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Handboek productcodes (versie 13 september 2022) 

Jeugd 

Segment Gezins- en Woonvormen 

Sub-segment Productcode Eenheid Frequentie 

Wonen gericht op 

zelfstandigheid 
43Z03 Stuks output Totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

Verblijf Groep 43Z04 Stuks output Totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

Gezinshuiszorg 43Z02 Stuks output Totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

Pleegzorg 43Z01 Stuks output Totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

Omschrijving producten 

Wonen gericht 

op 

zelfstandigheid 

Betreft vormen van zelfstandigheidstraining. Bijvoorbeeld kamertraining of begeleid 

wonen. Het kan geboden worden in een gezamenlijk huis met verschillende kamers en/of 

appartementen (of geschakelde woningen), met mogelijkheden om te leren koken, wassen 

etc. Het verblijf wordt geboden in een veilige omgeving, waarin wordt toegewerkt naar 

zelfstandigheid van de jeugdige en waar ‘wonen in de wijk’ centraal staat. De begeleiding 

van de jeugdigen is gericht op het zelfstandig leren functioneren op sociaal, emotioneel en 

praktisch gebied waarbij veiligheid (fysiek en sociaal) gewaarborgd is. Het betreft een 

kleinschalige opvang met een hierbij passende groepsgrootte. De begeleiding is afgestemd 

op de behoefte, competenties en ontwikkeling van de jeugdige. Enerzijds krijgt een 

jeugdige de ruimte om zich te ontwikkelen richting zelfstandigheid, anderzijds is er sprake 

van 24/7 uur achtervang en bereikbaarheid. 

Verblijf Groep 

Betreft het bieden van een veilige en stabiele opgroeiomgeving, wanneer daar in de 

thuissituatie geen invulling aan kan worden gegeven. De plaatsing is gericht op continuïteit 

en het voorkomen van breuken (overplaatsingen) in het leven van de jeugdige. Daarbij 

werkt de opdrachtnemer gezins- en netwerkgericht, waardoor er een continue verbinding 

is tussen de jeugdigen, hun gezin, het netwerk, onderwijs, de leefgroep en de naaste 

omgeving. Binnen het verblijf is sprake van een positief, veilig, open en ontwikkelgericht 

leefklimaat. De begeleiding helpt de jeugdige, luistert en leert de jeugdige dingen die zinvol 

zijn voor de toekomst. Het verblijf op de groep wordt zo kleinschalig en gezinsgericht 

mogelijk vormgegeven. Dit sub-segment heeft (intensieve) begeleiding als basis. Het gaat 

om een verblijfsgroep met 24/7 toezicht en begeleiding. Het wordt aangeboden op de 
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locatie van de jeugdhulpaanbieder. Het verblijf bestaat uit verzorging, dagelijkse opvoeding 

en begeleiding van de jeugdige. Dit gebeurt binnen een goed pedagogisch klimaat in een 

kindvriendelijke omgeving. Het betreft een kleinschalige opvang, met een hierbij passende 

groepsgrootte. De begeleiding is afgestemd op de behoefte, competenties en ontwikkeling 

van de jeugdige. Onderdeel van de dienstverlening kunnen ook individuele interventies 

zijn, deels uitgevoerd of onder supervisie van een gedragswetenschapper. Wanneer de 

omgeving het toelaat, is deze woonvoorziening zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van 

de jeugdige. Plaatsing is altijd gericht op perspectief. Indien mogelijk, gaat een jeugdige zo 

snel als kan terug naar biologische ouders/ het gezin van herkomst. Blijkt dit niet mogelijk, 

dan is het van belang om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij een continue en veilige 

opvoedingssituatie. Dit is een situatie waarbij de jeugdige optimale 

ontwikkelingsmogelijkheden heeft en zo ‘gewoon’ mogelijk kan opgroeien. 

Gezinshuiszorg 

Betreft wonen en begeleiding in een gezinsvorm. In een gezinshuis wonen 

gezinshuisouders met meerdere geplaatste jeugdigen en soms met eigen kinderen. 

Gezinshuisouders zijn vaste professionele opvoeders. Ze oefenen zeven dagen per week 

24 uur per dag hun beroep uit en zijn ook 24/7 beschikbaar. Een gezinshuis biedt een 

vervangende gezinssituatie en een veilige, stabiele opvoed- en opgroeiomgeving. Dit 

betekent professionele zorg en ondersteuning. Vanwege de professionele opvoedrelatie in 

een gezinshuis, kan aan de jeugdige een stabiele plaatsing in een gezinshuis worden 

geboden. Een doelstelling is om toe te werken naar ander gedrag van de jeugdige. Het 

verblijf in een gezinshuis draagt bij aan het oplossen van ontstane problemen in de eigen 

omgeving van de jeugdige. 

