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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:
 Productieverantwoording 2019
 Terugblik bijeenkomsten 12 en 14 november
 Planning project doorontwikkeling inkoopmodel IJsselland
 Team Gezinscoaches wordt Team Toegang Jeugd Deventer
 Nieuwe vormgeving voor www.rsj-ijsselland.nl
 Juiste contactgegevens SROI
 Bereikbaarheid tijdens de kerstvakantie
 Agenda bijeenkomsten
 Vragen en contact

Productieverantwoording 2019
Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland verzorgt met ingang van het jaar 2019 geen
jaarrekening meer voor de gemeenten voor de zorgkosten voor de jeugd. Alle 11 gemeenten stellen
de jaarrekening zelf op. Om de rechtmatigheid van de zorgkosten vast te stellen vragen wij een
financiële productieverantwoording bij u op.
Voor een efficiënte administratie vraagt het RSJ IJsselland ook voor het jaar 2019 voor alle 11
gemeenten de financiële productieverantwoording bij u op. Hiervoor maken we gebruik van de
landelijke standaarden van i-sociaaldomein. Omdat de productcodes binnen de Regio IJsselland
verschillen van de landelijke standaarden, hebben wij het landelijke format voor u ingevuld met de
productcodes van de Regio IJsselland. Dit model van de financiële productieverantwoording kunt u
downloaden via de website van het RSJ IJsselland.
Termijnen en adres:
De aanlevertermijnen voor de productieverantwoording zijn:
Uiterlijke datum ontvangst voorlopige productieverantwoording
Uiterlijke datum ontvangst definitieve productieverantwoording

1 maart 2020
1 april 2020

Uitstel van aanlevering is niet mogelijk. Heeft u een accountantsverklaring nodig? Dan adviseren wij
u, voor zover dat nog niet is gebeurd, de accountantscontrole tijdig in te plannen.
De betreffende stukken ontvangen wij graag per mail via: productie2019@rsj-ijsselland.nl
De brief met betrekking tot de productieverantwoording 2019 inclusief bijlagen hebben wij op 8
november 2019 via de mail naar alle gecontracteerde aanbieders verzonden.

Terugblik bijeenkomsten 12 en 14 november
In november organiseerde het RSJ IJsselland twee bijeenkomsten voor zorgaanbieders waar we
geen prestatiedialoog mee houden. De samenwerking en de doorontwikkeling van het Inkoopmodel
IJsselland stonden in deze bijeenkomsten centraal. De avonden in Zwolle en Deventer werden goed
bezocht. In totaal mochten we 74 deelnemers welkom heten. Een mooie opkomst!
Plenaire sessie
De bijeenkomst startte met een kennisquiz over het RSJ IJsselland. Zowel in Zwolle als Deventer
steeg de spanning in de zaal naar mate minder jeugdhulpaanbieders met goede antwoorden over
bleven! Uiteindelijk bleek het voor alle deelnemers leerzaam.
In een plenaire sessie vertelden we dat er voor 2020 een verlenging van de huidige
raamovereenkomst mogelijk is. In november ontvingen de jeugdhulpaanbieder die de overeenkomst
willen verlengen een verlengingsbrief. In deze verlengingsbrief staan de wijzigingen ten opzichte van
2019. Het jaar 2020 wordt een overgangsjaar, in verband met de doorontwikkeling van het
inkoopmodel IJsselland. Omdat de huidige overeenkomst eindigt op 31 december 2020 organiseren
we in 2020 geen inkooptafels en zijn er ook geen nieuwe toetredingen meer mogelijk.
Vervolgens deelden we informatie over het proces en stand van zaken van de doorontwikkeling
inkoopmodel IJsselland. We namen Jeugdhulpaanbieders mee in de bestuurlijke uitgangspunten en
de contourenschets, die het vertrekpunt zijn bij deze doorontwikkeling. U kunt de contourenschets
ook downloaden op de site van RSJ IJsselland.
Parallel sessies
Na de pauze gingen de aanwezigen in kleine groepjes uiteen om met de contractmanager van
gedachten te wisselen over de volgende onderwerpen:
 Berichtenverkeer;
 Declaraties;
 Samenwerking en contact met de toegang;
 Wachttijden en wachtlijsten;
 Duur van de behandeling en begeleiding;
 Out of the box.
De aanwezigen hebben nuttige suggesties gegeven. Deze suggesties nemen we mee in de
doorontwikkeling van het nieuwe inkoopmodel.
Alle deelnemers aan deze bijeenkomst, dank voor uw deelname en inbreng!

Planning project doorontwikkeling inkoopmodel IJsselland
De komende maanden werken we hard aan het project doorontwikkeling inkoopmodel met als doel
om ambulante jeugdhulp, Wonen en Hoog Specialistisch Weinig Voorkomende Jeugdhulp (HSWV)
opnieuw te contracteren per 1 januari 2021. Een hele exercitie waarbij de regio IJsselland de hulp van
aanbieders hard nodig heeft. Met dit project wil de regio IJsselland samen met u bouwen aan een
jeugdhulpsysteem dat werkt en dat het best aansluit bij de bestuurlijke doelstellingen.
Voor januari en februari kent het project een aantal doelen.
a. Samen hebben wij een beeld van de manier waarop we ambulante jeugdhulp bekostigen.
b. Samen hebben wij een beeld van de manier waarop de triage van ambulante jeugdhulp tussen
gemeenten en aanbieders moet verlopen.
c. Samen hebben wij het ontwerp van HSWV en Wonen uitgewerkt.
Overzicht geplande bijeenkomsten:
 09 januari 2020 Startbijeenkomst aanbieders Wonen en HSWV
e
 21 januari 2020 1 Casussessie toewijzen ambulante jeugdhulp
e
 22 januari 2020 1 Denksessie HSWV








e

23 januari 2020 2 Casussessie toewijzen ambulante jeugdhulp
e
04 februari 2020 3 Casussessie toewijzen ambulante jeugdhulp
e
20 februari 2020 2 Denksessie HSWV
e
10 februari 2020 1 Vrijgevestigde bijeenkomst
e
13 februari 2020 2 Vrijgevestigde bijeenkomst
04 maart 2020 Plenaire bijeenkomst

Voor meer informatie over iedere bijeenkomst afzonderlijk en aanmeldprocedure verwijzen wij u
graag naar de website.

