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Aanleiding

Regionaal per 1 januari 2023 nieuwe 
contracten voor specialistische 

jeugdhulp

Nieuwe manier van werken voor het 
toewijzen en administreren van 

specialistische jeugdhulp

Trainen

Tip: deel en bespreek de training met je 
collega’s 2



1. RAP algemeen, doelgroep

2. Verzoek Om Toewijzing

3. Toewijzing

4. Start zorg

5. Wijzigingen

6. Declaraties

7. Stop zorg

8. Lopende toewijzingen voor 2023 (migratie)

9. Afsluiting

Programma
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1. Regionaal 
Administratie 

Protocol (RAP)
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Regionaal Administratie Protocol (RAP)

Inkoop documenten
• Het RAP is onderdeel van de overeenkomst waarin binnen de landelijke kaders de regionale 

werkwijzen worden beschreven. 

Doelstelling en Doelgroep RAP
• Dit protocol beschrijft de wijze waarop het toewijzings- en declaratieproces in de regio 

IJsselland verloopt en welke stappen de jeugdhulpaanbieder en gemeente daarin moet 
nemen. Verder staan in dit protocol de afspraken over de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden rondom zorgtoewijzingen en declaratiegegevens, de wijze van aanlevering en 
de uiteindelijke betaling van declaraties.

• Het protocol geldt voor alle jeugdhulpaanbieders, ketenpartners en gemeenten die verbonden 
zijn via de inkoop van voorzieningen/zorg in het kader van de specialistische jeugdhulp. 

Update mogelijkheden in contractduur: Wijzigingen in de landelijke standaarden of regionale wensen 
zullen verwerkt worden waarna er een nieuwe versie gepubliceerd wordt. 
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2. Verzoek Om 
Toewijzing

Segment WAS WORDT

1. Ambulante jeugdhulp

a. Individueel SPECIFIEK A-SPECIFIEK

b. Groepsaanbod SPECIFIEK A-SPECIFIEK

2. Wonen/verblijf SPECIFIEK SPECIFIEK

3. Ernstige Dyslexiezorg

a. Diagnostiek SPECIFIEK SPECIFIEK

b. Behandeling SPECIFIEK SPECIFIEK

4. Voorzieningfinanciering

a. Multi Systeem Therapie
(MST)

SPECIFIEK SPECIFIEK

b. Zeer Intensieve
Traumabehandeling (ZIT)

SPECIFIEK SPECIFIEK

Herhaling basis training
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(Verzoek Om) Toewijzingen

Type Categorie Productcode Prijs/budget Datum

A-specifiek = Gewenste categorie 
(cat 50)

+ Geen + Budget + Einddatum

Specifiek = Gewenste categorie + Gewenst 
product

+ Vast prijs (PxQ) + Einddatum

De door aanbieder aangeleverde verzoeken om toewijzing en de toewijzingen van de toegang zien er vanaf 
contract 2023 als volgt uit:

De budgetten worden opgesteld door de toegang met gebruik van een rekenhulp en afgerond naar boven, 
naar het dichtstbij zijnde standaard budget. (lijst te vinden in de basis training) 

Lokaal wordt de keuze gemaakt welke VOT berichten administratief worden afgehandeld en welke via de 
toegang zullen moeten lopen. 

Volgens contract dienen jeugdhulpaanbieders bij het indienen van een VOT boven de € 8000,- eerst contact 
op te zoeken met de toegang. 
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3. Toewijzen
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Toewijzen

De toewijzingen kunnen dus zijn:
- A-specifiek, declaratie laat zien wat er aan zorg ingezet is. Of
- Specifiek, declaratie = toegewezen = 1 zorgproduct. 

Er zijn 2 uitzonderingen op de A-specifieke toewijzing en dat zijn de interventies MST en ZIT. Deze 
hebben onder productcategorie 45 een eigen productcode gekregen en worden dus WEL specifiek 
toegewezen. 

Specifiek worden toegewezen, Wonen/Verblijf en Dyslexie. 

Dyslexie is volgens contract mogelijk in stuks en minuten (beide inrichten) echter elke gemeente heeft 
een voorkeur aangegeven waarin men de VOT’s wil ontvangen. Deze voorkeur zal ook vermeld worden 
in het RAP.
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4. Start zorg
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Startzorg

Aanbieder start niet eerder dan er een toewijzing is ontvangen met uitzonderingen zoals crisis of 
andere bijzonder omstandigheden waarbij versturen of ontvangen van de JW301 niet mogelijk is.

Let op: toewijzing A-specifiek (cat 50) afgegeven, zullen ook een A-specifiek startbericht geven van de 
aanbieder naar gemeente.  
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Vragen tot op dit 
moment?
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5. Wijzigingen
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Wijzigingen

Wijzingen zijn mogelijk in de volgende situaties:
• Budget blijkt niet toereikend te zijn

• Zorgvraag jeugdige is veranderd
• Zorgvraag is niet goed ingezet OVERLEG TOEGANG - AANBIEDER
• Zwaarte van de hulpverlening moet omhoog
• Meer individuele zorg nodig dan groep

• Overdracht naar een andere jeugdhulpaanbieder

• Verhuizing met gevolgen voor het woonplaats beginsel

• Weigering van zorg tijdens een lopend zorgtraject 
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6. Declareren
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Declareren

Een tariefgroep correspondeert met de functiegroep / opleidingsniveau van de hulpverlener. Iedere 
tariefgroep heeft een eigen productcode.

