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Beste jeugdhulpaanbieder, 

 

Inleiding 

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

specialistische jeugdhulp. 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 vierde informatiebrief nemen we u mee in de volgende onderwerpen: 

- Online trainingen 

- Inrichting ICT-applicaties gemeenten gereed 

- Start Vraagbaak en TroubleshootTeam (het VTT) 

- Meldingsplicht onderaannemers 

- Tarieven producten 2022, geïndexeerd naar 2023 

- Omzetten toewijzingen Wonen/verblijf naar nieuwe werkwijze 

 

Online trainingen 

Graag willen we u in deze brief herinneren aan de online trainingen op de website van RSJ IJsselland. Dit 

zijn registraties van de webinars die gehouden zijn voor medewerkers van de toegang en de administratie 

van de gemeenten, en medewerkers van de GI’s.  

 

We stellen het op prijs als u deze online trainingen ook laat bekijken door uw collega’s die zich richten op 

de hulpverlening in de regio IJsselland. 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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Inrichting ICT-applicaties gemeenten gereed 

Afgelopen week (15 november) hebben de gemeenten de inrichting van de ICT-applicaties afgerond. 

Op basis van het voorzieningenboek 2023, zijn voor de gecontracteerde aanbieders de nieuwe 

productcodes en tarieven ingericht. Hiermee zijn de ICT-applicaties van de gemeenten klaar voor de 

nieuwe werkwijze en kunnen – in principe – toewijzingen voor 2023 aangemaakt worden en naar u 

verstuurd worden. Om die toewijzingen te kunnen verwerken is het nodig dat ook u de inrichting van het 

voorzieningenboek hebt afgerond.  

 

Uitzondering hierop betreft de inrichting van de productcodes voor Ernstige Dyslexiezorg. Voor de 

werkwijze met betrekking tot het declareren van dyslexiezorg voor de eenheid ‘stuks’ is afgelopen week 

afgestemd met een aantal aanbieders van dyslexiezorg. Volgende week wordt de te volgen werkwijze 

vastgesteld en kan dan in de ICT-applicaties worden ingericht. U wordt hierover geïnformeerd in de 

volgende informatiebrief.   

  

Start Vraagbaak en TroubleshootTeam (het VTT) 

Naar aanleiding van onze oproep voor deelname aan het VTT hebben een 2-tal aanbieders zich 

aangemeld. Dat is fijn! We hebben echter nog geen vertegenwoordiging zorglandschap-breed, o.a. J&O 

zorg is nog behoefte aan. Mocht u zich alsnog willen aanmelden dan kan dit nog steeds via 

inkoop@rsj-ijsselland.nl. 

 

Het VTT-team is afgelopen week gestart. Een van de eerste acties is het opstellen van een Q&A op 

basis van de vragen die tijdens de webinars ontvangen zijn. Zodra de beantwoording van de eerste set 

vragen is gedaan, wordt de Q&A op de website van RSJ IJsselland gepubliceerd. We laten u weten 

wanneer de Q&A online staat. 

 

Meldingsplicht Onderaannemers 

Met de komst van de nieuwe overeenkomst per 1 januari 2023 gelden ook nieuwe voorwaarden. Een 

van die voorwaarden is de meldingsplicht wanneer u als Opdrachtnemer werkt met onderaannemers. In 

de Nota van Inlichtingen vraag 23 is toegelicht dat u meldingsplicht heeft wanneer u werkt met 

onderaannemers. Hieronder wordt niet verstaan inhuur van medewerkers en zelfstandigen zonder 

personeel.  

  

Deze meldingsplicht houdt regio IJsselland in stand gedurende de looptijd van de overeenkomst. De 

reden hiervoor is dat regio IJsselland de ontwikkelingen in het zorglandschap wil bijhouden.  

  

Met het afgeronde inkooptraject zijn ook jeugdhulpaanbieders waarvan de inschrijving is afgewezen 

omdat zij niet voldoen aan één of meer gestelde (kwaliteits)eisen en/of gunningscriteria. Wij willen u er 

op attenderen dat het voor kan komen dat deze partijen zich als onderaannemer bij u melden.  

  

Conform artikel 7 van de Overeenkomst bent u als Opdrachtnemer volledig verantwoordelijk en 

aansprakelijk voor de door de onderaannemer geleverde jeugdhulp. Ook de hulpverlening van de 

onderaannemer dient te voldoen aan de (kwaliteits)eisen die worden gesteld in de overeenkomst.  

  

Wanneer u met de inschrijving nog niet al uw onderaannemers heeft vermeld of wanneer er gedurende 

de looptijd van de overeenkomst onderaannemers bijkomen, dient u dit voor de werkzaamheden 

aanvangen te melden via contractbeheer@rsj-ijsselland.nl o.v.v. melding onderaannemer.  

 

 

mailto:inkoop@rsj-ijsselland.nl
mailto:contractbeheer@rsj-ijsselland.nl
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Tarieven producten 2022, geïndexeerd naar 2023 

De toewijzingen voor ambulante jeugdhulp die in 2022 zijn afgegeven en in 2023 doorlopen zijn 

gebaseerd op de huidige (2022) productcodes. De tarieven voor deze productcodes worden 

geïndexeerd naar het niveau voor 2023. Dit overzicht komt in de week van 21 – 25 november 

beschikbaar. 

 

Omzetten toewijzingen Wonen/verblijf naar nieuwe werkwijze 

Voor Wonen/verblijf worden de per 1 januari 2023 lopende toewijzingen 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 tussen gemeenten en 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. 

 

Om deze slag te maken is een werkwijze opgesteld. Deze werkwijze wordt uitgelegd in een online 

instructie. Deze online instructie komt in de week van 21 – 25 november beschikbaar op de website van 

RSJ-IJsselland. 

 

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 25 november 2022. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rob van Renen,  

Projectleider Implementatie 

RSJ IJsselland 
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