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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 de betreffende producten en/of het nieuwe 

contract de opdracht om 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



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. 
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1. Vervolg Ambulante jeugdhulp

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/begeleiding 

en wonen. 

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

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

januari 2023 de lopende toewijzingen wel om te zetten.

Voor dit proces vallen deze toewijzingen onder de actie rondom wonen/verblijf (hfst. 2)
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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

Vanaf 01-12-2022 worden de aanbieders dor de gemeenten 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.

Hiervoor dient contact opgenomen te worden tussen aanbieders en gemeenten. Huidige toewijzingen 

dienen om te worden gezet in nieuwe toewijzingen.
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3. Ernstige Dyslexie

Voor Ernstige dyslexie is de migratie overzichtelijk:

De per 1 januari 2023 lopende toewijzingen worden niet omgezet.

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.
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Samenvatting:

Lopende toewijzingen

Einddatum >31-12-2022

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

Ambulant + wonen      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



Hoe gaan we deze stappen nemen?

Ook op de website van het RSJ vindt u een document: Plan van Aanpak Migratie producten 

wonen en verblijf. In het plan van aanpak staat het proces volledig uitgeschreven. Het is 1 plan 

voor zowel aanbieders als gemeenten. 

Met deze manier van werken hopen we het omzetten van de toewijzingen zo soepel mogelijk te 

laten verlopen, met als resultaat dat alle toewijzingen klaar staan onder de voorwaarden van de 

inkoop 2023. 
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Stuur je vragen naar:

inkoop@rsj-ijsselland.nl

onder vermelding van: 

VTT vragen rondom migratie wonen en verblijf. 

Je vraag wordt opgenomen in de algemene 
Q&A lijst en gepubliceerd op de website van 
het RSJ wanneer deze ook voor anderen van 

meerwaarde is. 

Bedankt voor de 
inzet!

Renske Oudmaijer
Projectleider
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