Op 1 A-specifieke toewijzing kunnen: door 1 aanbieder, over 1 periode en voor 1 BSN, meerdere 
declaraties van verschillende productcodes worden ingediend.
De productcodes zijn dus losgekoppeld van zorginhoud.  

Declaratie interval is maandelijks, uiterlijk 30 dagen na afloop van de maand. Langer dan 90 dagen is 
niet toegestaan, tenzij de gemeente meer dan 60 dagen te laat was met het afgeven van de 
toewijzing. 

Controles lokaal zijn gelijk aan de landelijke standaarden na inrichting. 
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7. Stopzorg
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Stopzorg

Stopzorg bericht wordt binnen 5 werkdagen na afronding verzonden, of bij een onderbreking van 
meer dan 8 weken. 

Let-op, Ook de stop zorg berichten zullen A-specifiek worden afgegeven.  

De reden van stop zorg wordt weergegeven door gebruik te maken van de landelijke codes.
• Code 33 en 34 (Voortijdig afgesloten) dienen alleen te mogen worden gebruikt na akkoord van de 

toegang, zonder akkoord wordt dit gezien als uitval. 
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8. Lopende 
toewijzingen voor 

2023
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Lopende toewijzingen

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 31 december 2022)?

Door gebruik te maken van artikel 3.7 in de huidige overeenkomst krijgen de aanbieders die 

niet gegund zijn of ingeschreven hebben voor het nieuwe contract de opdracht op gezamenlijk 

zorg te dragen voor een zachte landingen voor de lopende zorg trajecten. 

Er is gekozen om bij de uitfasering onderscheid te maken in de verschillende segmenten, die 

ook in het inkoopdocument gebruikt worden:

1. Ambulante jeugdhulp

2. Wonen / Verblijf

3. Ernstige Dyslexie
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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). 

Het reguliere nieuwe werkproces is van toepassing bij nieuwe toewijzingen (toewijzingen met 

een startdatum vanaf 1 januari 2023) en van toepassing bij het verlenging van een toewijzing.

Hiervoor worden geen acties gevraagd vanuit de gemeenten. Enkel de toewijzingen met een 

einddatum verder dan 2023 dienen in de loop van 2023 om te worden gezet. 

Lopende toewijzingen



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. 

Aanbieders worden gevraagd om voor de lopende 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. 

Hiervoor worden acties gevraagd vanuit de gemeenten en de aanbieders. 

Lopende toewijzingen



Uitzondering

Ambulante zorg die in een toewijzing vanuit 2022 is afgegeven waar ook wonen/verblijf onder valt 

dient wel omgezet te worden. 

In het nieuwe werkproces worden wonen/verblijft en ambulante hulpverlening gescheiden. Beide 

krijgen een eigen toewijzing. Voor de migratie voor het segment wonen/verblijf is besloten om de per 1 

januari 2023 de lopende toewijzingen wel om te zetten.

Lopende toewijzingen

Contract Toewijzing:

2022 en eerder 1 Toewijzing Productcode: ambulant / wonen-verblijf

2023 en verder 2 toewijzingen
1x ambulant Categorie 50 + budget
1x wonen/verblijf Categorie 44/54 + productcode



3. Ernstige Dyslexie

Voor Ernstige dyslexie is de migratie overzichtelijk:

De per 1 januari 2023 lopende toewijzingen worden niet omgezet.

Specifiek voor de gemeenten: PGB

Omtrent PGB dient er afstemming plaats te vinden op welke manier de gemeenten gebruik 

maakte van de huidige productcodes om lokaal PGB op te administreren en op welke manier 

de gemeente dat voor PGB in de situatie vanaf 1 januari 2023 wil doen.

Lopende toewijzingen



Samenvatting:

Lopende toewijzingen

Einddatum >31-12-2022

Ambulante jeugdhulp
Geen actie, max 12 mnd. door behandelen door  
de huidige aanbieder

Ambulant + Wonenaa Administratieve omzetting per 01-01-2023

Wonen en/of Verblijf Administratieve omzetting per 01-01-2023

Enkelvoudige Dyslexie
Geen actie, max 12 mnd. door behandelen door 
de huidige aanbieder



Afsluitende 
vragen of 

opmerkingen?
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Stuur je vraag naar:

r.oudmaijer @rsj-ijsselland.nl

Je vraag wordt opgenomen in de 
algemene Q&A lijst. 

Bedankt voor de 
inzet!

Renske Oudmaijer
Medewerker Implementatie
06 4 55 66 4 77 
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