Plaatsing in een gezinshuis is altijd gericht op perspectief. Indien de situatie het toelaat, 

wordt gestreefd naar terugkeer van de jeugdige naar de biologische ouders/het gezin van 

herkomst. Blijkt dit niet mogelijk, dan is het van belang om zo dicht mogelijk aan te sluiten 

bij een continue en veilige opvoedingssituatie. Dit is een situatie waarbij de jeugdige 

optimale ontwikkelingsmogelijkheden heeft en zo ‘gewoon’ mogelijk kan opgroeien. 

Pleegzorg 

Houdt in een normale gezinssituatie buiten het eigen gezin, begeleid door een 

professional(s). De jeugdhulpaanbieder biedt het pleeggezin, de ouders en de jeugdige 

begeleiding en ondersteuning. Doel van pleegzorg is de realisatie van een veilige 

opvoedingssituatie, waarbinnen de jeugdige optimale ontwikkelingsmogelijkheden heeft. 

Indien de situatie in het gezin van herkomst het toelaat, wordt gestreefd naar terugkeer 

van de jeugdige naar biologische ouders/het gezin van herkomst. Heeft de jeugdige geen 

uitzicht meer op terugkeer naar het gezin van herkomst, dan is het doel een continue en 

veilige opvoedingssituatie te bieden waar de jeugdige optimale ontwikkelingsmogelijkheden 

heeft en zo ‘gewoon’ mogelijk kan opgroeien. Pleegzorg kan plaatsvinden in 

netwerkgezinnen (bekenden van het gezin of de jeugdige) en bestandsgezinnen (gezinnen 

die zich bij een zorgaanbieder hebben aangemeld). Het voordeel van netwerkpleegzorg is 

dat de jeugdige wordt opgevangen in een vertrouwd gezin. De jeugdige is vaak ook 

bekend met de rituelen en gebruiken uit de cultuur of religie van dit gezin. 

Netwerkpleegzorg verdient om deze redenen de voorkeur boven pleegzorg vanuit 

bestandsgezinnen. Pas als netwerkpleegzorg niet mogelijk blijkt, wordt gezocht naar een 

pleeggezin uit het bestand van de pleegzorgaanbieder. Pleegzorg kan bestaan uit 

voltijdpleegzorg of deeltijdpleegzorg. De varianten zijn beschreven in het Programma van 

eisen Pleegzorg van de VNG20. Binnen pleegzorg is specifiek aandacht voor werving, 
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selectie en borging. En ook voor nazorg voor zowel de jeugdige als pleegouder. Dit om 

een breakdown te voorkomen. Maar ook om ervoor te zorgen dat de pleegouders zo 

optimaal mogelijk worden ondersteund. 

Segment Integrale Ambulante Jeugdhulp 

Sub-segment Productcode Eenheid Frequentie 

Ambulante Spoedzorg 46Z01 Stuks output Totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

Behandeling 54Z01 Stuks output Totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

Medicatie Controle 54Z02 Stuks output Totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

Onderwijs Zorg 

Arrangement 
54Z03 Stuks output Totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

Ondersteuning 45Z01 Stuks output Totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

Persoonlijke Verzorging 40Z01 Stuks output Totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

Vervoer 42Z01 Stuks output Totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

Omschrijving producten 

Ambulante Spoedzorg 

Wordt ingezet om te acteren op acute onveiligheid of crisissituaties. De methode 

kan tevens worden ingezet na de crisisinterventie vanuit Spoed Eisende Zorg (SEZ) 

en/of de crisisdienst GGZ. Ambulante Spoedhulp is, conform de methodiek 

Ambulante Spoed Hulp (ASH), een kortdurende, intensieve, activerende 

hulpverleningsvorm. Deze hulpverlening verkent en ordent de problematiek, biedt 

gezinsleden structuur en veiligheid, activeert het sociaal netwerk van het gezin, 

vergroot het probleemoplossend vermogen van de afzonderlijke gezinsleden en 

herstelt de regie in het gezin. Al dan niet in combinatie met toeleiding naar 

aanvullende (intensieve) hulpverlening. 

