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Beste jeugdhulpaanbieder, 

 

Inleiding 

Allereerst wil ik u een goed 2023 toewensen. Via de warmste ‘Oud & Nieuw’ ooit zijn we aanbeland in het 

jaar waarin het nieuwe inkoopmodel en de raamovereenkomsten voor specialistische jeugdhulp van 

kracht zijn. Ook in 2023 willen we u periodiek op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de 

nieuwe werkwijze. 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 nieuwe werkwijze moeten doen. 

 

In deze achtste informatiebrief nemen we u mee in de volgende onderwerpen: 

- Proces en tijdlijn tarieven 2023 

- Lancering beschikbaarheidswijzer 

- Update Regionaal Toegangsprotocol (RTP) en Regionaal Administratieprotocol (RAP) 

- Update omzetten toewijzingen Wonen/Verblijf naar nieuwe werkwijze 

- Update Vraagbaak en Troubleshoot team (VTT) 

- Nieuwe versie voor de Rekenhulp Ambulant budget 

- Het afgeven van een toewijzing van het type duurzaam 

- Informatiebrieven en Voorzieningenboek beschikbaar op de website 

 

Proces en tijdlijn tarieven 2023 

Het bestuur van RSJ IJsselland is voornemens om 1 februari 2023 een besluit te nemen over het al dan 

niet aanpassen van de tarieven 2023 binnen het oude (voor de doorlopende toewijzingen) en het nieuwe 

inkoopmodel. Als de tarieven ongewijzigd blijven, heeft dat uiteraard geen impact op de ICT-applicaties. 

Maar wanneer de tarieven wel aangepast moeten worden, zullen de tarieven in de ICT-applicaties bij 

aanbieders en gemeenten aangepast moeten gaan worden. Welke impact dat precies heeft wordt nog 

verkend.  

 

We willen u vragen in ieder geval vóór 2 februari 2023 geen declaraties in te sturen. Op 2 februari zullen 

alle aanbieders worden geïnformeerd over het besluit van het bestuur en wat dat operationeel (in het 

berichtenverkeer, etc.) betekent voor aanbieders en gemeenten. Op dat moment wordt ook aangegeven 

per welke datum u declaraties over de productie 2023 in kunt sturen. 

 

Als over de productie in 2023 een aanpassing van de tarieven zal plaatsvinden, hoeven in dat geval geen 

declaraties teruggetrokken en opnieuw ingestuurd te worden. Dat scheelt administratieve lasten bij 

aanbieders en gemeenten.  

 

Lancering beschikbaarheidswijzer 

Zoals in de vorige informatiebrief is aangegeven, is er achter de schermen hard gewerkt aan de 

inrichting van de tool. De beschikbaarheidswijzer is op 23 december 2022 voor regio IJsselland 

beschikbaar gekomen. 
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Zoveel mogelijk informatie die reeds ontvangen is bij de inschrijving binnen de inkoopprocedure is 

ingeladen, zodat dit bij aanvang van de raamovereenkomst goed vindbaar is voor alle verwijzers en 

gemeentelijke toegangen. Maar, de informatie over de gecontracteerde specialistische jeugdhulp is nog 

niet compleet! 

 

Er moet door u als aanbieder ook nog informatie worden aangevuld, zoals in de inkoop is afgesproken 

Dit betreft onder andere de zogenaamde zorginhoudelijke kerngegevens van de locaties wonen en 

verblijf. In december heeft u hiervoor een email ontvangen met informatie rondom het gebruik, de inlog 

en de gegevens die erin staan. Aan u als aanbieders de vraag om de gewenste informatie toe te 

voegen en aan te vullen. Voor alle gebruikers van de beschikbaarheidswijzer is dan de benodigde 

informatie beschikbaar om goed te kunnen verwijzen.  

 

Door gebruik te maken van de beschikbaarheidswijzer hopen we als regio de informatievoorziening 

voor het verwijsproces naar een hoger niveau te kunnen brengen. U als aanbieder krijgt in deze tool de 

gelegenheid uw aanbod voor jeugdhulp zo helder mogelijk te omschrijven, wachttijden actueel bij te 

houden en op een efficiënte en uniforme manier zo compleet mogelijk te zijn naar toegang, verwijzers 

en (potentiële) jeugdigen in zorg. 

