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Deze informatiebrief is bestemd voor aanbieders en medewerkers gemeentelijke Toegang en
Beleid. U leest hierin meer over de volgende onderwerpen:



Klankbordgroep aanbieders



Extra bevoorschotting



Overgangscliënten dyslexie





Administratieprotocol
Landelijke overgang iWMO en iJw 2.1 naar iWMO en iJw 2.2
Afrekening 2017

Klankbordgroep Aanbieders gaat door in 2018
In overleg met aanbieders is ervoor gekozen om in 2018 door te gaan met de klankbordgroep.
De klankbordgroep is een afspiegeling van het gehele zorglandschap in de regio IJsselland, van
groot naar klein. Leden van de klankbordgroep zorgen ervoor dat hun achterban betrokken
blijft.
Het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland werkt aan de verdere ontwikkeling van het nieuwe
inkoopmodel (zie www.bvoijsselland.nl). Relevante stukken van de verschillende werkgroepen die hier
mee bezig zijn worden voorgelegd aan de klankbordgroep. Ook worden tijdens de klankbordgroepbijeenkomsten eventuele dilemma’s besproken en afgewogen.
De samenstelling van de klankbordgroep Aanbieders is als volgt:
Voorzitters

Thomas Rosdorff (RSJ IJsselland)
Marieke Meijer (Karakter)

GGZ

Marieke Weersink (Accare)
Wilma Danhof (Exaequo care)

Jeugdzorg

Marianne Berton (Trias)
Rianda Krol (Pactum)

LVB

Ina Kuipers (Ambiq)
Jan Lems (Vitree)

Logeerzorg / kleine aanbieders /

Esther Hageman (coöperatie boer en zorg)

Jeugdhulp

Monika de Jong (Auti-start)

Bovenregionaal

Céline Toussaint (Intermetzo/Plureyn)

Heeft u vragen over de klankbordgroep? Dan kunt u contact opnemen met Marieke Meijer (Karakter) of
Thomas Rosdorff (regio IJsselland), 06-11703421/ t.rosdorff@zwolle.nl
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Extra bevoorschotting
De implementatie van het nieuwe bekostigingsmodel kent op onderdelen administratieve
opstartproblemen. Als uw organisatie hier ernstige (financiële) hinder van ondervindt, kunt u
contact opnemen met contractmanager Esther van den Broeke van het Regionaal Serviceteam
Jeugd IJsselland via e.van.den.broeke@bvoijsselland.nl. Samen zoeken we naar een passende
oplossing.
Wanneer u een melding doet van opstartproblemen vragen wij u naar een onderbouwing, onder meer
door het geven van een liquiditeitsprognose en een uitwerking van de administratieve problemen,
onderverdeeld naar gemeente met daarbij de financiële onderbouwing.

