Informatiebrief inkoopmodel Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland | oktober 2018
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:
 Transformatiefonds
 Planning realisatie website Toegang en Gezin
 Agenda bijeenkomsten
 Vragen en contact

Transformatiefonds
Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben de VNG en het Rijk
een Transformatiefonds in het leven geroepen. Binnen het Transformatiefonds is van 2018 tot en met
2020 jaarlijks € 36 miljoen transformatiebudget beschikbaar voor de jeugdregio’s. Om hiervoor in
aanmerking te komen ontwikkelde het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland in samenwerking met
de elf gemeenten en jeugdhulpaanbieders een aantal voorstellen die een bijdrage gaan leveren aan
de transformatie van het jeugdhulpstelsel.
In de regio IJsselland kiezen we er voor aan te sluiten bij de eerder geformuleerde visie:
‘Samenwerken aan transformatie 2017-2020’. Op basis van de uitgangspunten in deze visie en in
aansluiting met de actielijnen uit het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd wil de regio met het
transformatieplan bijdragen aan de volgende thema’s:
Thema 1 - Inzet op de lokale leefomgeving van het kind/ambulantisering (passend bij actielijn 2)
Thema 2 - Verbetering resultaat en kwaliteit (passend bij actielijn 1 en 6)
Thema 3 - Verbinding jeugdhulp en onderwijs versterken (passend bij actielijn 3)
Het RSJ IJsselland heeft namens de regio voor 1 oktober een transformatieplan ingediend bij VWS.
Via deze link is de aanvraag met de vijf uitgewerkte ontwikkelvoorstellen te bekijken.

Update planning realisatie website Toegang en Gezin
De website Toegang en Gezin, waar jongeren, hun ouders, verwijzers en zorgprofessionals op één
plek de door hun gemeente gecontracteerde jeugdhulpaanbieders kunnen vinden, is volop in
ontwikkeling. De ontwikkeling van de site komt in de eindfase. Op dit moment testen we de site en
voeren we eventuele correcties door. Daar krijgen we hulp bij van onder andere het cliëntenplatform
en diverse jeugdhulpaanbieders.
We vragen jeugdhulpaanbieders straks om zelf hun contactinformatie, hun profielen en locaties op de
website in te voeren en zich op die manier goed te presenteren.

Planning:
 Op 29 oktober 2018 tonen we een preview van de site bij de inkooptafel. Daar laten we ook zien
welk soort informatie precies op de website komt en hoe aanbieders een uitnodiging voor het
vullen van hun pagina ontvangen.
 De uitnodiging voor het vullen volgt in de weken daarna, uiteraard met heldere instructies. We
hebben dit proces van aanmelden ook al met enkele aanbieders alvast getest en aan de hand
daarvan geoptimaliseerd.
De uitnodigingen om te website te vullen krijgt niet iedereen tegelijk. Deze gaan telkens naar een
kleine groep aanbieders, zodat onze leverancier de aanbieders voldoende support bij het vullen
kan geven. De aanbieders krijgen ook tips welke informatie cliënten graag terugzien op de
website. Deze informatie kregen we van de eindgebruikers zelf.
 Als dit vullen goed gaat, gaan we 'live' in de eerste week van december. Mochten aanbieders in
de weken daarna toch nog wijzigingen op de eigen pagina willen aanbrengen, dan kunnen zij dat
zelf doen.
.

Agenda bijeenkomsten
Datum en tijd

Onderwerp/thema

Locatie

Aanmelden bij / voor

29 oktober 2018
Aanvang 13.00 uur

Tweede inkooptafel –
participatietraject 2019

Stadhuis, Grote
Kerkplein 15, Zwolle

n.v.t.

27 november 2018
Aanvang 14.30 uur

Informatiebijeenkomst
(nieuwe) aanbieders

Stadhuis, Grote
Kerkplein 15, Zwolle

Voor 20 november via
info@rsj-ijsselland.nl

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