 

Mocht u als aanbieder een verwijzer hebben die nog niet op de hoogte is van het gebruik van de 

beschikbaarheidswijzer, maak die hier dan vooral op attent, zodat het gebruik in de nabije toekomst zo 

optimaal mogelijk zal zijn. Klik op bijgaande link om naar de Beschikbaarheidswijzer voor de regio te 

gaan. 

 

Update Regionaal Toegangsprotocol (RTP) en Regionaal Administratieprotocol (RAP) 

In de laatste maanden van 2022 is binnen regio IJsselland tussen gemeenten en RSJ IJsselland gewerkt 

aan twee documenten: 1) Het Regionaal Toegangsprotocol (RTP) en het Regionaal Administratieprotocol 

(RAP). Beide producten zijn onderdeel van de inkoop specialistische jeugdhulp 2023, conform paragraaf 

‘4.6 Implementatie en uitvoering’ uit het inkoopdocument. In deze documenten zijn werkafspraken voor  

het verwijs- en administratieproces praktisch weergegeven en waar nodig verhelderd naar de dagelijkse 

praktijk.  

 

Beide documenten zijn medio december 2022 op de website van RSJ IJsselland gezet. Onderstaand 

vindt u een link naar de map ‘Inkoop’ op de website van RSJ IJsselland. In de submap ‘FAQ & 

documenten’ vindt u de eerste versie van beide documenten. https://www.rsj-ijsselland.nl/inkoop/faq-

documenten. 

 

Het RTP bevat een beschrijving van de werkwijze van het verwijs- en toewijsproces. Het RTP is 

samengesteld op basis van onderdelen van de inkoopdocumenten. Hierbij zijn de verschillende aspecten 

rondom het verwijzen in één document samengebracht en nader toegelicht of uitgewerkt.  

 

Het RAP bevat een beschrijving van de regionale werkafspraken met betrekking tot het administreren en 

de werkwijze binnen het landelijke berichtenverkeer. 

 

Voor beide documenten betreft dit een eerste versie. Daarom hebben beide documenten de status 
‘Werkdocument’. We willen graag de praktijk van volgend jaar gebruiken om deze versies verder aan te 
scherpen. Graag nodigen wij u dan ook uit om mee te lezen en vragen/opmerkingen te delen via 
inkoop@rsj-ijselland.nl onder vermelding van: RAP en/of RTP.  
 

Afhankelijk van de ontvangen input wordt er een proces georganiseerd om te komen tot verheldering of 

wijzigingen van de werkafspraken, wat kan leiden tot een nieuwe versie van het betreffende document 

in de loop van het eerste kwartaal in 2023.  

https://app.beschikbaarheidswijzer.nl/app/wa?account=bswijs&seltag=1
https://www.rsj-ijsselland.nl/inkoop/faq-documenten
https://www.rsj-ijsselland.nl/inkoop/faq-documenten
mailto:inkoop@rsj-ijselland.nl
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Update omzetten toewijzingen Wonen/verblijf naar nieuwe werkwijze  

Het omzetten van de toewijzingen Wonen/verblijf is in volle gang. Gemeente en aanbieders zijn bezig 

om over de toewijzingen af te stemmen. Nogmaals willen we benadrukken dat voor de afstemming 

tussen gemeente en aanbieders het uitgangspunt belangrijk is, dat het toekennen van intensiteiten 

plaats vindt op basis van een locatie waar de jeugdige verblijft i.p.v. de benodigde inzet op basis van de 

hulpvraag. Dit is inhoudelijk een andere manier van denken. Houd elkaar (aanbieder en gemeente) 

scherp op het feit dat deze omzetting puur administratief is! 

 

Plan, format en online presentatie zijn te vinden op de website van het RSJ onder Migratie 

wonen/verblijf | RSJ IJsselland (rsj-ijsselland.nl). 