Toelichting op afspraken overgangscliënten dyslexie
Het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland ontvangt van zowel aanbieders van
dyslexiebehandelingen als van de backoffice van gemeenten veel vragen over de dyslexieovergangscliënten. Hieronder geven wij een verheldering van deze afspraak.
Dyslexie-behandeltrajecten kunnen zo’n twee jaar duren. Dat betekent dat onder de overgangscliënten
uit 2017 kinderen zijn die na afloop van de huidige toewijzing een voorzetting zullen hebben van het
behandeltraject in 2018. Voor deze kinderen wordt een nieuwe toewijzing pxq afgegeven op code
54002 voor de resterende minuten. Dit is maximaal 3.521 minuten (€ 5.000,-), verminderd met het
aantal reeds ingezette minuten. Voor het bepalen van het aantal ingezette minuten wordt gekeken naar
de reeds gedeclareerde DBC in 2017, vervolgens wordt het minimale aantal minuten behorend bij de
gefactureerde DBC van de 3.521 minuten afgetrokken. Hiermee worden de diagnostiek en indirecte tijd
die verdisconteerd zijn in de DBC, gecompenseerd.
Voorbeeld
In 2017 is de DBC Dyslexie overig kindertijd van 1.800 tot en met 2.999 gefactureerd. Voor 2018
worden 3.521 minus 1.800 = 1.721 minuten afgegeven in de toewijzing.
Hiermee voorkomen we dat aanbieders en de backoffices van alle gemeenten erg veel administratieve
lasten hebben. Let op: er kunnen ook al 2 DBC’s gefactureerd zijn, zowel in 2016 als in 2017. Dan
geldt dat het minimale aantal minuten van beide DBC’s van de 3.521 minuten wordt afgetrokken.
Het kan voorkomen dat in het verleden met cliënten afspraken zijn gemaakt die het aantal minuten uit
het landelijk Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling overstijgen. Deze zijn dan in principe niet
declarabel. De aanbieder kan in overleg gaan met de Toegang bij de desbetreffende gemeente om
een verzoek te doen voor aanvullende financiering bij voldoende onderbouwing van de afwijking van
het landelijk protocol.
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Update administratieprotocol
Diana Hofsteenge, de nieuwe manager van het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland,
heeft een aangepaste versie van het administratieprotocol (3.0) vastgesteld met terugwerkende
kracht naar 1 januari 2018.
In het administratieprotocol staan de afspraken die gemeenten en aanbieders hebben gemaakt over de
administratieve handelingen rondom de jeugdhulp. Dit document is met name bestemd voor de
backoffices van de gemeenten en de administraties van de jeugdhulpaanbieders.
Het protocol is in overleg met gemeenten en aanbieders aangepast. Aanleiding voor de aanpassing
zijn vragen van aanbieders en gemeenten en afspraken die zijn gemaakt in de periode september
2017 - januari 2018 tijdens het inkoopproces.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:


Uitstel van administratieve procedures hoofd- en onderaannemerschap voor overgangscliënten en
topsegment.



De Jeugdhulpaanbieder nodigt bij trajecten in het topsegment de gemeente uit voor ondersteuning
voor het gezinsplan.

Hieronder vindt u een link naar het aangepaste administratieprotocol en twee bijlagen: in het document
‘overzicht aanpassingen’ staan de aanpassingen van versie 2 naar versie 3.0. Tevens is een overzicht
toegevoegd van vragen van aanbieders naar aanleiding van de wijzigingen en de antwoorden daarop.


Administratieprotocol versie 3.0.



Overzicht aanpassingen administratieprotocol versie 3.0.



Antwoorden administratieprotocol versie 2 naar 3 aanbieders.

Indienen van declaraties iWMO en iJw niet mogelijk tussen 18 maart en 3 april
Per 1 april 2018 gaat het berichtenverkeer (voor de iWmo en iJw standaard) over van versie 2.1
naar 2.2. In verband hiermee kunt u geen declaraties indienen tussen 18 maart 2018 23:01 uur
en 3 april 2018 12:59 uur.
Vanwege de technische impact van de overgang van de EI-standaarden naar de XML-standaarden
hebben de ketenpartijen in het i-Sociaal Domein (ISD) ervoor gekozen deze release volgens een ‘big
bang-scenario’ te laten verlopen. De invoering van de nieuwe release kent daarom geen conversie
periode.

U kunt uw declaratie tot 18 maart 2018 tot 23:00 uur indien. Declaraties die tussen 18 maart 2018
23:01 uur en 3 april 2018 12:59 uur worden ontvangen, zullen standaard worden afgewezen.
Afgewezen declaraties kunt u na 3 april 2018 13:00 uur opnieuw indienen onder de nieuwe standaard..
>>

Afrekening 2017
Om de finale afrekening 2017 tussen u en het Regionaal Serviceteam IJsselland spoedig en soepel te
laten verlopen, verzoeken wij u als zorgaanbieder kenbaar te maken wanneer u alle declaraties over
2017 heeft ingediend. Dit kunt u doen via factuur@bvoijsselland.nl
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Vragen of contact
Heeft u een vraag over deze informatiebrief of wilt u contact met de organisatie, stuur dan een mail
naar info@bvoijsselland.nl
Kijk ook eens op www.bvoijsselland.nl
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