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Tarieven PGB Jeugd Oegstgeest 2022* 
 
 

 Functiecategorie  Niet professioneel Professional Specialist  
1 Individuele begeleiding €20 per uur 

 
€36,61 per uur €54,91 per uur 

2 Persoonlijke verzorging  €20 per uur €27,99 per uur 
 

€39,83 per uur 
 

3 Dagactiviteiten begeleiding 
groep 

€30 per dagdeel €45,22 per 
dagdeel 
 

€55,98 per 
dagdeel 
 

4 Dagactiviteiten begeleiding 
met vervoer 

€35 per dagdeel € 50,60 per 
dagdeel 
 

€ 61,37 per 
dagdeel 
 

5 Kortdurend verblijf €30 per etmaal €108,74 per 
etmaal 
 

€108,74 per 
etmaal 
 

6 GGZ behandeling  n.v.t. n.v.t. Zie toelichting 
 

7 EED n.v.t. Zie toelichting Zie toelichting 
 

 
 
Algemene toelichting 
De tarieven in deze bijlage zijn maximale tarieven en geen normtarieven. De budgethouder en de 
zorgverlener komen met elkaar een tarief overeen. Indien de zorgverlener een lager tarief voert dan, 
wordt dit lagere tarief gehanteerd en gedeclareerd. Indien het overeengekomen tarief hoger is, zal de 
budgethouder moeten aanvullen.  
 

• Niet professioneel:  
Jeugdhulp geboden uit het sociaal netwerk komt niet in aanmerking voor het tarief van een 
professional of een specialist. 
 

• Professional: 
Een professional is een MBO/HBO opgeleid persoon met algemene deskundigheid en brede kennis van 
jeugdhulp. Een zorgverlener kan alleen als professional worden uitbetaald indien er sprake is van de 
juiste registratie (SKJ of BIG). 
 

• Specialist: 
Een specialist is een HBO/WO opgeleid persoon met een specifieke deskundigheid en diepgaande 
kennis op een beperkt terrein op het gebied van jeugdhulp. Een zorgverlener kan alleen als specialist 
worden uitbetaald indien er sprake is van de juiste registratie (SKJ of BIG). 
 
 
Toelichting per functiecategorie 
 

1. Individuele begeleiding: 
Begeleiding is hulp aan het kind in het dagelijks leven om zo zelfstandig mogelijk te (leren) leven. De 
begeleiding is veelal gericht op ondersteuning, ontlasting of het ondernemen van activiteiten, het 
aanleren van nieuwe vaardigheden en het leren omgaan met de stoornis of handicap. 

Professional: De begeleiding die het kind en/of de ouder(s) nodig heeft, kan worden geboden vanuit een 
algemene deskundigheid op het gebied van jeugdhulp. 
 
Specialist: De begeleiding/behandeling die het kind en-of de ouder(s) nodig heeft, vereist het inzetten 
van specifieke interventies en/of programmatische-methodische aanpak, vanuit een specialistische 
deskundigheid. Behandeling van psychische problemen en stoornissen. Begeleiden van kinderen met 
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gedrags- en/of sociaal-emotionele problemen anders (meer) dan op professionele basis. Begeleiden van 
kinderen met psychiatrische problemen, anders of meer dan op professionele basis. 

2 Persoonlijke verzorging: 

Persoonlijke verzorging is lichaamsgebonden zorg, zoals hulp bij: opstaan, douchen, aankleden, 
toiletgang, tandenpoetsen, et cetera. Voor een specialist geldt dat het gaat om persoonlijke verzorging 
van kinderen die vanwege de aanwezige problematiek specialistische begeleiding nodig hebben. 

3 Dagactiviteiten begeleiding groep: 

Professional: Zorg geboden door een professional en de groepsgrootte is vijf personen of meer. 

Specialist: Zorg geboden door specialist en groepsgrootte is kleiner dan vijf personen vanwege de 
aanwezige problematiek. 

4 Dagactiviteiten begeleiding groep met vervoer: 

Zelfde als hierboven, maar dan maximaal €5,- extra voor het vervoer. 

5 Kortdurend verblijf: 

Het gaat om voorzieningen die de ouders in staat stellen hun rol als verzorgers en opvoeders te blijven 
vervullen en overbelasting te voorkomen, de zogenaamde respijtzorg. Daarbij staat niet meer een 
bepaalde voorziening centraal, maar het gewenste resultaat.  

 
6 GGZ-behandeling: 

 

Functiegroep Omschrijving Tarief instelling 
(de tarieven zijn per 
uur) 

Tarief 
vrijgevestigde 
(de tarieven zijn 
per uur) 

50 HBO-functies, zoals: 
Agoog K&J psychiatrie 
Agoog verstandelijk gehandicapten 
GGZ agoog 
GGZ vaktherapeut 
GGZ verpleegkundig specialist 
GZ vaktherapeut 
Maatschappelijk werker 
SPH-er 
Vaktherapeut creatief 
Vaktherapeut psychomotorisch 
Gedragstherapeut  
Systeemtherapeut  
Pedagoog  

€78,12 €67,14 

55 HBO+ functies, zoals: 
Gedragstherapeut  
Consultatief psychiatrisch verpleegkundige 
Forensisch psychiatrisch verpleegkundige 
SPV’er  

€87,89 €75,68 

60 WO-functies, zoals: 
Systeemtherapeut (basispsycholoog) 
Pedagoog  
Kinder- & Jeugdtherapeut 
Psycholoog 

€98,26 €84,22 

65 WO+ functies, zoals: 
Systeemtherapeut (GZ-pyscholoog) 

€115,35 €99,48 
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GGZ gezondheidsdeskundige 
GZ-psycholoog 
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP 
Neuropsycholoog  
Orthopedagoog-generalist NVO 

70 WO++ functies, zoals: 
Klinisch neuropsycholoog 
Psychotherapeut 

€139,15 €119,62 

Medisch 
specialist 

Arts 
Arts verslavingszorg 
Psychiater 

€208,73 €179,43 

 
7 EED (ernstige, enkelvoudige dyslexie) 

 

EED functie groep 
GGZ 

Omschrijving 
 

Tarief instelling  
(per uur) 

Tarief vrijgevestigde  
(per uur) 

55 Diagnostiek en 
behandeling 

€ 70,89 € 61,03 

60 Diagnostiek en 
behandeling 

€ 89,11 € 76,90 

65 Diagnostiek en 
behandeling 

€ 104,36 € 89,72 

 
 
 
* De tarieven zijn geïndexeerd op basis van de voorlopige overheidsbijdrage in de 
arbeidskostenontwikkeling (OVA) volgen het Tarievenoverzicht Zorg in Natura Jeugdhulp regio Holland 
Rijnland. 
 