 

Update Vraagbaak- en Troubleshootteam (VTT)  

Gemeenten en aanbieders weten het VTT goed te vinden voor het stellen van vragen en het melden 

van problemen. Ook het werkproces binnen het VTT om de punten op te pakken loopt gesmeerd. De 

vragen die van meerwaarde zijn om breder te delen, worden gepubliceerd op de RSJ website onder het 

kopje inkoop / ‘FAQ en documenten’. Er wordt elke week een update gepubliceerd met de nieuwe 

binnengekomen vragen en de antwoorden daarop. Neem een kijkje op https://www.rsj-

ijsselland.nl/inkoop/faq-documenten voor de update per 15 december 2022.  

 

Nieuwe versie rekenhulp Ambulant budget 

In december heeft het VTT veel vragen ontvangen over de rekenhulp voor ambulant. Op basis van de 

ontvangen reacties is er gewerkt aan een nieuwe versie 1.1. Deze nieuwe versie is op 27 december 

2022 op de website van RSJ IJsselland geplaatst. Zie bijgaande link Rekenhulp standaard budgetten | 

RSJ IJsselland (rsj-ijsselland.nl) voor de laatste versie.  

 

Deze rekenhulp ondersteunt de samenwerking tijdens het verwijsproces tussen gemeente en 
jeugdhulpaanbieder, voor wat betreft de standaard en offertebudgetten ambulant. Extra in de nieuwe 
versie is een tabblad met een uitgebreide invulinstructie.  
 

Het afgeven van een toewijzing van het type duurzaam 

Het VTT heeft ook veel vragen ontvangen over het afgeven van toewijzingen van het type duurzaam. 

Zoals ook in de training naar voren is gekomen, worden voor het toewijzen twee typen onderscheiden: 

herstel en duurzaam. Een hersteltraject heeft een begin en eind en is hiermee eindig. Duurzame 

hulpverlening is bedoeld voor een bepaalde mate van continue hulpverlening wat meerdere jaren kan 

duren.  

 

Met het onderscheid herstel en duurzaam stelt de toegang ook de periode van een budget vast. Voor 

hersteltrajecten betreft het een periode van 0 tot 2 jaar en is het afgegeven budget voor die hele periode.  

 

Expliciet wordt aandacht gevraagd voor de berekening van het budget voor duurzame trajecten. Als voor 

de berekening gebruik gemaakt wordt van de rekenhulp op de website van RSJ IJsselland, dan betreft dit 

een budget per jaar! Als de toewijzing voor duurzaam wordt afgegeven voor meerdere jaren, dan moet 

het berekende budget vermenigvuldigd worden met het aantal jaar dat de toewijzing loopt. De uitkomst 

van die vermenigvuldiging is dan het budget dat aan de toewijzing moet worden meegegeven. Verwijzer 

en jeugdhulpaanbieder dienen zich daarbij bewust te zijn dat het in de toewijzing opgenomen budget (en 

dat kan bij duurzaam best een fors bedrag zijn) dan voor de hele looptijd van de toewijzing geldt. 

 

Graag verwijzen we u naar het Regionaal Toegangs-protocol (RTP) en het Regionaal Administratie-

protocol (RAP) voor meer informatie over herstel en duurzaam: https://www.rsj-ijsselland.nl/inkoop/faq-

documenten. 

 

https://www.rsj-ijsselland.nl/node/100
https://www.rsj-ijsselland.nl/node/100
https://www.rsj-ijsselland.nl/inkoop/faq-documenten
https://www.rsj-ijsselland.nl/inkoop/faq-documenten
https://www.rsj-ijsselland.nl/node/99
https://www.rsj-ijsselland.nl/node/99
https://www.rsj-ijsselland.nl/inkoop/faq-documenten
https://www.rsj-ijsselland.nl/inkoop/faq-documenten
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Informatiebrieven en Voorzieningenboek beschikbaar op de website 

De eerder verzonden informatiebrieven zijn ook te vinden op de website onder de wel bekende kop 

inkoop: https://www.rsj-ijsselland.nl/inkoop/faq-documenten. Op die plek is ook het Voorzieningenboek 

2023 geplaatst, dat een overzicht bevat van de productcodes en tarieven.  

 

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 24 januari 2023. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ellen Wichard,  

Regiomanager RSJ IJsselland a.i. 

https://www.rsj-ijsselland.nl/inkoop/faq-documenten
mailto:inkoop@rsj-ijsselland.nl

