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Beste jeugdhulpaanbieder, 

 

Inleiding 

Hierbij ontvangt u de eerste informatiebrief voor de implementatie van de specialistische jeugdhulp. De 

nieuwe overeenkomsten gaan in op 1 januari 2023. Met de komst van de overeenkomsten, komt er ook 

een nieuwe werkwijze voor het toewijzen en het administreren van de jeugdhulp. Daarbij moeten er in de 

ICT-applicaties bij u en bij de gemeenten ook een aantal dingen wordt ingericht, zoals bijvoorbeeld de 

nieuwe productcodes.  

 

Het is belangrijk dat we (u, gemeenten, Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en RSJ IJsselland) hierbij goed 

zicht hebben op de activiteiten die we samen voor de implementatie van de specialistische jeugdhulp 

moeten doen en de tijdlijnen die hierbij van toepassing zijn. 

 

In deze eerste informatiebrief gaan we in op een aantal onderwerpen die van belang zijn voor de 

werkwijze rondom het toewijzen en de inrichting van de ICT-applicaties. Vervolgens gaan we in op de 

manier waarop we van de huidige manier van werken overgaan op de nieuwe werkwijze; de migratie. De 

informatiebrief eindigt met de aankondiging van een aantal activiteiten die in de periode november en 

december van start gaan. Al met al best een forse eerste informatiebrief! 

 

 

Generiek wordt A-specifiek 

We beginnen met een minder prettig bericht. In september hebben een aantal gemeenten en aanbieders 

uit de Samenwerkgroep een ketentest uitgevoerd.1 Hierbij is het berichtenverkeer getest voor het 

toewijzen en het declareren.  

 

Uit de test is naar voren gekomen dat het landelijk berichtenverkeer voor het toewijzen op basis van het 

type ‘Generiek’ met budget een controle heeft ingebouwd waarmee het niet mogelijk is om: 

- voor dezelfde jeugdige (op basis van het BurgerServiceNummer van de jeugdige); 
- voor dezelfde aanbieder (op basis van AGB-code); 
- voor dezelfde of deels overlappende periode (start- en einddatum); 

parallel een toewijzing ‘Generiek’ met budget en een toewijzing ‘Specifiek’ (voor bijvoorbeeld wonen) af te 

geven. 

 

Deze controle heeft tot gevolg dat het uitgangspunt van het inkoopmodel om wonen en hulpverlening te 

scheiden en via twee parallel lopende toewijzingen te kunnen stapelen, op dit moment niet via het door 

de regio gekozen berichttype ‘Generiek met budget’ gerealiseerd kan worden! Er is dus een alternatief 

nodig. 

 

 
1 De Samenwerkgroep bestaat uit een deelnemers van een aantal gemeenten en een aantal aanbieders, verdeeld over VG, 

JGGZ en J&O/LVB. De Samenwerkgroep is in februari 2022 gestart om de werkwijze rondom de standaardbudgetten uit te 
werken. Vanuit de Samenwerkgroep is het initiatief ontstaan om in augustus en september ketentesten te organiseren. 
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We hebben dat alternatief gevonden in het toewijzen met het type ‘A-specifiek’. We kunnen in dit 

alternatief vasthouden aan het gecombineerd toewijzen van jeugdhulp individueel en groepsaanbod. We 

brengen beide delen onder in één landelijk categorienummer. We kiezen hiervoor het categorienummer 

50 ‘Maatwerk arrangementen’. We geven alle producten onder individueel en groepsaanbod een 

productcode binnen categorie 50.  

 

Als aanbieder kunt u de mix individuele hulp / groepsaanbod flexibel inzetten (zoals bedoeld in het 

inkoopmodel). Indien er ook sprake is van wonen, dan kan er voor wonen parallel, gestapeld, een 

specifieke toewijzing op categorie 44 gegeven worden. 

 

We zijn ons er zeer van bewust dat dit niet geen wenselijke situatie is. Regio IJsselland zal de landelijke 

standaarden blijven volgen. Zodra er landelijk aanpassingen zijn gedaan in het berichtenverkeer - 

waardoor de ‘oude’/ afgesproken manier van toewijzen technisch mogelijk is - komt de regio hierop terug. 

Ondertussen is er regelmatig contact met het ‘Ketenbureau I-sociaal domein’ om dit issue op te lossen.  