Team Gezinscoaches wordt Team Toegang Jeugd Deventer
Per 1 januari 2020 gaat het Team Gezinscoaches van de gemeente Deventer verder onder de naam
Team Toegang Jeugd Deventer. Vanaf dat moment is het team te bereiken via het nieuwe emailadres: toegangjeugd@deventer.nl. Onze backoffice is vanaf dat moment te bereiken via
backofficejeugd@deventer.nl.
Het Team Gezinscoaches is gestart in 2015 en kende toen twee functies: gezinscoaches en
gespecialiseerd ambulant werkers (gesp’ers). Inmiddels zijn we vijf jaar verder en is het team
gegroeid in functies en taakstelling.
We hebben gemerkt dat de huidige naamgeving soms verwarring opwekt. Deze nieuwe naam doet
recht aan de jeugdprofessionals die binnen dit team werkzaam zijn. In de praktijk verandert er niets,
onze werkwijze blijft zoals u deze van ons gewend bent.

Nieuwe vormgeving voor www.rsj-ijsselland.nl
Het is u vast al opgevallen dat de website van het RSJ IJsselland een nieuw uiterlijk heeft gekregen.
Deze nieuwe site is gebruiksvriendelijker, heeft een duidelijker structuur en een zoekfunctie. We
verwachten dat deze nieuwe vorm tegemoet komt aan de wensen die jullie als gebruikers hebben.
We zijn in ieder geval tegemoet gekomen aan een groot aantal suggesties voor verbetering die uit de
enquête van afgelopen voorjaar naar voren kwamen. De belangrijkste wens was het toevoegen van
een zoekfunctie. Daarnaast hebben we op de homepage een blokje geplaatst waar u de nieuwste
documenten direct kunt zien. Ook kunt u de site op alle apparaten bekijken zonder dat dit ten koste
gaat van de functionaliteit. De komende tijd voegen we nog een ‘’lees voor’’ knop toeg, waarmee we
ook voldoen aan de eisen voor toegankelijkheid.

Juiste contactgegevens SROI
Het is gebleken dat de oude gebruikte links met betrekking tot Social-Return-On-Investment (SROI)
niet meer verwijzen naar de juiste pagina.
De juiste contactgegevens zijn nu:
Web: https://daarwerkenweaan.nl/social-return-on-investment-sroi/
Tel. 06 5280 3575
Mail: sroi@daarwerkenweaan.nl of h.de.leeuw@zwolle.nl.

Bereikbaarheid tijdens de kerstvakantie
Het RSJ IJsselland is tussen woensdag 25 december 2019 en
woensdag 1 januari 2020 gesloten. Vanaf donderdag 2 januari 2020 is
het RSJ IJsselland weer bereikbaar.
Het RSJ IJsselland bedankt u voor de fijne en doeltreffende wijze van
samenwerken in 2019 en uw betrokkenheid op de Jeugdzorg in deze
regio.

We wensen wij u fijne feestdagen en een heel goed begin
van 2020.

Agenda bijeenkomsten
Datum en tijd
9 januari 2020
13.00-16.00 uur

Onderwerp/thema
Startbijeenkomst aanbieders Wonen en
HSWV

21 januari 2020
09.00-12.00 uur

1 Casussessie toewijzen ambulante
jeugdhulp

22 januari 2020
09.00-12.00 uur

1 Denksessie HSWV

23 januari 2020
13.30-16.30 uur

2 Casussessie toewijzen ambulante
jeugdhulp

4 februari 2020
14.00-17.00 uur

3 Casussessie toewijzen ambulante
jeugdhulp

10 februari 2020
18.30-20.30 uur

1 Vrijgevestigde bijeenkomst

13 februari 2020
19.00-21.00 uur
20 februari 2020
10.00-13.00 uur

2 Vrijgevestigde bijeenkomst

4 maart 2020
09.00-112.00 uur

Plenaire bijeenkomst

e

e

e

e

e

e

e

2 Denksessie HSWV

Locatie
TAK-zaal in het Stadhuis aan
het Grote Kerkplein 15 te
Zwolle
TAK-zaal in het Stadhuis aan
het Grote Kerkplein 15 te
Zwolle
TAK-zaal in het Stadhuis aan
het Grote Kerkplein 15 te
Zwolle
TAK-zaal in het Stadhuis aan
het Grote Kerkplein 15 te
Zwolle
Vergaderkamers 7t/m10 in
het Stadskantoor aan het
Lübeckplein 2 te Zwolle
Panoramazaal in het
Stadhuis aan het Grote
Kerkplein 15 te Zwolle
Locatie in Deventer volgt nog
TAK-zaal in het Stadhuis aan
het Grote Kerkplein 15 te
Zwolle
Raadzaal in het Stadhuis aan
het Grote Kerkplein 15 te
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