Behandeling 

(individueel en/of 

groepsgewijs) 

Gericht op herstel, genezing, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar maken 

van problemen in het dagelijks functioneren. Deze kunnen van pedagogische, 

systemische of psychologische/psychiatrische aard zijn. Daarbij hoort het 

verbeteren van algemene competenties en vaardigheden. Voorbeelden: basis GGZ, 

(hoog) specialistische GGZ, pharmacotherapie, bewezen interventies volgens 

databank NJi, diagnostiek, vraagverduidelijking, (intensieve) systeeminterventies. 
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Medicatiecontrole 

Omschrijving product volgt nog 

Onderwijs Zorg 

Arrangement 

Omschrijving product volgt nog 

Ondersteuning 

(individueel en/of 

groepsgewijs) 

Gericht op herstel, verbeteren, ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren van de 

zelfredzaamheid, het welbevinden en/of de kwaliteit van leven (niet zijnde 

persoonlijke verzorging). Hieraan kan psychische/psychosociale problematiek ten 

grondslag liggen. Voorbeelden: begeleiding, logeren. 

Persoonlijke Verzorging 

Aan jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke, somatische of 

psychische aandoening met een tekort aan zelfredzaamheid bij persoonlijke 

verzorging. Het gaat om hulp bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL-

taken) en eventueel ook om de controle van lichaamsfuncties, voor zover die zorg 

gericht is op het opheffen van een tekort aan bij algemene dagelijkse verrichtingen. 

De ondersteuning richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van de 

jeugdige. Indien mogelijk is de inzet gericht op het in de toekomst zelf of met familie 

uitvoeren van de taken. 

Vervoer 

Indien de jeugdige en/of zijn sociale omgeving niet in staat zijn om zelfstandig 

vervoer te regelen naar hulp buitenshuis, dan valt dit onder de 

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever organiseert dit 

middels inzet van een derde. De opdrachtnemer heeft de keuze om zelf vervoer te 

organiseren. 

Vervoer door opdrachtnemer: Heeft de opdrachtnemer aangegeven het vervoer 

tijdens de uitvoering van het contract zelf te organiseren, dan geldt dat de 

opdrachtnemer het vervoer dient te organiseren als de jeugdige en zijn omgeving 

geen mogelijkheid hebben om de locatie van de ondersteuning of behandeling te 

bereiken. De opdrachtnemer mag aan de jeugdige geen bijdrage voor het vervoer 

vragen. De opdrachtnemer regelt in samenspraak met de jeugdige passend en veilig 

vervoer. Dit betekent dat een jeugdige binnen een redelijke tijd voor aanvang en na 

afloop van de ondersteuning wordt opgehaald en thuisgebracht. De zorgaanbieder 

mag het vervoer collectief/groepsgewijs regelen voor meerdere cliënten. 

Doelgroepen mogen worden gemengd en inzetten van vrijwilligers is eventueel 

mogelijk. Vereist de ondersteuningsvraag van de jeugdige dat deze individueel 

vervoerd moet worden of met rolstoelvervoer, dan dient de zorgaanbieder 

daarvoor passend (individueel) vervoer te regelen. Opdrachtnemer zorgt voor de 

kwaliteit van de chauffeur met de volgende basiseisen: 

Voor elke in te zetten chauffeur is vereist dat de chauffeur: 
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• de diverse beperkingen en ziektebeelden van de doelgroep herkent en

hiermee kan omgaan;

• verantwoordelijk is voor veilig vervoer en de rijstijl aanpast aan de

weersomstandigheden;

• in het bezit is van een EHBO-certificaat of gelijkwaardig. Op verzoek

moeten certificaten worden overhandigd aan de opdrachtgever (inclusief

het bewijs van de meest recente herhalingscursus);

• geen medische handelingen verricht anders dan waarvoor hij of zij bevoegd

is.

Opdrachtnemer draagt zorg voor de veiligheid en kwaliteit van de voertuigen. 

Voertuigen zijn voorzien van: 

• Verbandtrommel, brandblusser, blusdeken, noodhamer en gordelsnijder;

• Kinderslot;

• Zitplaatsen die allen zijn voorzien van een veiligheidsgordel die geschikt is voor

alle reizigersgroepen, waaronder ook kinderen.

Opdrachtgever stelt voorwaarden aan het vervoer voor wat betreft 

rolstoelvervoer: Chauffeurs dienen op de hoogte te zijn en te werken volgens de 

meest actuele Code Veilig Vervoeren van Rolstoelgebruikers (Code VVR). 

