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De afgelopen maanden is volop gewerkt aan het doorontwikkeling van het inkoopmodel voor
de jeugdhulp in de regio IJsselland. Deze informatiebrief geeft nadere informatie, duiding of
uitleg over de doorontwikkeling van het inkoopmodel.
De onderwerpen in deze informatiebrief zijn:
 Zelffacturatie gemeenten
 Jaarverantwoording 2018
 Werkinstructies berichtenverkeer
 Terugblik inkooptafel 29 oktober 2018
 Agenda bijeenkomsten
 Vragen en contact

Zelffacturatie gemeenten
De pilot declaratieverwerking en facturatie die is uitgevoerd door de vier gemeenten Dalfsen, Ommen,
Hardenberg en Steenwijkerland is geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat er veel voordelen zijn als
het gaat om:
 efficiency
 beheersing van het primaire facturatieproces
 één gemeentelijk aanspreekpunt voor aanbieders (voor toewijzing en declaraties) en
 totaaloverzicht op het hele proces op lokaal niveau.
Deze voordelen zijn groter dan de nadelen zoals meerdere aanspreekpunten voor de aanbieders, en
het risico op verschillende werkwijzen. Daarom is besloten dat alle gemeenten binnen het RSJ
IJsselland de declaratieverwerking en facturatie zelf uitvoeren. Het RSJ IJsselland blijft
verantwoordelijk voor de inkoop, monitoring, het contractmanagement en de ontwikkeling van de
regio-agenda.
Tijdens de inkooptafel van 29 oktober is aangekondigd dat de factuurverwerking gedecentraliseerd
wordt. Dit geldt voor alle factuurverwerking die op dit moment bij het RSJ IJsselland is belegd.
Er is een werkgroep opgericht om een soepele overgang van de facturatie van de grond te krijgen.
Onder leiding van de projectleider wordt een implementatieplan opgesteld en samen met de
gemeenten de overgang verzorgd. In het implementatieplan wordt gewerkt met een aantal scenario’s.
Er zijn ook gesprekken met de softwareleverancier gaande over de migratie van de database van het
RSJ IJsselland naar de gemeenten. Bij de uitwerking van dit plan zijn we tegen een aantal technische
knelpunten (met name Vecozo/ GKK) aangelopen die ons tot ander keuzes dan gedacht dwingen.
We hebben besloten dat het RSJ nog tot 1 juni 2019 de facturatie blijft verzorgen. Aan dit besluit
liggen drie redenen ten grondslag:
1. Het korte tijdspad van de technische implementatie;
2. De keuze voor een degelijke jaarafsluiting 2018;
3. De onmogelijkheid van Vecozo om het berichtenverkeer betrekking hebbend op 2018 naar
het RSJ te sturen en de berichten die betrekking hebben op 2019 naar de gemeenten door te
zetten.
Dit betekent dat het berichtenverkeer dat ten grondslag ligt aan de facturatie tot 1 juni 2019 bij het
RSJ IJsselland binnenkomt en wordt afgehandeld. Daardoor is er tijd gewonnen die wordt gebruikt

voor de technische inrichting, het overdragen van de facturatie 2019 naar de gemeenten
(databasemigratie) en het opleiden van medewerkers van de gemeenten.
Vanaf 1 juni 2019 worden de declaraties afgehandeld door de gemeenten. Omdat de facturatie via
Vecozo blijft lopen, verandert er technisch gezien voor de jeugdhulpaanbieders niets. Het
berichtenverkeer komt na 1 juni automatisch bij de betreffende gemeente terecht. De
aanspreekpunten voor de declaratieverwerking en facturatie veranderen wel. Verdere communicatie
over de rolverdeling tussen het RSJ IJsselland en gemeenten vindt uiteraard ook plaats voor 1 juni
2019. Het RSJ IJsselland ondersteunt de gemeenten in deze overgang en is na de overgang ook nog
enige tijd beschikbaar voor vraag en antwoorden.
Heeft u vragen met betrekking tot facturatie of over de verantwoording 2018? Dan kunt u tot 1 juni
2019 bij het RSJ IJsselland terecht.

