies zijn:  

MFT (Multi Family Therapie) is 
een werkvorm waarin 
meerdere gezinnen samen in 
een groepsgezinsbehandeling 
bij elkaar komen. Het is een 
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Kortdurende gezinsopname is de meest intensieve vorm van 
systeembehandeling. Het hele gezin neemt deel en er worden 
gezinsgerichte interventies ingezet. De relaties en communicatie worden 
binnen het gezin bloot gelegd om negatieve, mogelijk destructieve 
interactiepatronen om te buigen naar meer positieve communicatie en 
nieuwe meer opbouwende patronen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
reeds in het gezin aanwezige krachten. Gedurende de gezinsopname 
worden ouders begeleid om de opvoeding weer op zich te nemen en weer 
in hun kracht te komen. Deze hulpvorm draagt bij aan vertrouwen in eigen 
mogelijkheden, eigen verantwoordelijkheid en behoud van eigen regie. In 
een duidelijke systemische visie zorgt een goede rolverdeling voor 
effectieve behandelingen. Juzt heeft hierbij sterk geïnvesteerd in 
systemische opleiders en supervisoren, systeemtherapeuten, Kinder-en 
jeugdpsychiaters met een systemische opleiding, een interne opleiding tot 
systemisch werkers en systemische vaktherapie (zie ook 1.2 innovatie). 

wetenschappelijk goed 
onderbouwde en 
specialistische werkvorm, 
waarin er gericht kan worden 
gewerkt om patronen binnen 
het gezin te veranderen. De 
gezinnen vinden steun bij 
elkaar en kunnen elkaar 
helpen om nieuwe vormen van 
communicatie en interactie te 
ontwikkelen. Juzt heeft zich de 
laatste jaren gespecialiseerd in 
deze gerichte aanpak en een 
goede supervisiestructuur en 
een intensieve feedback van 
de gezinnen zorgt voor een 
sterke methodische aanpak, 
De eerste 
onderzoeksresultaten 
bevestigen deze bevindingen: 
de hoge waardering van de 
gezinnen omtrent deze manier 
van werken stimuleert Juzt om 
verder op deze werkvorm in te 
zetten. 
 

Verblijf zwaar 43A38 Als alle mogelijke hulp in de thuissituatie niet toereikend is vanuit het 
voorliggend veld en/of vanuit de ambulante expertise (bijvoorbeeld JIM en 
Verbindingsteam) dan kan een intensieve behandeling geboden worden. 
De jongeren verblijven in een groep. De behandelgroepen zitten in de 
regio WBO op verschillende terreinen en woonplaatsen. Wij werken 
intensief samen met de ouders, het geïntegreerde onderwijs en collega 
zorgaanbieders zoals GGZ (OrthoPP) en verslavingszorg. De 
gezamenlijke consultatie en daarbij behorende interventiemogelijkheden 
voor de jongere met complexe gedragsproblemen is belangrijk voor de 
behandeling van de jongere. Wij streven ernaar de behandeling zo goed 
mogelijk op maat te kunnen maken en met onze samenwerkingspartners 
het grensvlak psychiatrie-, verslavings-, loverboyproblematiek en 
hechting/trauma op te pakken.  
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Tijdens de intensieve behandeling leren en werken de jongeren met de 
ouders/omgeving stap voor stap aan de gezamenlijk gestelde doelen. Zo 
lang als nodig, maar met als streven zo kort als het kan met mogelijk 
vervolg inzet vanuit ambulante trajecthulp in de eigen leefomgeving.  
Een specifieke behandelmogelijkheid is Project Ervarings Leren (PEL). 
De intensieve kleinschalige groep waar deze behandeling zit, is 
gehuisvest in Tholen. Hier speelt de intensieve betrokkenheid via de 
systeem therapeutisch werker van ouders (pleegouders of 
gezinsvervangende situatie) een belangrijke rol in de behandeling. Dit met 
als doelstelling dat de jongere zijn doorzettingsvermogen, zelfcontrole en 
zelfredzaamheid vergroot maar tegelijkertijd de ouders de juiste steun 
biedt, zodat de relatie en communicatie tussen ouders en jongere 
verbetert.  
Vanuit een meer individuele behandeling kunnen jongeren ook in een 
meer individueel PEL traject deelnemen in het buitenland. 