Vervoer door opdrachtgever: Indien Inschrijver besluit het vervoer niet tot haar 

verantwoordelijkheid te nemen en vervoer benodigd is, organiseert de 

opdrachtgever dit middels de inzet van een derde partij. Vervoer wordt ingezet 

nadat door de opdrachtgever vastgesteld is dat de cliënt of haar sociale omgeving 

het vervoer niet kan uitvoeren en er ook geen mogelijkheid is de zorg passend en 

meer nabij te organiseren. De vervoerder ingezet door opdrachtgever neemt 

contact op met zorgaanbieder om de haal- en brengtijden af te spreken. Van 

aanbieder wordt het volgende verwacht: 

• Begrip dat niet alle cliënten op hetzelfde moment gehaald respectievelijk

gebracht kunnen worden en dat gestreefd wordt naar een zo efficiënt mogelijk

vervoer van cliënten, waarbij de vervoerder ingezet door opdrachtgever ook

oog heeft voor een doelmatige zorgverlening;

• Een open en flexibele (gespreks-)houding met betrekking tot de begin- en

eindtijden van de ondersteuning of behandeling, met de volgende

uitgangspunten:

o Basis voor de planning zijn de door de zorgaanbieder gewenste

begin- en eindtijden met een marge van 15 minuten;

o De begin- en eindtijden worden per cliënt per dag van de week

afgesproken

o De begin- en eindtijden kunnen per cliënt onderling verschillen;

o De cliënt is voldoende lang op de zorglocatie;
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o Proactief informeren van de vervoerder ingezet door

opdrachtgever bij wijzigingen (bijvoorbeeld andere zorglocatie).

Wmo 

Segment Wmo Wonen 

Sub-segment Productcode Eenheid Frequentie 

Beschermd Wonen 

(inclusief wooncomponent) 
15Z04 Stuks output Totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

Beschut wonen 

(exclusief wooncomponent) 

Abonnementstarief CAK 

15Z03 Stuks output Totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

Beschut Wonen 

(inclusief abonnementstarief) 
15Z02 Stuks output Totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

Beschermd Thuis 

Abonnementstarief CAK 
15Z01 Stuks output Totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

Omschrijving producten 

Beschermd Wonen 

Is 24-uurs integraal ondersteuningsaanbod, met continu toezicht en nabijheid. De 

zorg is niet planbaar of uitstelbaar. Daarom is continue aanwezigheid noodzakelijk. 

Onder integraal ondersteuningsaanbod wordt verstaan: begeleiding op het gebied 

van wonen, begeleiding bij de individuele ondersteuningsbehoefte en een passende 

daginvulling. Het doel van de begeleiding is aanleren van vaardigheden en vergroten 

van de zelfredzaamheid van de cliënt, naar vermogen van de cliënt. Het doel van de 

begeleiding is ook het waarborgen van de stabiliteit van de cliënt. Er kan sprake zijn 

van (forse) gedragsproblematiek, psychiatrie of dat zij een gevaar voor zichzelf of 

voor hun omgeving kunnen vormen. 

Beschut Wonen 

Is een 24-uurs integraal ondersteuningsaanbod, waarbij nabijheid is georganiseerd. 

Vanwege de instabiliteit van de problematiek en de onvoorspelbaarheid van de 

hulpvraag kan op elk moment van de dag ondersteuning nodig zijn. Daarom is 

geclusterd wonen noodzakelijk. Cliënten helpen elkaar en hulp is overdag nabij. 

Onder integraal ondersteuningsaanbod wordt verstaan: begeleiding op het gebied 

van wonen, begeleiding bij de individuele ondersteuningsbehoefte en een passende 
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daginvulling. De begeleiding heeft als doel het vergroten van de eigen regie, 

waaronder het aanleren van nieuwe (of herstel van verloren) competenties en vaar-

digheden. Het doel van de begeleiding is ook het vergroten van de zelfredzaamheid 

van de cliënt en het waarborgen van de stabiliteit van de cliënt. De begeleiding is in 

de nabijheid van de cliënt. Wanneer het nodig is, kan de cliënt er direct een beroep 

op doen. Deze vorm van wonen is bedoeld voor cliënten die door psychische en/of 

psychosociale problemen (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. 

Beschermd Thuis 

Richt zich op de cliënt, die zelfstandig woont en vanuit zijn ondersteuningsbehoefte 

gebaat is bij onplanbare ondersteuning. Het gaat om 24-uurstoezicht op afstand 

en/of begeleiding op afroep. Het kan ook gaan om ‘waakvlam-contacten’, zodat 

flexibel gereageerd kan worden op de (veranderende) ondersteuningsbehoefte. 

