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We werken ook dit jaar aan de doorontwikkeling van het inkoopmodel voor de jeugdhulp in de
regio IJsselland. Diverse thema’s worden verder uitgewerkt.
Deze informatiebrief geeft nadere informatie, duiding of uitleg over deze uitwerking.
De onderwerpen in deze informatiebrief zijn:
 Stand van zaken migratieproces project ‘Zelffacturatie’
 Garantietermijn bij crisis
 Agenda bijeenkomsten
 Vragen en contact
Stand van zaken migratieproces project ‘Zelffacturatie’
In april en mei werd u geïnformeerd dat zeven gemeenten zelf de administratie van de declaratie
gaan verzorgen. Het gaat om de gemeenten Deventer, Raalte, Olst-Wijhe, Zwartewaterland,
Staphorst, Kampen, Zwolle.
Sinds 31 mei jongstleden is de overzetting van de administratie een feit. De declaraties worden nu
niet meer door het RSJ IJsselland, maar door de gemeenten zelf verwerkt. De gemeenten hebben
ook de werkzaamheden voor het verrichten van betalingen van het RSJ IJsselland overgenomen.
Daar waar in een enkel geval nog een handmatige factuur wordt verzonden, dient ook deze naar
betreffende gemeente gestuurd worden.
Bovenstaande geldt niet voor de facturen met betrekking tot JB/JR-maatregelen waarbij sprake is van
bovenregionale aanspraken op basis van het woonplaatsbeginsel. Het RSJ IJsselland blijft deze
facturen uitbetalen, u kunt deze mailen naar factuur@rsj-ijsselland.nl.
Bij vragen over de verwerking en betaling van declaraties/facturen kunt u dus niet meer bij het RSJ
IJsselland terecht, maar neemt u rechtstreeks contact op met de betreffende gemeente. De
contactgegevens van de gemeenten treft u aan in de mailing die u op 20 mei 2019 en recent 17 juni
2019 van het RSJ IJsselland heeft ontvangen.

Garantietermijn bij crisis
Het RSJ IJsselland krijgt regelmatig de vraag of de garantieperiode van vier maanden ook voor een
crisis geldt.
Ook bij crisisopvolging (profiel 11) worden resultaten bepaald. Als het niet lukt om deze resultaten
binnen vier weken te behalen (dit is in principe de termijn voor crisisopvolging), wordt de hulp onder
dezelfde toewijzing geleverd tot het resultaat wel is behaald. Dit valt onder de garantieperiode. Als er
geen hulp meer nodig is of als er geen vervolghulp wordt ingezet omdat:
 ouders en/of jeugdige hiervan afzien en
 de jeugdige binnen vier maanden weer in crisis komt;
dan is het niet reëel dat de aanbieder hiervoor garantie biedt.
Wanneer vervolghulp wordt geweigerd, dan informeert de aanbieder de gemeentelijke toegang. De
gemeentelijke toegang kan indien gewenst een multidisciplinair overleg (MDO) organiseren of

jeugdige en/of ouders erop aanspreken. Het is dus van belang dat de gemeentelijke toegang
geïnformeerd wordt als ouders/ jeugdige vervolghulp weigeren. De aanbieder documenteert dit ook
in het patiëntendossier van de betreffende jeugdige.
De beschikbaarheidscomponent voor 24-uurs crisiszorg (buiten kantooruren: de crisisdienst van
Dimence en binnen kantooruren: Accare en Jeugd GGZ ) is een losstaand product en kan elke keer
wanneer de crisisdienst is ingezet worden gedeclareerd (productcode 54008). Dat betekent dat de
crisisdienst meerdere malen achter elkaar is ingezet voor een jeugdige.
De procedure omtrent crisis is verduidelijkt en de nieuwe versie staat op de website
https://www.rsj-ijsselland.nl/crisisroute/

Agenda bijeenkomsten
Datum en tijd

Onderwerp/thema

Locatie

09 juli 2019
Aanvang 13.00 uur

Eerste inkooptafel – participatietraject
2020

Gemeentehuis,
Raadhuisstraat 1, Dalfsen

01oktober 2019
Aanvang 19.00 uur

Brede bijeenkomst voor Zorgboeren

Stadhuis, Grote Kerkplein 15,
Zwolle

15 oktober 2019
Aanvang 13.00 uur

Tweede inkooptafel – participatietraject
2020

Stadhuis, Grote Kerkplein 15,
Zwolle

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland is de zelfstandige inkoop- en betaalorganisatie van
de elf samenwerkende gemeenten* in de regio IJsselland. Het RSJ IJsselland koopt gespecialiseerde
jeugdhulp in bij ruim 160 aanbieders die werkzaam zijn in de regio. Dit doen wij vanuit de overtuiging
dat ieder kind de specialistische hulp moet kunnen krijgen die het nodig heeft, in zijn directe omgeving
en binnen zijn sociale kring.
*Dit betreft de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte,
Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.
Vragen of contact
Heeft u een vraag over deze informatiebrief of wilt u contact met het Regionaal Serviceteam Jeugd
IJsselland, stuur dan een mail naar info@rsj-ijsselland.nl . Of kijk op www.rsj-ijsselland.nl daar vindt u
ook de veel gestelde vragen en antwoorden.
Afmelden voor deze informatiebrief kan via info@rsj-ijsselland.nl

