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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:
 Doorontwikkeling inkoopmodel - contourenschets
 Afschaffen formulier ‘Verzoek tot wijziging of verlenging zorgtoewijzing’
 Gegevensdeling inzake toewijzing, wijziging en verlenging Jeugdhulp
 Transformatie – kwartiermaker stelt zich voor
 Agenda bijeenkomsten
 Vragen en contact

Doorontwikkeling inkoopmodel jeugdhulp - contourenschets
In de informatiebrief van maart 2019 namen wij u mee in het proces van de doorontwikkeling Inkoop
onder de noemer “Proces inrichting resultaatgerichte bekostiging Segment top”. De reden voor de
doorontwikkeling van het inkoopmodel is tweeledig: het draagt bij aan de realisatie van de
doelstellingen van de transformatie én is ingegeven vanuit de behoefte om van twee
bekostigingsmodellen (trajectfinanciering en inspanningsgerichte financiering) naar één te gaan.
De uitgangspunten die we hanteren bij de doorontwikkeling zijn:
1. Normaliseren (zorg dichter bij het kind, zo normaal en zo kort mogelijk, zoveel mogelijk ambulant
en betrekken van de algemene voorzieningen in het voorliggende veld en effectiviteit van de
jeugdhulp.
2. Beheersing van de (lokale) uitgaven.
3. Administratieve lastenverlichting.
4. Versterken vertrouwen in professionals.
Proces tot nu toe
Sinds maart is er hard gewerkt aan de contourenschets voor de doorontwikkeling van het
inkoopmodel. Dit is gedaan door een afvaardiging van betrokken interne- en externe partners. De
volgende stappen zijn gezet:
 Verkennende fase: de knelpunten, ideeën en oplossingen zijn besproken met aanbieders en
gemeenten op bestuurlijk-, managers- en ambtelijk niveau binnen de regio IJsselland.
 Checkfase: er is gecontroleerd of de concept contourenschets past bij de doelstellingen en een
oplossing biedt voor de huidige knelpunten.
 Opstellen definitieve contourenschets: de punten uit de checkfase zijn verwerkt in de definitieve
contourenschets Doorontwikkeling Inkoopmodel IJsselland. Dit is een gezamenlijke schets van de
elf gemeenten, gefaciliteerd door het RSJ IJsselland. U kunt de contourenschets vinden onder
documenten op https://www.rsj-ijsselland.nl/.
 Vastelling: de contourenschets van de doorontwikkeling van het inkoopmodel is bestuurlijk
vastgesteld in september 2019.
Hoe verder?
De komende tijd gaan we de contouren verder concretiseren in een vernieuwde projectstructuur. We
nemen de huidige werkgroepenstructuur daarin mee en passen deze aan. Hierover informeren wij u
in oktober / november. U hoort dan ook meer over de verdere planning.

Huidige raamovereenkomst
In de doorontwikkeling van het inkoopmodel gaan we uit van een nieuwe inkoopstrategie. Dit betekent
dat we opnieuw gaan inkopen en dat de huidige raamovereenkomst komt te vervallen. Als de
doorontwikkeling volgens planning verloopt, is 2020 het laatste jaar van deze raamovereenkomst.
Daarom hebben wij besloten de toetredingsmomenten op de raamovereenkomst in 2020 stop te
zetten. Ook zijn de inkooptafels volgend jaar niet meer nodig, omdat die zijn bedoeld om de
wijzigingen op de huidige raamovereenkomst te bespreken.

Afschaffen formulier ‘Verzoek tot wijziging of verlenging zorgtoewijzing’
In december 2018 is door een GGZ aanbieder het formulier ‘Verzoek tot wijziging of verlenging
zorgtoewijzing’ ingebracht in de werkgroep DAT en de werkgroep heeft besloten de eerste helft van
2019 dit formulier als proef te gebruiken. Het gebruik van dit formulier hebben we in de zomer
geëvalueerd. Vanuit de meerderheid van de werkgroep DAT, de werkgroep Backoffice, de werkgroep
Toegang én vanuit de Schrapdagen kwam het dringende advies dit formulier niet meer te gebruiken.
Dit advies hebben wij overgenomen.
Daarom wordt het formulier ‘Verzoek tot wijziging of verlenging zorgtoewijzing’ met ingang
van 1 november 2019 niet meer gebruikt.
Hieronder de zwaarstwegende argumenten:
 Het formulier heeft een lastenverzwarende werking en heeft niet het beoogde effect van een
sneller en efficiënter werkproces.
 Het formulier is voornamelijk voor de GGZ van toepassing, waar de Toegang nog niet
inhoudelijk betrokken is (via route Derde Verwijzer - Segment midden).
 Verlenging van Segment top gaat altijd in overleg met de Toegang die dan (als het goed is) al
betrokken is via het gezinsplan. Het formulier is dan dubbelop.
 Verlenging van Segment midden geldt alleen voor het onderdeel duurzaam. Dan is het juist
van belang dat ouders, aanbieder en toegang samen kijken naar de mogelijkheden. Dat geldt
ook voor de aanvraag van wijziging van Segment midden naar top. De werkgroep DAT vindt
het niet wenselijk om in die gevallen alleen via het formulier de wijziging of verlenging door te
voeren. Als blijkt dat er langer of intensiever zorg nodig is, willen we juist dat er gezamenlijk
overleg is tussen de Toegang, aanbieder en ouders/jeugdige. Zij kunnen dan breder kijken
naar de mogelijkheden. Ook in het kader van de transformatie ligt er de wens hier meer
gezamenlijk mee om te gaan.
 Gezien het oneigenlijke/onjuiste gebruik moet het formulier eigenlijk herzien worden en
moeten er instructies komen voor verdere implementatie. Aangezien het inkoopmodel vanaf
2021 gewijzigd wordt, is het niet wenselijk om voor het huidige model nog een extra
tijdsinvestering te vragen.
NB. Het afschaffen van het formulier ontslaat de jeugdhulpaanbieder niet van het tijdig contact
zoeken over een eventuele verlenging of wijziging van de toewijzing jeugdhulp.
De gemeentelijke Toegang laten aansluiten bij een evaluatie-overleg is een natuurlijk moment om
gezamenlijk verder vervolg te bepalen.