Ondersteuning op afroep is voldoende om een veilige woon- en verblijfsomgeving 

te waarborgen. Hieraan kan psychische en/of psychosociale problematiek ten 

grondslag liggen. 

Segment Wmo Integrale Ondersteuning 

Sub-segment Productcode Eenheid Frequentie 

Ondersteuning 

02Z01 Stuks output Totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

15Z05 Stuks output Totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

Persoonlijke verzorging 03Z01 Stuks output Totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

Vervoer 08Z01 Stuks output Totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

Omschrijving producten 

Ondersteuning 

Is gericht op herstel, verbeteren, ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren van de 

zelfredzaamheid en het welbevinden en/of de kwaliteit van leven. Persoonlijke verzorging 

valt hier niet onder. De ondersteuning kan gericht zijn op door-, uitstroom, stabilisatie of 

voorkomen van achteruitgang. De ondersteuningsbehoefte, complexiteit van de 

problematiek en benodigde intensiteit van de ondersteuning verschilt per cliënt. Hieraan 

kan somatische, psychogeriatrische, psychosociale, psychiatrische problematiek ten 

grondslag liggen en/of kan sprake zijn van een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke 

beperking. 
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Persoonlijke 

verzorging 

Richt zich op het ondersteunen bij en overnemen van Algemene Dagelijkse 

Levensverrichtingen (ADL) op het gebied van persoonlijke verzorging. De dienstverlening 

is gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid op dit gebied. Dit sub-

segment richt zich op het aanleren, oefenen, verbeteren en bestendigen van vaardigheden 

en gedrag rondom persoonlijke hygiëne en lichamelijke basiszorg. Het uitgangspunt is het 

vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt. De inzet is in principe eindig. Indien 

mogelijk, wordt erop ingezet dat de cliënt in de toekomst (weer) zelfstandig of met inzet 

van het sociaal netwerk de taken kan uitvoeren. Persoonlijke Verzorging kan ook bestaan 

uit advies, instructie en voorlichting aan de cliënt. Hiertoe behoort desgevraagd ook het 

adviseren van informele verzorgers van de cliënt. Het kan gaan om cliënten met 

verschillende problematieken. Zoals cliënten met psychogeriatrische, psychosociale, 

psychiatrische, lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke problematiek23. De intensiteit 

van de ondersteuning verschilt per cliënt. 

De aard van de ondersteuningsbehoefte ligt nadrukkelijk niet op een behoefte aan 

geneeskundige zorg of een hoog risico hierop. De gemeenten zijn alleen verantwoordelijk 

voor het gedeelte van persoonlijke verzorging dat niet onder voorliggende wet- en 

regelgeving valt, zoals de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet Langdurige Zorg (Wlz). 

Vervoer 

Indien de cliënt en/of zijn sociale omgeving niet in staat zijn om zelfstandig vervoer te 

regelen naar hulp buitenshuis, dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van de 

opdrachtgever. De opdrachtnemer heeft de keuze om zelf vervoer te organiseren. 

Vervoer door opdrachtnemer: Heeft de opdrachtnemer aangegeven het vervoer tijdens 

de uitvoering van het contract zelf te organiseren, dan geldt dat de opdrachtnemer het 

vervoer dient te organiseren als de cliënt en zijn omgeving geen mogelijkheid hebben om 

de locatie van de ondersteuning of behandeling te bereiken. De opdrachtnemer mag aan 

de cliënt geen bijdrage voor het vervoer vragen. De opdrachtnemer regelt in samenspraak 

met de cliënt passend en veilig vervoer. Dit betekent dat een cliënt binnen een redelijke 

tijd voor aanvang en na afloop van de ondersteuning wordt opgehaald en thuisgebracht. 

De zorgaanbieder mag het vervoer collectief/groepsgewijs regelen voor meerdere 

cliënten. Doelgroepen mogen worden gemengd en inzetten van vrijwilligers is eventueel 

mogelijk. Vereist de ondersteuningsvraag van de cliënt dat deze individueel vervoerd moet 

worden of met rolstoelvervoer, dan dient de zorgaanbieder daarvoor passend 

(individueel) vervoer te regelen. 

