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Blz. 2:
Afkorting CCT toegevoegd aan definities.

-

Bijlage 6, eis 2, toevoeging onder tabel:
U gaat ermee akkoord dat u alleen de cliëntcontacttijd (CCT) declareert. U
houdt een registratie bij van de CCT zoals opgenomen onder eis 18.

-

Bijlage 6, eis 18, toevoeging aan 1. Jeugdhulp:
Eisen aan registratie CCT bij diensten 1. Jeugdhulp:
I. Algemeen
•
De productie jeugdhulp wordt gemeten in uren cliëntcontacttijd (CCT).
Ieder uur daadwerkelijk CCT is één bekostigingseenheid jeugdhulp.
•
CCT is niet enkel cliënt tijd met de jeugdige, maar ook met het
gezinssysteem. (ouders)
•
CCT kan zijn ‘face-to-face’ of ‘ear-to-ear’ (telefonische behandeling)
of ‘key-to- key’ (emailcontact of chatsessies). Het doel van het
cliëntcontact is altijd de behandeling, in lijn met het
hulpverleningsplan.
•
Alleen jeugdigen met een geldige indicatie leiden tot productie. Een
uitzondering hierop is jeugdhulp crisis, de bekostigingseenheid JH-4.
•
Het komt voor dat werkzaamheden voor een jeugdige al beginnen
voordat een indicatie is afgegeven of zelfs maar aangevraagd. Deze
werkzaamheden zijn echter volgens de wet nog niet te beschouwen
als jeugdhulp, en kunnen dus niet als productie worden opgevoerd.
•
Contacttijd die niet plaatsvindt op basis van de geldige indicatie is
geen CCT, met uitzondering van crisishulpverlening.
•
Andere tijd die in het kader van de hulpverlening aan de jeugdige
wordt besteed (zoals het uitwerken van een hulpverleningsplan,
reistijd, bellen over een jeugdige, intercollegiale consultatie) valt
onder cliëntgebondentijd en kan niet worden geregistreerd voor
productie. Deze tijd is opgenomen in de prijs van één uur CCT.
• Bij het tijdschrijven worden minuten CCT geregistreerd.

1

•

•

•

Als geplande cliëntcontacttijd niet wordt gerealiseerd, is géén sprake
van productie. Als een jeugdige of gezin niet volgens afspraak
aanwezig is, wordt géén productie gemaakt.
CCT wordt gemeten uit het perspectief van de jeugdige. Een gesprek
met twee hulpverleners en één jeugdige levert dus één uur CCT
(productie) op.
Ook wanneer méér dan één geïndiceerde jeugdige aanwezig is op een
gesprek (bijvoorbeeld geïndiceerde jeugdigen van één gezin), dan
mag deze tijd maar éénmaal worden verantwoord door deze te
verdelen over beide jeugdigen.

II. Jeugdhulp groepen
•
•

•
•

•

Groepsjeugdhulp wordt ook in uren CCT gemeten. Echter, alle
aanwezige groepsleden leveren per uur één bekostigingseenheid op.
Alleen aanwezige jeugdigen leiden tot productie. Jeugdigen die niet
komen opdagen, tellen niet mee in de productie. De aanwezigheid
moet op cliëntniveau worden geregistreerd.
Bijeenkomsten van groepen rondom één jeugdige tellen niet als
groepsbijeenkomst maar als individuele jeugdhulp.
JH2-C en JH2-D zijn beide eenheden voor jeugdhulp aan groepen. De
variant ‘C’ is de gewone variant die mag worden geregistreerd voor
geplande groepsgroottes groter dan 8 per medewerker. De ‘D’ variant
is de zware variant die mag worden geregistreerd voor geplande
groepsgroottes kleiner of gelijk aan 8.
De aanmeldingen / inschrijvingen en werkelijke opkomst van een JH2C bijeenkomst hebben geen effect op het type bekostigingseenheid.
Een JH2-C therapie met minder dan 8 ingeschreven / ingeplande
jeugdigen blijft een JH2-C therapie. Een JH2-C bijeenkomst met
minder dan 8 aanwezige jeugdigen blijft een JH2-C therapie.