 

 

Voorzieningenboek  

Het voorzieningenboek bevat het overzicht van de manier waarop de verschillende type jeugdhulp 

voorzieningen worden toegewezen, welke landelijke categoriecode daarbij van toepassing is, de 

voorgestelde Iv3-categorie (tbv de verantwoording aan het CBS) en welke regionale productcode van 

toepassing is.  

 

Omdat de voorziening ambulante hulpverlening (individueel en groepsaanbod) A-specifiek op 

categoriecode 50 toegewezen gaat worden, moet het Voorzieningenboek hierop ingericht worden. In de 

bijlage treft u het concept voorzieningenboek aan. Dit concept is in de afgelopen weken afgestemd met 

de aanbieders uit de Samenwerkgroep en de gemeenten.  

 

Op dit moment wordt de indeling voor ambulante hulpverlening individueel nog besproken. Het gaat er 

daarbij om of we kiezen voor 1 reeks van 7 tariefgroepen voor zowel J&O als JGGZ of dat we kiezen voor 

een reels van 7 tariefgroepen voor J&O en een reeks van 7 tariefgroepen voor JGGZ. De beslissing 

hierover valt rond 31 oktober. Rond die datum verwachten we ook de definitieve tarieven voor 2023 aan 

het Voorzieningenboek toe te kunnen voegen.  

 

Het Voorzieningenboek dat nu als bijlage is opgenomen heeft dus status concept en dient voor u als 

beeldvorming voor de inrichting in uw ICT-applicaties. We verwachten u volgende week de finale versie 

van het Voorzieningenboek toe te kunnen sturen. 

 

 

Training 

Begin november start in de regio het trainen voor de medewerkers van de toegang en de administratie bij 

de gemeenten en de Gecertificeerde Instellingen (GI’s). De regionale trainingen richten zich op de 

veranderingen die het nieuwe inkoopmodel met zich mee brengt voor het toewijzen van jeugdhulp en het 

declareren daarvan. De trainingen vinden online via teams plaats. Daarbij worden ook een aantal online 

trainingsmodules beschikbaar gesteld. Deze online trainingsmodules zijn beschikbaar voor medewerkers 

van de toegang, medewerkers van de administratie de gemeenten en medewerkers van de 

jeugdhulpaanbieders.  

 

De eerste online trainingsmodule met de titel ‘Inkoopmodel specialistische jeugdhulp – de basis’ is 

afgelopen donderdag verschenen. De module duurt ongeveer 45 minuten en gaat in op een aantal 

basisbegrippen uit het inkoopmodel en de veranderingen in de manier van werken voor het toewijzen en 

het declareren ten opzichte van het huidige contract. 
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We adviseren u om deze presentatie ook binnen uw organisatie te verspreiden naar de collega’s die 

betrokken zijn bij het proces van het toewijzen en/of het declareren van de geleverde jeugdhulp in regio 

IJsselland.  

 

Klik op onderstaande link voor de presentatie ‘Inkoop specialistische jeugdhulp - de basis’! 

https://www.youtube.com/watch?v=pqhb0JUBwu4 

 

 

Aanpak uitfaseren stoppende jeugdhulpaanbieders 

Vanuit de lopende aanbesteding worden er (nieuwe) jeugdhulpaanbieders gecontracteerd. Echter, er 

zullen ook zorgaanbieders zijn die zorg leveren onder de huidige raamovereenkomst (ROK), maar zich 

niet in hebben geschreven op de nieuwe aanbesteding of dat er na inschrijving niet gegund wordt aan 

deze jeugdhulpaanbieder. Om de bij deze jeugdhulpaanbieders lopende toewijzingen in de komende 

periode te stroomlijnen is er een ‘Plan uitfaseren stoppende zorgaanbieders per 1-1-2023' opgesteld. 

Begin volgende week zullen we dit plan met u en andere betrokkenen delen.  

 

Aanpak migratie 

Met de nieuwe overeenkomsten per 1 januari 2023 moeten we ook stilstaan bij de manier waarop we van 

de huidige manier van werken overgaan op de nieuwe werkwijze; de migratie. In de maand september 

hebben de gemeenten en RSJ IJsselland scenario’s voor de migratie opgesteld. Deze scenario’s zijn eind 

september ook besproken met de jeugdhulpaanbieders in de Samenwerkgroep. 