Opdrachtnemer zorgt voor de kwaliteit van de chauffeur met de volgende basiseisen: 

Voor elke in te zetten chauffeur is vereist dat de chauffeur 

• de diverse beperkingen en ziektebeelden van de doelgroep herkent en hiermee kan

omgaan;

• verantwoordelijk is voor veilig vervoer en de rijstijl aanpast aan de

weersomstandigheden;

• in het bezit is van een EHBO-certificaat of gelijkwaardig. Op verzoek moeten

certificaten worden overhandigd aan de opdrachtgever (inclusief het bewijs van de

meest recente herhalingscursus);

• geen medische handelingen verricht anders dan waarvoor hij of zij bevoegd is.
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Opdrachtnemer draagt zorg voor de veiligheid en kwaliteit van de voertuigen, voertuigen 

zijn voorzien van: 

• Verbandtrommel, brandblusser, blusdeken, noodhamer en gordelsnijder;

• Kinderslot;

• Zitplaatsen die allen zijn voorzien van een veiligheidsgordel die geschikt is voor alle

reizigersgroepen, waaronder ook kinderen.

Opdrachtgever stelt voorwaarden aan het vervoer voor wat betreft rolstoelvervoer: 

Chauffeurs dienen op de hoogte te zijn en te werken volgens de meest actuele Code 

Veilig Vervoeren van Rolstoelgebruikers (Code VVR). 

Vervoer door opdrachtgever: Indien Inschrijver besluit het vervoer niet tot haar 

verantwoordelijkheid te nemen en vervoer benodigd is, organiseert opdrachtgever dit 

middels de inzet van een derde partij. Vervoer wordt ingezet nadat door de 

opdrachtgever vastgesteld is dat de cliënt of haar sociale omgeving het vervoer niet kan 

uitvoeren en er ook geen mogelijkheid is de zorg passend en meer nabij te organiseren. 

De vervoerder ingezet door opdrachtgever, neemt contact op met zorgaanbieder om de 

haal- en brengtijden af te spreken. Van aanbieder wordt het volgende verwacht: 

• Begrip dat niet alle cliënten op hetzelfde moment gehaald respectievelijk gebracht

kunnen worden en dat gestreefd wordt naar een zo efficiënt mogelijk vervoer van

cliënten, waarbij de vervoerder ingezet door opdrachtgever ook oog heeft voor een

doelmatige zorgverlening.

• Een open en flexibele (gespreks-)houding met betrekking tot de begin- en eindtijden

van de ondersteuning of behandeling, met de volgende uitgangspunten:

• Basis voor de planning zijn de door de zorgaanbieder gewenste begin- en eindtijden

met een marge van 15 minuten;

• De begin- en eindtijden worden per cliënt per dag van de week afgesproken;

• De begin-/eindtijden kunnen per cliënt onderling verschillen;

• De cliënt is voldoende lang op de zorglocatie;

• Proactief informeren van de vervoerder ingezet door opdrachtgever bij wijzigingen

(bijvoorbeeld andere zorglocatie).

Segment Wmo Logeren 

Productcode Eenheid Frequentie 

04A01 (excl. 

Daginvulling) 
Stuks output Totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

04A03 

(inclusief 

daginvulling) 

Stuks output Totaal binnen geldigheidsduur beschikking 



13 september 2022 

Omschrijving producten 

Wmo Logeren 

Wmo Logeren (kortdurend verblijf of respijtzorg) is het logeren in een 

accommodatie van een instelling. Het doel is tijdelijk ontlasten van de mantelzorger 

en/of de omgeving. Als er ook sprake is van ondersteuning vanuit de 

Zorgverzekeringswet (Zvw), zoals persoonlijke verzorging en verpleging, wordt 

nauw samengewerkt met partners vanuit deze ondersteuning. Zodat deze 

ondersteuning wel lijft doorgaan (werk volgt cliënt). 

Cliënten hebben een beschermende woonomgeving nodig, waarin de fysieke en 

sociale veiligheid is gewaarborgd. Als daginvulling in die periode niet is geregeld en 

wel gewenst is, moet de dienstverlening van Wmo Logeren worden aangevuld met 

een vorm van integrale ondersteuning. Dus afhankelijk van de zorgvraag van de 

cliënt en de gestelde doelen kan logeren worden aangevuld met integrale 

ondersteuning. Een andere organisatie kan deze integrale ondersteuning bieden. 

Voor Wmo zijn twee productcodes: 04A01(exclusief daginvulling) en 04A03 

(inclusief daginvulling). 04A01 betreft een nachttarief 

9van 17:00 uur – 09:00 uur) en 04A03 betreft een tarief inclusief daginvulling. 

Afhankelijk van de behoefte van de cliënt (en eventuele parallelle reeds lopende 

indicaties) kan daarom een passende indicatie worden afgegeven. 
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