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Beste jeugdhulpaanbieder, 

 

Inleiding 

Hierbij ontvangt u de vijfde 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 vijfde informatiebrief nemen we u mee in de volgende onderwerpen: 

- Online trainingen 

- Werkwijze Ernstige Dyslexiezorg eenheid ‘Stuks’ 

- Vraagbaak en TroubleshootTeam (VTT) komt op stoom 

- 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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Werkwijze Ernstige Dyslexiezorg met eenheid ‘stuks’  

Met betrekking tot Ernstige Dyslexiezorg is afgesproken dat gemeenten jaarlijks kunnen aangeven of ze 

willen werken op basis van de eenheid ‘Minuten’ (declaratie op basis van geleverde minuten 

hulpverlening) of op basis van de eenheid ‘Stuks’ (één declaratie voor het hele traject). Uit de 

inventarisatie bij de gemeenten is naar voren gekomen dat voor het jaar 2023 vier gemeenten kiezen 

voor de eenheid ‘Minuten’ en zes gemeenten voor de eenheid ‘Stuks’. 

 

Ten aanzien van de declaratie bij de eenheid ‘Stuks’ (bij de eenheid ‘stuks’ is er immers sprake van één 

declaratie) moet het moment worden afgesproken waarop de aanbieder van dyslexiezorg de declaratie 

stuurt. Om dit declaratiemoment te bepalen is een inventarisatie gehouden bij een aantal aanbieders 

van dyslexiezorg en bij de gemeenten. Op basis van de inventarisatie worden de volgende stelregels 

aangehouden:  

1) voor Diagnostiek wordt de declaratie aan het eind van het traject verstuurd. Diagnostiek trajecten 

hebben doorgaans een korte doorlooptijd. 

2) voor Behandeling wordt de declaratie halverwege het traject gestuurd. De gangbare doorlooptijd 

van een behandeltraject is 18 maanden. Dit betekent dat de declaratie 9 maanden na de start kan 

worden gestuurd (de maand waarin het startbericht is gestuurd, is maand 1). Is in specifieke 

gevallen het traject eerder klaar dan 9 maanden, dan kan de declaratie bij het einde van het traject 

worden verstuurd. Wanneer een traject langer duurt zal de declaratie ook na maand 9 gestuurd 

worden.  
 

In de komende week informeren we de aanbieders van dyslexiezorg welke gemeenten voor 2023 welke 

eenheid hanteren. De werkwijze wordt ook opgenomen in het Regionaal Administratieprotocol (RAP). 

 

Vraagbaak en TroubleshootTeam (VTT) komt op stoom 

Er zijn al veel vragen over de inkoop ontvangen en de eerste zijn ook beantwoord. De vragen die van 

meerwaarde zijn om breder te delen zullen gepubliceerd worden onder het kopje inkoop op de  

RSJ website. Er wordt elke week een update gepubliceerd met de nieuwe binnengekomen vragen en de 

antwoorden daarop. 

 

Tarieven producten 2022, geïndexeerd naar 2023 

In de afgelopen week zijn de overzichten met de - naar niveau 2023 geïndexeerde - productcodes 

verstuurd. Iedere jeugdhulpaanbieder heeft diens eigen overzicht gehad. Mocht u vragen hebben dan 

kunt u deze stellen via contractbeheer@rsj-ijsselland.nl  

 

Omzetten toewijzingen Wonen/verblijf naar nieuwe werkwijze 

Het plan van aanpak omtrent het omzetten van de verwijzingen wonen en verblijf staat in de stijgers en 

zal naar verwachting komende week gepubliceerd worden op de website van het RSJ.  

 

De eerste stap die hierin genomen dient te worden genomen, wordt gemaakt door de gemeenten. De 

gemeenten zullen per beveiligde mail lijsten met u gaan delen om tot goed passende  toewijzingen te 

komen voor deze zorgvormen met de startdatum 01-01-2023.  

 

Ter voorbereiding kunt u als aanbieder ook vast aan de slag met het in kaart brengen van de cliënten 

die een lopende toewijzing hebben met ‘Wonen/Verblijf’-producten en met een einddatum in 2023 of 

https://rsj-ijsselland.nl/sites/rsj_ijsselland/files/20221124-Q-en-A.pdf
mailto:contractbeheer@rsj-ijsselland.nl
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verder. Voor de nieuwe inkoop heeft u als aanbieder groepen en/of locaties ingeschreven. Daarbij heeft 

u een specifieke intensiteit aangegeven.  

 

Er moet inzichtelijk gemaakt worden op welke locatie/groep de cliënt verblijft en welke intensiteit van 

zorg hierbij past. Deze intensiteit resulteert in de productcode die gekoppeld zit aan het tarief. Ter 

voorbereiding kan e.e.a. vast in kaart worden gebracht. Vanuit de gemeenten krijgt u behalve de lijst 

ook contactgegevens voor (inhoudelijk) overleg, zodat u weet waar u terecht kunt met welke vraag.  

 

Fijn als u als aanbieder vast de eerste stap in de voorbereiding wilt maken! 
 

Beschikbaarheidswijzer 

Zoals u in de eerdere informatiebrief hebt kunnen lezen sluit ook regio IJsselland aan bij het gebruik 

van de beschikbaarheidswijzer. Achter de schermen wordt er momenteel hard gewerkt om bij de 

lancering zo compleet mogelijk te zijn met de informatie.  

 

De beschikbaarheidswijzer zal gebruikt worden door verwijzers om de koppeling tussen de hulpvraag 

en het aanbod van u als aanbieder zo goed mogelijk te kunnen maken. Daarnaast kan er na vulling van 

de beschikbaarheidswijzer ook een heldere verwachting aan client mee worden gegeven over de 

wachttijden mits deze door de aanbieders zijn aangegeven.  

 

Behalve de productcodes waar u als aanbieder op heeft ingeschreven in het contract, geeft de 

beschikbaarheidswijzer de mogelijkheid om als aanbieder een verdere verfijning aan te geven. ”Welke 

hulpvragen heb ik mij op gespecialiseerd, wat behelst de zorg die ik bied en waar ben ik te vinden”. Dit 

zijn voorbeelden waarin input van de aanbieders zeer waardevol is.  

 

Om dit te gaan vullen voor regio IJsselland zult u in de komende periode een mail ontvangen om een 

account aan te maken waarmee u toegang krijgt tot de beschikbaarheidswijzer, zodat u uw eigen 

gegevens kunt verfijnen. Deze mail zal bij u binnenkomen via uw contractbeheer mailadres dat 

aangeleverd is ten tijde van de inschrijving van het nieuwe contract.  

Voor aanbieders die al bekend zijn met de beschikbaarheidswijzer en/of al een account hebben zal 

specifiek gekeken worden hoe dit voor hen zo soepel mogelijk kan verlopen, zonder dat gegevens 

opnieuw moeten worden gevuld. De bouwers van de beschikbaarheidswijzer ondersteunen regio 

IJsselland hierin.  

  

Dus mocht u mail krijgen rondom de beschikbaarheidswijzer, dan graag uw actie! Gezamenlijk komen 

we dan een stap dichterbij tot een zo goed mogelijke toeleiding van cliënten naar aanbieders! 

 

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 5 december 2022. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rob van Renen,  

Projectleider Implementatie 

RSJ IJsselland 

mailto:inkoop@rsj-ijsselland.nl