Verblijf midden 44A28 Met het zelfstandig worden leren we jongeren de beginstappen te maken 
naar een zelfstandig leven, echter zonder de verbinding met een steunend 
netwerk (verder) te verbreken, of door nieuwe steunende netwerken op te 
bouwen. Want ook na de zelfstandigheidstraining is er nog een weg te 
gaan naar echte volwassenheid. Tegelijkertijd vinden zij dat zij het, naar 
de aard van hun leeftijd, nu wel zelf aankunnen. Het betreft hier vaak 
jeugdigen die veel hebben meegemaakt en veel geconfronteerd zijn met 
hun onmogelijkheden. We willen op zoek naar wat ze wél kunnen, waar 
ze warm voor lopen, welke talenten ze verder willen ontwikkelen en wie 
hen daar uit het informele netwerk bij kan ondersteunen. Dit kan 
betekenen dat we ze ondersteunen bij het behalen van een diploma of 
startkwalificatie of op zoek gaan naar passend werk of scholing op maat.  

Voor jongeren die hulp en ondersteuning nodig hebben bij een stap naar 
zelfstandigheid/het gewone leven bieden wij verschillende trajecten. Met 
behulp van kleinschalige woon/behandelvormen groeien jongeren in 
fases naar zelfstandig wonen. Wij bieden deze woonmogelijkheden op 
verschillende plaatsen in de woonwijken aan. Met deze woonvormen 
kunnen wij de mate van nabijheid van de hulpverlening op grond van de 
intensiteit van de hulp die de jongere vraagt variëren. Het doel is de 
jongere te helpen zijn eigen rol en positie binnen het eigen gezin en 
netwerk helder te krijgen. Waar nodig het belaste verleden een plaats te 
geven, juist als de jongere er voor kiest zijn eigen weg te gaan. Als de 
jongeren toe zijn aan verwerking van gebeurtenissen uit het verleden 
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worden ze daarin gesteund, soms ook door hen de weg naar passende 
hulp bij bijvoorbeeld de GGZ te wijzen. Ook hier maken wij dus gebruik 
van de intersectorale insteek t.b.v. de meest complexe hulpvragen, 
samen met GGZ, LVB, en verslavingszorg. Er is een samenhang met de 
ambulante vorm FACT (Flexible Assertive Community Treatment), met 
een breed team de jongeren zo dicht mogelijk in hun eigen leefomgeving 
begeleiden, behandelen en ondersteunen. De behandeling resulteert in 
afname van de gedragsproblematiek bij de jongere en zorgt daardoor voor 
een veilige omgang in de samenleving.  

Juzt werkt actief op basis de uitgangspunten 18-/18+ van WBO. Er is 
intensieve samenwerking met de WMO, Beschermd wonen, Werk en 
inkomen en de woningcorporaties. In samenwerking met de Stichting 
Maatschappelijke Opvang wordt ook hulp geboden aan tienermoeders. 
Uitgangspunt hierbij is zoveel als mogelijk het wonen te onderscheiden 
van de hulp juist om de eigen regie van de jongere te bevorderen. 

Verblijf 
middelzwaar 

43A37 Kinderen die door intrapsychische problemen zoals hechting en trauma 
niet meer in staat zijn in een (netwerk/pleeg) gezin of gezinshuis op te 
groeien hebben langdurige zorg nodig.  

Een gezinsgroep biedt een veilige en beschermde leefomgeving om op te 
groeien en specifieke behandeling en begeleiding te krijgen. Een 
multidisciplinair team zorgt voor hen en biedt deze intensieve begeleiding, 
vierentwintig uur per dag. Er is tevens veel aandacht voor de begeleiding 
ten aanzien van het contact tussen ouder(s) en kind/jongere om alle 
betrokkenen te helpen hun rol en positie binnen het gezin en netwerk 
duidelijk te krijgen, te verbeteren en zo positief mogelijk te laten verlopen. 
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Categorie 9. Verblijf GGZ Breburg 
 

Algemene omschrijving 

 

9. Verblijf GGZ Breburg 

Product  Code Omschrijving Eis opleidingsniveau Voorbeelden 

Verblijf E (GGZ)  54013 
 

   

Verblijf F (GGZ) 54014 
 

   

Deeltijdverblijf 
Licht IHT (GGZ) 

44A15  
 

   

Deeltijdverblijf 
middel O&P (GGZ) 

44A16  
 

   

Deeltijdverbijf 
zwaar O&P (GGZ) 

44A17 
 

   

Crisisbehandeling  
(GGZ) 

54016    
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Categorie 10. Verblijf Amarant 
 

Algemene omschrijving 

 

10. Verblijf Amarant 

 

Product  Code Omschrijving Eis opleidingsniveau Voorbeelden 

Verblijf middel 
 

   

 

 

Verblijf 
middelzwaar 
 

    

Verblijf zwaar 
 

    

Verblijf extra 
zwaar 
 

    

Verblijf 
crisishulp 
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