Beste aanbieder,
Na een periode van veel bijeenkomsten is RSJ IJsselland op een punt aangekomen om alle informatie
te verwerken voor besluitvorming en voor u als aanbieders. De communicatie wordt dus even wat
rustiger de komende weken. Vrijwel alle facetten van het inkoopdocument zijn met u besproken zoals
tarieven en de nieuwe tariefstructuur, de vertaling van de woon- en verblijfsvoorzieningen naar de
nieuwe intensiteit, logeren en dagverblijf.
Er is een bijeenkomst voor alle aanbieders op 17 maart van 09:00 uur tot 12:00 uur.

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Tijdens deze bijeenkomst worden alle aanbieders meegenomen in de wijzigingen die er worden
doorgevoerd ten opzichte van het inkoopdocument die in 2021 werd gepubliceerd. Ook ontvangt u
dan de definitieve nota van inlichtingen deel 2 waarin velen van u vragen hadden gesteld die nog niet
waren beantwoord. Op 17 maart ontvangt u ook een overzicht van de planning van het inkooptraject
die medio april van start gaat.
Om u allen te voorzien van de meest recente informatie vindt u in de bijlage een aantal documenten
die wij graag met jullie delen. Hieronder een toelichting per bijlage.
1. Memo verwijzen
In dit memo kunt u teruglezen wat regio IJsselland heeft besloten over het verwijzen met het
nieuwe doorontwikkelde inkoopmodel. Hierover waren veel vragen gesteld in 2021 en wordt
ook nu nog hard aan gewerkt door toegangen en aanbieders om het verwijsproces concreter
op papier te krijgen.
2. Memo transformatie
In dit memo kunt u teruglezen wat regio IJsselland heeft besloten over de
transformatieopdrachten in de inkoopdocumenten. Hierover is al eerder met u gesproken en
wordt gekozen voor een alternatief proces om te werken aan de transformatieopdrachten
ambulantiseren en kleinschalig gezinsgericht wonen. Heeft u niet helemaal meer scherp hoe
dit vorig jaar precies zat?
Dan kunt u via https://www.rsj-ijsselland.nl/inkoop/doorontwikkelingijsselland.nl onder het
kopje inkoopdocumenten het oude vervallen inkoopdocument teruglezen op dit thema. (zie
hoofdstuk 6)
3. De presentatie van 28 februari
Op 28 februari zijn de aangepaste tarievenstructuur en tarieven gedeeld met aanbieders
tijdens een openbare bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is door aanbieders gereflecteerd
op de concept structuur en tarieven. Naar aanleiding van de bijeenkomst en deze mail is de
ruimte gegeven voor u allen tot 10 maart om eventuele reacties hierop te zenden naar
inkoop@rsj-ijsselland.nl.
Wij hebben de presentatie al wel voorzien van een aangepaste tarievenlijst ambulante
jeugdhulp voor de systeemaanbieders en Jeugdzorg+ tarief. Voor de systeemaanbieders
tarieven was een verlaging van de productiviteit niet vertaald naar de uiteindelijke tarieven. Dit
is aangepast in deze nieuwe versie. Voor Jeugdzorg+ is het ambulante tarievenstelsel ook
aangepast zodat de opbouw in lijn is met de overige tariefstelsels. Dit alles is terug te vinden
op pagina 12.

4. Bijlage intensiteiten bepalen
Voor alle verblijfsvoorzieningen (met uitzondering van de GGZ verblijfsklassen) wordt vanaf
2023 gewerkt met intensiteiten. Welke intensiteit uw woon- en/of verblijfsvoorziening straks in
komt te vallen wordt bepaald op basis van de netto roosteruren (begeleidingsintensiteit) per
jeugdige per dag. Een bandbreedte van de netto roosteruren per woon en verblijfsintensiteit
inclusief een aantal spelregels hiervoor zijn op pagina 8 toegevoegd in bijlage 3. Wij hopen
hiermee aanbieders te helpen om in te schatten welke intensiteit straks bij een woon- of
verblijfsplek hoort. Op 17 maart zullen wij stilstaan hoe dit proces tijdens de inkoop wordt
gefaciliteerd.
Bijlage 4 betreft een format waarmee u de begeleidingsintensiteit van uw voorziening kunt bepalen
zodat u kunt inschatten welke intensiteit en daarmee tarief straks geldt voor desbetreffende woon- of
verblijfsplek. Dit format is nog geen definitieve uitvraag of verzoek maar ter kennisgeving voor
aanbieders die hierom vroegen. Tijdens de inkoop wordt specifiek aandacht besteed aan de
definitieve indeling en het werken met het format.
Let op: alle Informatie in deze mail en bijlagen zijn nog in concept zijn pas definitief op het
moment de inkoopdocumenten zijn gepubliceerd.
Wij hopen u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd en spreken u allen graag op 17 maart
2022.
Hartelijke groet,
Lennart Fagel Inkoopadviseur
Wouter Kwakman Projectleider

