
Factsheet 
Verblijf en Kortdurend verblijf 

 

Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-

Waterland hebben per 1 januari 2019 de mogelijkheid om de producten Verblijf en Kortdurend 

Verblijf in te zetten. Het product Verblijf betreft Verblijf inclusief Behandeling.  

Als een jeugdhulpaanbieder zelf geen 24-uurs Verblijf biedt, maar een jeugdige tijdelijk in Verblijf 

wil plaatsen om het resultaat te behalen, kan gebruik worden gemaakt van het product 

Kortdurend Verblijf. De jeugdhulpaanbieder kan dit product inkopen bij een onderaannemer. 

 

Definitie Verblijf  
Vormen van Verblijf dat zowel het Verblijf als de behandeling/begeleiding en eventuele inzet in de 

thuissituatie omvat.  

 
Definitie Kortdurend verblijf 
Product Kortdurend verblijf waardoor de hoofdaannemer in staat is om tijdelijk verblijf bij een 
andere aanbieder in te kopen. Kortdurend verblijf kan maximaal voor 3 maanden worden ingezet.  

 

Verwijzer Kortdurend verblijf 
De hoofdaannemer mag zonder afstemming met de verwijzer Kortdurend Verblijf inzetten. Als 

het Kortdurend Verblijf langer dan 3 maanden duurt, is overleg met de oorspronkelijke verwijzer 

wel noodzakelijk. Dit stelt de verwijzer en de aanbieder in staat om procesafspraken te maken 

over het monitoren van de voortgang van de jeugdige, of over het wisselen van 

hoofdaannemerschap. 

 

Vormen van Verblijf 
Er zijn 5 vormen van Verblijf beschikbaar; Verblijf 1 tot en met 5. Het onderscheid tussen de 

verschillende vormen Verblijf zit in het type Verblijf. Op de website: www.ikzoekjeugdhulp.nl staat 

vermeld welke vormen van Verblijf bij welke aanbieder zijn gecontracteerd. Gebruik hiervoor de 

zoekfilters op de website. Bij Verblijf is stapeling niet toegestaan behalve in combinatie met Crisis, 

Dyslexie en het landelijk aanbod en in de situatie dat de initiële SPIC tijdelijk on hold wordt gezet 

en Verblijf wordt toegewezen.  

 

Vormen van Kortdurend Verblijf 
Er zijn 4 verschillende type Kortdurend Verblijf. De omschrijving is een indicatie en kan in de 

praktijk afwijken.  

 

Vorm Kortdurend Verblijf 
 

Omschrijving 

Kortdurend verblijf laag Respijtzorg 

Kortdurend verblijf midden Leefgroepen, Open behandelgroepen 

Kortdurend verblijf hoog Observatiegroep, Gezinshuis, Gesloten 
jeugdzorg, Driehuis, 2 tot 3 Milieu voorziening 

Kortdurend verblijf extra hoog Gesloten GGZ 

      

http://www.ikzoekjeugdhulp.nl/