 

Bij de overgang naar het werken met de nieuwe overeenkomsten onderscheiden we twee aspecten: 

1. Infaseren: De werkprocessen en ICT-applicaties van gemeenten en aanbieders moeten ingericht 

worden om toewijzingen - waar de zorg vanaf 1 januari 2023 start - te kunnen administreren.  

2. Uitfaseren: Hoe gaan we om met lopende toewijzingen, die op basis van het huidige model zijn 

afgegeven, per 1 januari 2023 (toewijzingen met een einddatum na 1 januari 2023). 

 

Infaseren 

Voor het infaseren moeten we afspraken maken over de datum waarop de werkprocessen en ICT-

applicatie gereed zijn. Producten moeten tijdig in de systemen staan. Het inrichten van de producten 

binnen de ICT-applicaties gebeurt op basis van het Voorzieningenboek.  

 

Vanuit het perspectief van de Toegang is het wenselijk dat de inrichting van de producten binnen de ICT-

applicaties uiterlijk 15 november 2022 gereed is. Dit is zes weken voor 1 januari 2023. De termijn van zes 

weken is wenselijk om op basis van de nieuwe producten de mogelijkheid te hebben om toewijzingen aan 

te maken die vanaf 1 januari 2023 ingaan. Die termijn is ook wenselijk vanuit het perspectief van de 

jeugdhulpaanbieders om vanaf 15 november 2022 ook Verzoek om toewijzing (315-bericht) te kunnen 

sturen. 

 

Uitfaseren 

Met betrekking tot het uitfaseren is het goed te beseffen dat op basis van eerdere besluiten is 

afgesproken om artikel 3.7 uit de huidige raamovereenkomst in te zetten, waarbij RSJ IJsselland verzoekt 

om de lopende hulpverlening onder de huidige voorwaarden te continueren voor maximaal 12 maanden.  

 

Er is gekozen om bij de migratie onderscheid te maken in de verschillende segmenten, die ook in het 

inkoopdocument gebruikt worden: 

1. Ambulante jeugdhulp 

2. Wonen / Verblijf 

3. Ernstige Dyslexie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pqhb0JUBwu4
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Deze informatiebrief schets kort het gekozen scenario per segment. De scenario’s worden meer 

inhoudelijk besproken in een online presentatie die begin november beschikbaar gesteld wordt. 

 

1. Ambulante jeugdhulp 

Voor ambulante jeugdhulp worden de per 1 januari 2023 lopende toewijzingen niet omgezet. De 

toewijzingen lopen uit conform de duur van de toewijzing (uiterlijk 31 december 2023). Voor dit scenario 

dient elke gemeente geen directe actie te ondernemen bij de migratie.  

 

Het reguliere nieuwe werkproces is van toepassing bij nieuwe toewijzingen (die starten van 1 januari 

2023) en van toepassing bij het verlenging van een toewijzing. 

 

Uitzondering! Dit scenario voor ‘Ambulant’ is niet van toepassing voor de per 1 januari 2023 lopende 

toewijzingen waarbij er sprake is van een combinatie van behandeling en wonen. In het nieuwe 

werkproces worden wonen en hulpverlening gescheiden. Beide krijgen een eigen toewijzing. Voor de 

migratie voor het segment wonen is besloten om de per 1 januari 2023 lopende toewijzingen wel om te 

zetten. 

 

2. Wonen/verblijf 

Voor Wonen/verblijf worden de per 1 januari 2023 lopende toewijzingen wel omgezet. De nieuwe 

productcodes voor Wonen/verblijf zijn gebaseerd op de geboden begeleidingsintensiteit van een 

specifieke locatie. Er moet een slag gemaakt worden om per toewijzing te bepalen op welke locatie de 

jeugdige woont/verblijft en welke intensiteit (lees productcode) die locatie heeft.  

 

Om deze slag te maken is afstemming met de aanbieders nodig. Per gemeente, per aanbieder moeten 

de woon/verblijf toewijzingen worden doorgenomen om te bepalen op welke locatie een jeugdige 

woont/verblijft, en dus welke productcode van toepassing is. Deze afstemming kan pas vanaf het moment 

van de definitieve gunning plaatsvinden. 

