Nieuwsbrief Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland
Aan: Zorgaanbieders, toegangen en gemeenten
Zwolle, 10 oktober 2017

Geachte lezer,
In deze nieuwsbrief leest u informatie over de volgende onderwerpen:
- Inschrijving contractering 2018
- SROI Bijeenkomst 12 oktober 2018
- Terugblik bijeenkomst contracteringsproces en administratieprotocol 11 september 2017
- Terugblik ICT bijeenkomst 28 september 2017
- Stappenplan jeugdhulp IJsselland
- Procedure uitfasering DBC’s GGZ
- Procedure IJW berichtenverkeer
Inschrijving contractering 2018
Zoals u wellicht al via de website of mail heeft gelezen, is de inschrijving contractering 2018 via
Negometrix sinds vrijdag 29 september geopend.
Voorbereiding inschrijving contractering 2018
Ter voorbereiding op de contractering van Specialistische Jeugdhulp 2018 is het document
Inkijkmodel contractering Jeugd gemaakt om inzage te geven in de Tender die op 29 september
gepubliceerd is. In dit document staat beschreven welke vragen aan aanbieders gesteld worden en
hoe dat in Negometrix er uit ziet. Voor aanbieders die niet bekend zijn met Negometrix is er een stapvoor-stap handleiding voor het gebruik van Negometrix.
Inschrijven
U kunt zich vanaf 29 september tot en met 2 november 2017 inschrijven voor de eerste ronde. Door
hier te klikken komt u op de inschrijfmodule.
Denkt u eraan dat de inschrijvingen die we na 2 november ontvangen, niet meer mee kunnen nemen
voor de contractering per 1 januari 2018? Schrijft u zich na 2 november in, dan nemen we uw
inschrijving mee in de tweede ronde. Deze gaat van start in april 2018.
Vragen
Als u vragen heeft over het inschrijvingsproces dan kunt u contact opnemen met Kim Wink via
inkoop2018@bvoijsselland.nl of 06-55 281 588.
SROI Bijeenkomst 12 oktober 2018
Het Expertisecentrum Social Return (ESR) van het Werkbedrijf regio Zwolle werkt voor dit
contract (Raamovereenkomst Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland) in opdracht van de
Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (gemeenten Dalfsen, Deventer,
Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en
Zwolle). Het ESR adviseert en faciliteert de opdrachtgever en de opdrachtnemer bij de invulling van
SROI. De opdrachtgever zal u verwijzen naar het ESR.
In het kader van deze opdracht heeft het ESR een informatiebijeenkomst voor u georganiseerd op
donderdag 12 oktober 2017 van 10.00-12.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u uitleg over de SROI
en heeft u de gelegenheid om uw vragen te stellen. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van
het Stadhuis in Zwolle (Grote Kerkplein 15).
Voor deze bijeenkomst kunt u zicht aanmelden via info@bvoijsselland.nl

Terugblik bijeenkomst contracteringsproces en administratieprotocol 11 september 2017

De raadzaal van Kampen stroomde in mum van tijd vol met afgevaardigden van aanbieders werkzaam
in de regio IJsselland. Maandag 11 september was Kampen het decor voor een bijeenkomst over het
contracteringsproces en administratieprotocol. Bijna honderd professionals lieten zich informeren
door Jacky Wolters, voorzitter werkgroep contractering, en Jeroen Kos, voorzitter van de werkgroep
Implementatie, die de ontwikkeling van het administratieprotocol begeleidt.
Inger Poorta, programmamanager heette alle aanwezigen van harte welkom. De middag had als doel
om met elkaar het gesprek aan te gaan over genoemde onderwerpen. De aanwezigen stelden onder
meer veel vragen over de vervolgstappen gericht op scholing en hoe het inschrijven gaat.
Voor wie niet aanwezig kon zijn of wie nog eens de antwoorden wil bekijken, hebben wij de vragen en
antwoorden voor u op de website vermeld.
Terugblik ICT bijeenkomst 28 september 2017
In Deventer waren ruim tachtig mensen aanwezig. Het merendeel bestond uit medewerkers van
aanbieders en van software leveranciers aan gemeenten en aanbieders, en medewerkers van
gemeenten. Zij kregen een toelichting over de gevolgen voor ICT in relatie tot het
administratieprotocol. Bart Boschman - extern adviseur die in alle resultaatgerichte regio’s actief is en Jeroen Kos als begeleider van de ontwikkeling van het administratieprotocol, vertelden aan de
hand van een presentatie en beslisbom over het hele proces van aanmelden tot en met betalen.
Uit de zaal kwamen veel vragen. De ICT-vragen konden goed worden beantwoord, een aantal
beleidsvragen wordt in de eerste week van oktober alsnog beantwoord via een document op
www.bvoijsselland.nl . De bijbehorende documenten vindt u ook op deze website.
Stappenplan jeugdhulp IJsselland
Op donderdag 31 augustus is het Stappenplan besproken met een afvaardiging van aanbieders
(Klankbordgroep aanbieders) en professionals van de toegang en om te komen tot een profiel/
intensiteit keuze.
Dit stappenplan is nu definitief gereed en vanaf eind deze week te vinden op de website.
Procedure uitfasering DBC’s GGZ
De regio heeft er voor gekozen om het landelijk protocol te volgen. Dit leidt tot de volgende aanpak:
 Voor de Basis-GGZ dient de aanbieder aan het einde van het jaar een slotdeclaratie in, inclusief
eventuele geschatte kosten in 2018, Voor de basis-GGZ is dus geen sprake van overgangscliënten
in administratieve zin.
 Overgangscliënten komen alleen voor bij specialistische GGZ. Dit betekent dat alle
overgangscliënten administratief worden omgezet naar de landelijke productcode 54002 GGZspecialistisch of 54004 GGZ-diagnose voor diagnose Dyslexie.
 Aanbieders doen in 2017 een verzoek om toewijzing voor de verwachte zorgperiode (dus niet
standaard tot en met 31 december 2017). Vanaf half oktober 2017 verstuurt de gemeente twee
toewijzingen. Een toewijzing voor de periode tot en met 31 december 2017 voor de DBC en een
toewijzing voor de periode vanaf 1 januari 2018 met de overgangsproductcode.
 Aanbieders factureren voor overgangscliënten GGZ vanaf 1 januari 2018 maandelijks
inspanningsgericht.



Voor de overgangscliënten die vóór half oktober een toewijzing hebben ontvangen, zal de
gemeente een nieuwe toewijzing sturen voor de periode vanaf 1 januari 2018. Dit gebeurt na
afstemming van de cliënten tussen aanbieder en gemeente. De doelstelling is om voor kerst 2017
alle toewijzingen administratief te hebben omgezet.

Procedure IJW berichtenverkeer
Om de administratieve lasten voor alle partijen (zorgaanbieders en toegangen) zo laag mogelijk te
houden, zullen vanaf heden alle verzoeken om toewijzingen (VoT) alleen nog digitaal geaccordeerd
worden. Alle formats die nog via een andere weg binnen komen, worden afgewezen. Deze verzoeken
om toewijzingen kunt u als aanbieder in Vecozo regelen via het IJW 315 bericht.