Jaarverantwoording 2018
Op de website van het RSJ IJsselland is de brief geplaatst waarmee we u informeren over de wijze
waarop u het boekjaar 2018 naar het RSJ IJsselland moet verantwoorden, zie https://www.rsjijsselland.nl/Productieverantwoording2018/
Wij attenderen u erop dat de declaraties over 2018 uiterlijk 1 maart 2019 bij ons binnen moeten zijn,
zodat u per 1 maart 2019 een voorlopige productieverantwoording 2018 kunt aanleveren. Door de
overdracht van facturatie naar de gemeenten en de deadlines die gesteld zijn voor het opstellen van
de jaarrekening 2018 is het voor het RSJ IJsselland onmogelijk om na 1 maart 2019 nog declaraties
over het jaar 2018 te verwerken. Die verwerking wordt dan door de betreffende gemeente na 1 juni
2019 afgehandeld. Dat levert voor u een aanzienlijke vertraging op in de uitbetaling van declaraties.
Als er voor u knelpunten ontstaan om tijdig te declareren over het jaar 2018, omdat u nog geen
toewijzingen heeft ontvangen van de toegang dan adviseren wij u tijdig maar in elk geval vóór 1
januari 2019 contact op te nemen met de toegang van de betreffen de gemeente zodat nog tijdig een
toewijzing kan worden afgegeven.

Werkinstructies berichtenverkeer
F-berichten met ingang van 2019
Conform de bestuurlijke besluitvorming in 2017 en de afspraken in het administratieprotocol 2018
verwerken alle elf gemeenten in de regio IJsselland vanaf 2019 alleen nog F-berichten. In 2018
konden bij zeven gemeenten nog beide berichten (F- en D-berichten) worden verwerkt. Aanbieders
gaven in een inventarisatie aan dat ze zich hebben voorbereid om vanaf 2019 met F-berichten te
werken. We gaan er dan ook vanuit dat deze overgang geen problemen zal opleveren. Het
administratieprotocol 2019 is hierop aangepast.
Omzetten toewijzingen
Met ingang van 1 januari 2019 kent het inkoopmodel in de regio IJsselland geen overgangscliënten
meer. Dit jaar is al een deel van de overgangstoewijzingen omgezet. Het kan zijn dat er nog
toewijzingen zijn die eind 2018 aflopen en nog een omzetting nodig hebben. We attenderen u erop
om dit dan voor 15 december 2018 aan te vragen. Systeemtechnisch is het pas mogelijk om deze
toewijzingen voor 2019 na 15 december in te voeren. De gebruikelijke termijn van vijf werkdagen
tussen het verzoek om toewijzing en de daadwerkelijke toewijzing kan in dit geval langer zijn.

Terugblik inkooptafel 29 oktober 2018
Op 29 oktober 2018 vond de tweede en laatste inkooptafel van dit jaar plaats. Deze bijeenkomst is
door het RSJ IJsselland als zeer positief ervaren. De aanwezigen werden aan de hand van een
presentatie meegenomen in de voorgenomen wijzigingen in de Raamovereenkomst, Tarieven en het
Administratieprotocol. Alle wijzigingen zijn tot stand gekomen door voorstellen vanuit de diverse
werkgroepen die actief zijn in de regio IJsselland en zich bezighouden met doorontwikkeling van het
inkoopmodel.
De vragen die werden gesteld, konden naar tevredenheid van alle aanwezigen direct worden
beantwoord. Al met al dus een zeer geslaagde bijeenkomst.
Voor alle documenten met betrekking tot deze bijeenkomst verwijzen wij u graag naar de website,
https://www.rsj-ijsselland.nl/Uitwerkinginkooptafel29oktober2018/.
Inmiddels hebben alle jeugdhulpaanbieders een brief van ons ontvangen met daarin een overzicht
van alle wijzigingen. Graag ontvangen wij een getekend exemplaar van deze brief retour voor formeel
akkoord op de wijzigingen.
Indien u naar aanleiding van de stukken nog vragen heeft, dan kunt u die stellen via:
inkoop2018@rsj-ijsselland.nl

Agenda bijeenkomsten
Datum en tijd

Onderwerp/thema

Locatie

Aanmelden bij / voor

27 november 2018
Aanvang 14.30 uur

Informatiebijeenkomst
(nieuwe) aanbieders

Stadhuis, Grote
Kerkplein 15, Zwolle

Gesloten (aanmelden
kon tot 20 november)

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland is de zelfstandige inkoop- en betaalorganisatie van
de elf samenwerkende gemeenten* in de regio IJsselland. Het RSJ IJsselland koopt gespecialiseerde
jeugdhulp in bij ruim 160 aanbieders die werkzaam zijn in de regio. Dit doen wij vanuit de overtuiging
dat ieder kind de specialistische hulp moet kunnen krijgen die het nodig heeft, in zijn directe omgeving
en binnen zijn sociale kring.
*Dit betreft de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte,
Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.
Vragen of contact
Heeft u een vraag over deze informatiebrief of wilt u contact met het Regionaal Serviceteam Jeugd
IJsselland, stuur dan een mail naar info@rsj-ijsselland.nl. Of kijk op www.rsj-ijsselland.nl daar vindt u
ook de veel gestelde vragen en antwoorden.
Afmelden voor deze informatiebrief kan via info@rsj-ijsselland.nl

