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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:
 Nieuwe website jeugd en gezin.
 Werkinstructie
o stopcodes 31-35
o code 82 ipv code 81
 Agenda bijeenkomsten
 Vragen en contact

Planning realisatie website Toegang & Gezin
Op dit moment werken we aan een website waar jongeren, hun ouders, verwijzers en
zorgprofessionals straks op één plek de door hun gemeente gecontracteerde jeugdzorgaanbieders
vinden.
De ontwikkeling van de website komt inmiddels goed op gang. Na enige vertraging in de zomer,
testen we op dit moment de site en voeren we eventuele correcties door. Dat duurt tot ongeveer
medio oktober.
Daarna vragen aanbieders om zelf de informatie over hun aanbod en de locaties op de website in te
voeren. De verwachting is dat de instructie hiervoor in de derde week van oktober (week 42) gestuurd
wordt. De uitnodiging voor het daadwerkelijk vullen van de website komt in de weken erna. Dit gaat
steeds in kleine groepen zodat de leverancier voldoende ondersteuning kan geven. Als zowel het
testen als het vullen van de website goed gaat, kan de website begin december live.

Werkinstructie: berichtenverkeer
Betaling 30% declaratie – gebruik van stopcodes
Voor het Segment Midden geldt dat alleen wanneer het resultaat is behaald de 30% kan worden
gedeclareerd. Hiervoor moet de stopcode 31 worden vermeld in het stopbericht. (zie
administratieprotocol par.6.3.2). Voor het volledige berichtenverkeer (start- en stopberichten) kijk op
www.rsj-ijsselland.nl/vragen, onder het kopje Administratieprotocol: Wat is het berichtenverkeer
behorend bij segment Midden?
Code 82 in plaats van code 81
In het administratieprotocol is in par. 5.1 (betaling vaste trajectprijs) en 5.2 (betaling vaste maandprijs)
voor de facturatie van de trajecten uit het middensegment een verkeerde code voor de tijdseenheid
gedurende zorgperiode gebruikt. Dit moet code 82 (stuks) zijn in plaats van de code 81.

Agenda bijeenkomsten
Datum en tijd

Onderwerp/thema

Locatie

29 oktober 2018
Aanvang 13.00 uur

Tweede inkooptafel – participatietraject
2019

Stadhuis, Grote Kerkplein 15,
Zwolle

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland is een zelfstandige inkoop- en betaalorganisatie van
de elf samenwerkende gemeenten* in de regio IJsselland. Het RSJ IJsselland koopt gespecialiseerde
jeugdhulp in bij de 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 veelgestelde vragen en antwoorden.
Afmelden voor deze informatiebrief kan via info@rsj-ijsselland.nl