 

Na het moment van definitieve gunning worden de aanbieders gevraagd om voor de toewijzingen 

wonen/verblijf per gemeente aan te geven op welke locatie de betreffende jeugdige zich bevindt. Op 

basis van deze informatie kan de gemeente bepalen welke productcode (op basis van de intensiteit) per 

toewijzing van toepassing is. Hierover vindt dan opnieuw afstemming met de betreffende aanbieder 

plaats. Dit is een soortgelijke aanpak als ook bij de omzetting ten gevolge van het ‘Woonplaatsbeginsel’ is 

gekozen. In deze afstemming worden dan ook de toewijzingen ‘Behandeling met verblijf’ meegenomen. 

 

3. Ernstige Dyslexie 

Voor Ernstige dyslexie is de migratie meer overzichtelijk.  De per 1 januari 2023 lopende toewijzingen 

worden niet omgezet.  

 

 

Aankondiging Beschikbaarheidswijzer 

Graag willen we u informeren dat binnen regio IJsselland een keuze is gemaakt voor een applicatie 

waarmee de toegang (gemeenten, GI’s, medisch verwijzers) vanaf 2023 op een makkelijke manier 

informatie kan opzoeken over de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders, hun zorgaanbod én de 

wachtlijstinformatie.  

 

De beschikbaarheidswijzer is een applicatie die in 16 andere jeugdhulpregio’s van het land reeds 

gebruikt wordt om het aanbod zo helder mogelijk in beeld te brengen. Ook een aantal aan IJsselland 

grenzende regio’s gebruiken de Beschikbaarheidswijzer al. 

 

Via de link kunt u vast een kijkje bij de buren nemen! 

 

https://beschikbaarheidswijzer.nl/
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Deze week starten we met de leverancier van de Beschikbaarheidswijzer om de inrichting en vulling 

voor regio IJsselland in gang te zetten. Het wordt voor u als jeugdhulpaanbieder mogelijk om zelf in de 

Beschikbaarheidswijzer uw gegevens, locatie informatie en de wachtlijstinformatie te onderhouden. In 

november zullen we u hierover nader informeren.  

  

 

Aankondiging werkwijze aanvullen kerngegevens locaties groepsaanbod en Wonen/verblijf 

Voor de voorzieningen voor Groepsaanbod en Wonen/verblijf heeft u bij de inschrijving via de 

verschillende rekenbladen aangegeven welke intensiteit de betreffende locatie/groep heeft. Deze 

intensiteit is in het Voorzieningenboek omgezet naar een productcode met een bijbehorend tarief. 

 

Voor het toewijzen van Groepsaanbod en Wonen/verblijft heeft de toegang, naast de intensiteit, meer 

gegevens nodig om tot een goede matching voor de jeugdige te komen. U moet dan bijvoorbeeld denken 

aan informatie over de doelgroep en een mogelijk specialisme op de groep, maar ook heel plat het adres 

van de locatie.  

 

Begin november gaan we u vragen om per locatie/groep deze aanvullende informatie aan te leveren. We 

geven u dan ook een format mee om die gegevens in aan te leveren. 

 

 

Aankondiging Vraagbaak en TroubleshootTeam (het VTT) 

Regio IJsselland gaat rondom de implementatie van de specialistische jeugdhulp een multidisciplinair 

‘Vraagbaak en Troubleshoot Team’ (VTT) inrichten. Dit team fungeert als centrale spil voor vragen en 

issues die rondom de live-gang op 1 januari 2023 naar voren komen. Het team is actief in de periode 

december 2022 t/m maart 2023. De coördinatie van het team vindt plaats vanuit RSJ IJsselland.  

 

We willen in dit team een zorglandschap dekkende vertegenwoordiging van de jeugdhulpaanbieders 

opnemen. In november zal via een nieuwsbrief een oproep onder jeugdhulpaanbieders gedaan worden. 

 

 

Tenslotte 

Ik hoop u hiermee namens de Regio IJsselland voldoende te hebben geïnformeerd. Bent u 

jeugdhulpaanbieder en heeft u toch nog vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u deze 

mailen naar inkoop@rsj-ijsselland.nl o.v.v. ‘Vraag implementatie’. 

 

De volgende informatiebrief verschijnt op 31 oktober 2022. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rob van Renen,  

Projectleider Implementatie 

RSJ IJsselland 

  

mailto:inkoop@rsj-ijsselland.nl
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Bijlage 1 Concept Voorzieningenboek, met voorgestelde Iv3 code en zonder tarieven 

 


