
Uitvraag gegevens 
bandbreedte 
begeleiding



Aanleidingen

• Aanbieders FOT: kijk nog eens naar de 
bandbreedte begeleiding groep 0-4 dagdelen

• Peelgemeenten: we willen meer zicht op inzet 
individuele begeleiding en begeleiding groep



Reacties

• 101 reacties

• Een deel van de reacties (van kleinere 
aanbieders) niet bruikbaar, want:
• Onjuist ingevuld

• Twijfel over ingevulde gegevens (betrekking op één 
of meerdere cliënten?)

• Twee keer aangeleverd (verschillende cijfers)

• Onleesbaar bestand 

• Bruikbaar:
• 58 betrekking op begeleiding individueel

• 27 op begeleiding groep



Cijfers 
begeleiding 
individueel 

bandbreedte Tarief Helmond Tarief Peel gem. inzet aantal cl.

Product 02601 (Reg) 0-2 uur € 348,35 € 341,52 1,45 483

Product 02602 (Reg) 2-4 uur € 603,81 € 591,96 2,57 368

prduct 02603 (Reg) 4-8 uur € 1.393,41 € 1.366,08 4,92 103

product 02606 (Extra) 0-2 uur € 449,06 € 440,26 2,60 10

product 02607 (Extra) 2-4 uur € 748,44 € 733,33 2,19 28

product 02608 (Extra) 4-8 uur € 1.706,44 € 1.672,98 5,73 69



Cijfers 
begeleiding groep

bandbr. tarief Helmond Tarief Peel gem.inzet aantal cl.

product 02676 (BG-groep Regulier) 0-4 dagd € 425,45 € 417,14 2,81 16

product 02677 (BG-Groep regulier) 5-6 dagd € 765,87 € 750,86 5,09 11

product 02678 (BG-Groep regulier) 7- dagd € 1.191,36 € 1.167,99 8,11 8

product 02651 (BG-groep extra) 0-4 dagd € 524,91 € 514,62 2,75 344

product 02652 (BG-groep extra) 5-6 dagd € 944,83 € 926,31 4,80 110

product 02653 (BG-groep extra) 7- dagd € 1.574,73 € 1.543,85 7,41 51



Wat zien we?

• Begeleiding individueel regulier 0-2 uur per week: inzet 
binnen bandbreedte

• Begeleiding individueel extra 0-2 uur per week: inzet 
boven de bandbreedte

• Begeleiding groep extra 5-6 dagdelen: inzet onder de 
bandbreedte

• Wat valt verder op?



Conclusies 

• Geen aanleiding voor aanpassing bandbreedte 
begeleiding groep regulier 0-4 dagdelen

• Geen aanleiding voor aanpassing bandbreedte 
begeleiding individueel regulier 0-2 uur

• Geen aanleiding aanpassing bandbreedte begeleiding 
individueel extra 0-2 uur: betreft 10 cliënten



Product 
waakvlam

• Cijfers geven geen informatie over behoefte aan product 
waakvlam

• Is die behoefte er vanuit aanbieders?



Vragen? Vragen?