Gegevensdeling inzake toewijzing, wijziging en verlenging jeugdhulp
Het RSJ IJsselland hoort regelmatig van jeugdhulpaanbieders dat er onduidelijkheden zijn over
gegevensdeling. Om u daarbij te helpen, hebben wij met de werkgroep DAT, de jurist, de AVGfunctionaris en de werkgroep Toegang de notitie ‘Gegevensdeling inzake toewijzing, wijziging en
verlenging van jeugdhulp’ geschreven. U kunt deze notitie vinden op de website van RSJ IJsselland:
https://www.rsj-ijsselland.nl/gegevensdeling/

Transformatie – kwartiermaker stelt zich voor
Met ingang van 1 oktober 2019 is Lidi Kievit gestart als Kwartiermaker Transformatie in de regio
IJsselland. Lidi is een ervaren bestuurder en kwartiermaker, die vanuit grote innerlijke bevlogenheid
voor de jeugdige en diens omgeving en met veel ervaring en deskundigheid meerdere transities heeft
geleid.
Lidi schrijft zelf: “Ik zie deze opdracht als een super mooie uitdaging, maar zeker ook als een stevige
klus! We zijn nu bijna vijf jaar met elkaar onderweg: de decentralisatie is een feit en de transitie lijkt
gelukt. We hebben met alle betrokken partners een visie op de jeugdhulp: zo licht als mogelijk, zo
zwaar als nodig. We zijn gaan werken vanuit het principe van één gezin, één plan, één regisseur.
Mooie plannen, maar de werkelijkheid is weerbarstig. Het kraakt en schuurt in de praktijk. Ik nodig
jullie uit om komend jaar samen met mij de knelpunten te benoemen, de oplossingen te zoeken, de
kansen te zien en zo de transformatie te versnellen. Terug naar het gewone leven, normalisatie,
effectieve- en efficiënte inzet van jeugdhulp en middelen, focus op lokale verantwoordelijkheid en
integraliteit en samenwerking met jeugdigen, overheid, onderwijs, jeugdhulpaanbieders,
jeugdgezondheidszorg en alle stakeholders die hierbij betrokken moeten zijn. Om kort te gaan: de tijd
dringt. Laten we gaan ‘doen’ voor de jeugdigen!”
De komende periode komt Lidi zich op diverse plekken persoonlijk voorstellen.

Bijeenkomsten Inkoop 2020 en doorontwikkeling 2021
Bent u benieuwd wat de bestuurders van het RSJ IJsselland aan contouren hebben geschetst en
welke invloed dit heeft op de inkoop van de Jeugdhulp in 2021? Tijdens twee bijeenkomsten in
november nemen we u graag mee in de ontwikkelingen: de inkoop voor 2020 en de doorontwikkeling
voor 2021 staan centraal. Ook is er gelegenheid om in contact te treden met uw contractmanager.
Voor wie?
De bijeenkomsten zijn speciaal bedoeld voor gecontracteerde zorgaanbieders die geen
prestatiedialoog met het RSJ IJsselland hebben.
Wanneer?
De bijeenkomsten vinden plaats op twee data, waarvoor beperkt plaats is:
 Dinsdag 12 november 2019 in het stadhuis te Zwolle (Grote Kerkplein 15
 Donderdag 14 november 2019 in het stadhuis te Deventer (Grote Kerkhof 1)
Beide avonden starten om 19.00 uur, met inloop vanaf 18.45 uur.
Aanmelden en meer informatie
Zet de datum alvast in uw agenda. Eind oktober ontvangt u per mail de definitieve uitnodiging met
een link om u aan te melden. Ook hoort u dan meer over het programma.

Agenda bijeenkomsten
Datum en tijd
12 november 2019
14 november 2019

Onderwerp/thema
Inkoop 2020 en doorontwikkeling Inkoop
2021
Inkoop 2020 en doorontwikkeling Inkoop
2021

Locatie
Stadhuis te Zwolle
Grote Kerkplein 15
Stadhuis te Deventer
Grote Kerkhof 1

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