III. Registratie van productie observatiediagnostiek (OD)
•
Alleen jeugdigen met een geldige indicatie (met een aanspraak op
observatiediagnostiek) leiden tot productie.
• Observatiediagnostiek wordt altijd in combinatie met verblijf geïndiceerd.
•
Observatiediagnostiek wordt bekostigd per traject (en dus niet per
dag of uur).
•
Observatiediagnostiek start op de eerste dag verblijf en houdt zes
weken later automatisch op.
• De productie wordt geregistreerd in de bekostigingseenheid OD.
•
De observaties van de pedagogisch medewerker van het
groepsverblijf horen niet bij OD. Deze uren worden geacht onderdeel
uit te maken van het verblijf.
-

Bijlage 6, eis 18, toevoeging aan 2A: Verblijf Deeltijd:
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Eisen aan registratie CCT:
•
Dagbehandeling wordt gemeten in uren.
•
Verblijf deeltijd wordt geregistreerd in de bekostigingseenheid VF1
(dagbehandeling). De urenregistratie start op de eerste dag dat
een jeugdige komt en eindigt op de laatste dag dat een kind komt.
•
Het aantal ingeplande kinderen op een dagbehandeling
vermenigvuldigd met het aantal openingsuren (voor de kinderen)
per dag bepaalt het aantal bekostigingseenheden dat kan worden
geregistreerd. De werkelijke opkomst (rekening houdend met
bijvoorbeeld ziekte of vakantie) is niet van belang.
•
Als het schrijven van het hulpverleningsplan begint vóórdat de hulp
aanvangt, telt dit niet mee voor de productie van dagverblijf.
•
Alleen cliënten met een geldige indicatie leiden tot productie, met
uitzondering van crisisopvang (dan is een (mondelinge) aanspraak
ook geldig voor productie).
-

Bijlage 6, eis 18, toevoeging aan 2B: Verblijf 24-uurs:
Eisen aan registratie CCT:
•
Alleen cliënten met een geldige indicatie (met een aanspraak op
verblijf 24 uurs) leiden tot productie, met uitzondering van
crisisopvang.
• Verblijf 24 uurs en verblijf pleegouder 24 uurs wordt gemeten in dagen.
•
Verblijf wordt geregistreerd in één van de acht bekostigingseenheden
verblijf (VF2 t/m VF9), of de bekostigingseenheid PLG01 als het
verblijf bij pleegouders betreft.
•
De eerste dag van de productie is de dag dat de jeugdige aankomt.
De dag van vertrek telt niet mee voor de te declareren productie
(hierna: productie). De laatste dag is dus de dag vóór vertrek van de
jeugdige. Een dag loopt van 0:00 uur tot 0:00 uur.
•
Iedere dag dat een jeugdige bij een jeugdhulpaanbieder verblijft,
staat gelijk aan één bekostigingseenheid. Een groep met acht
plaatsen kan derhalve bij volledige bezetting per dag acht
bekostigingseenheden opleveren.
•
Als een jeugdige verblijf 24 uurs geïndiceerd heeft gekregen, maar de
jeugdige verblijft parttime op de accommodatie van de
jeugdhulpaanbieder (bijvoorbeeld vijf van de zeven dagen), dan tellen
alle 7 dagen mee voor de productie.
•
Als het schrijven van het hulpverleningsplan begint vóór de aankomst
van de jeugdige of doorgaat ná het vertrek van de jeugdige, telt dit
niet mee voor de productie verblijf.

Overeenkomst:
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SO ZHZ wijzigt artikel 32.2 als volgt:
Opdrachtnemer dient ten behoeve van de controleverklaring van zijn
accountant aan te geven dat hij gebruik maakt van een landelijk protocol
gepubliceerd op website i-Sociaaldomein. In aanvulling hierop dient de
accountant vast te stellen dat alleen de CCT is opgenomen in de
productieverantwoording en gedeclareerd is door Opdrachtnemer. De
accountant dient in zijn verklaring aan te geven of dat is gebeurd. Hierbij zijn
de controle en rapportage toleranties zoals opgenomen in het landelijk
protocol van toepassing.
***
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