
 

      

   

 

 

 Kenmerk RR/20221109 

Behandeld         Rob van Renen 

Datum 9 november 2022 

Betreft               3e Informatiebrief Implementatie Specialistische Jeugdhulp 

Bijlagen             geen 

  

     

  Postbus 10007 

8000 GA Zwolle 

 

Lübeckplein 2 

8017 JZ Zwolle 

 

inkoop@rsj-ijsselland.nl 

www.rsj-ijsselland.nl 

  
     

     

      

          

Beste jeugdhulpaanbieder, 

 

Inleiding 

Hierbij ontvangt u de derde informatiebrief over de implementatie van de nieuwe raamovereenkomst 

specialistische jeugdhulp. De nieuwe raamovereenkomsten gaan in op 1 januari 2023 en hierdoor komt er 

een nieuwe werkwijze voor het toewijzen, administreren en beheersen 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) 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 derde informatiebrief nemen we u mee in de volgende onderwerpen: 

- Online trainingen 

- Versie 1.7 van de inkoopdocumenten 

- Herinnering Oproep voor deelname aan het Vraagbaak en TroubleshootTeam (het VTT) 

 

Online trainingen 

1 November 2022 is de regio gestart met het trainen van 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 brengen voor het toewijzen van 

jeugdhulp en het declareren daarvan.  

 

Deze trainingen zijn per 9 november ook online toegankelijk via de website van RSJ IJsselland. De 

trainingen zijn gericht op medewerkers van de toegang en de administratie van de gemeenten, 

medewerkers van de GI’s en medewerkers van de jeugdhulpaanbieders. Het betreft drie trainingen, 

gericht op het inkoopmodel specialistische jeugdhulp: 

 

1. De Basis; 

2. Toewijzen; 

3. Administreren. 

 

Er is ook een instructievideo gemaakt voor het werken met het rekenmodel voor de standaard budgetten. 

De module duurt ongeveer 14 minuten. We adviseren u om ook deze presentatie 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.  

 

U kunt de online trainingen en de instructievideo vinden op de website van RSJ IJsselland onder het 

tabblad van ‘Inkoop’. Dit tabblad is bereikbaar via onderstaande link: 

Inkoop | RSJ IJsselland (rsj-ijsselland.nl) 

 

https://www.rsj-ijsselland.nl/inkoop
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Versie 1.7 van het inkoopdocument 

In de vorige informatiebrief van 1 november is toegezegd dat de definitieve tarieven ook worden 

gepubliceerd op de website van het RSJ IJsselland, in de vorm van versie 1.7 van het inkoopdocument.  

 

U kunt versie 1.7 van het inkoopdocument vinden via volgende link: 

Doorontwikkeling inkoopmodel | RSJ IJsselland (rsj-ijsselland.nl) 

 

 

Herinnering - Oproep voor deelname aan het Vraagbaak en TroubleshootTeam (het VTT) 

De 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 naar voren komen rondom de live-gang op 1 januari 2023 en de eerste maanden van de 

uitvoeringspraktijk. Het team is actief in de periode december 2022 t/m maart 2023. De coördinatie van 

het team vindt plaats vanuit het RSJ IJsselland.  

 

We willen in dit team brede vertegenwoordiging van de jeugdhulpaanbieders opnemen, zowel qua 

organisatie-omvang, jeugdhulpaanbod als functies. In de vorige nieuwsbrief hebben we hiervoor een 

oproep gedaan. We hebben een aantal reacties ontvangen, maar maken graag gebruik van deze derde 

nieuwsbrief om u te herinneren aan de mogelijkheid tot deelname.  

 

Deelname aan het VTT vraagt naar verwachting van een gemiddelde inzet van 2 uur per week. Dit 

betreft een wekelijks afstemmoment over de ontvangen vragen en issues, alsmede de (geraamde) tijd 

om aan vragen en issues opvolging te geven. De inzet hiervoor is ten laste van uw organisatie. 

 

Indien u deel wilt uitmaken van het VTT, meldt u dan aan bij inkoop@rsj-ijsselland.nl onder vermelding 

van ‘aanmelding VTT’. Als het kan ontvangen wij uw aanmelding graag uiterlijk 15 november 2022. Op 

basis van de ontvangen aanmeldingen stellen we de definitieve samenstelling van het VTT vast, kijkend 

vanuit een dekkend zorglandschap. 

 

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 18 november 2022. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rob van Renen,  

Projectleider Implementatie 

RSJ IJsselland 
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