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Inleiding
De colleges van de 11 gemeenten hebben eind 2020 het besluit genomen om het toewijzen op
Segment midden herstel uit te faseren. Per 1 mei 2021 geven de lokale toegangen geen toewijzing
meer af op Segment midden herstel. In plaats daarvan zal worden toegewezen op Segment top.
Er zijn twee uitzonderingen, te weten profiel 11 (spoedhulp) en profiel 12 (dyslexie). Bij deze twee
profielen verandert niets in de werkwijze.
Op 23 en 24 maart 2021 heeft het RSJ IJsselland twee digitale bijeenkomsten voor aanbieders
georganiseerd. Doel van beide bijeenkomsten was om de aanbieders te informeren over het
uitfaseren van Segment midden herstel en de acties die daarvoor in gang gezet zijn.
Met nog 1 week tot 1 mei 2021 willen we graag de belangrijkste afspraken op een rijtje zetten.

De belangrijkste afspraken op een rij!
•

Alle aanbieders met een overeenkomst enkel op Segment midden herstel hebben inmiddels
vervangende productcodes voor Segment top ontvangen.

•

Al deze productcodes zijn verwerkt in de administratieve systemen van de gemeenten en
naar wij aannemen ook in die van de betreffende aanbieders.

•

Vanaf 1 mei 2021 wordt er alleen nog maar toegewezen op productcodes uit Segment top.

•

Voor GGZ wordt voor de toewijzing zoveel mogelijk het keuzebudget 2.000 of 4.000 minuten
gehanteerd, ook bij verwijzing van de huisarts. Voor verlengingen worden aanbieders
gevraagd altijd eerst contact op te nemen met de lokale toegang.

•

Voor J&O en LVB wordt de toewijzing afgegeven zoals dit tot nu toe ook gebruikelijk is vanuit
de toegang. Mocht er sprake zijn van een verwijzing van de huisarts op dit gebied, dan wordt
de aanbieder gevraagd eerst af te stemmen met de lokale toegang. De afstemming betreft de
gewenste inzet en of er een gezinsplan moet worden opgesteld.

•

Een gezinsplan voor GGZ wordt niet verlangd wanneer er wordt toegewezen op de
keuzebudgetten (2.000 of 4.000 minuten), ook niet als dit een verwijzing van de huisarts
betreft. Wanneer er meer inzet nodig is, wordt de aanbieder gevraagd contact op te nemen
met de lokale toegang en wordt tevens afgestemd of en door wie een gezinsplan wordt
opgesteld.
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•

De duur van de toewijzingen Segment top is maximaal één jaar tenzij hier om moverende
redenen op afgeweken wordt. De uiterste einddatum voor alle toewijzingen Segment top
vanaf 1-5-2021 is 31-12-2022.

•

2022 is een overgangsjaar. Dit betekent dat in dit jaar zowel de productcodes uit onze huidige
raamovereenkomst als die uit de nieuwe raamovereenkomst gefactureerd kunnen worden door
aanbieders. Deze situatie willen we maximaal 1 jaar faciliteren (dus uiterlijk t/m 31-12-2022).

•

Segment midden herstel trajecten die toegewezen zijn vóór 1-5-2021 kunnen over de
jaargrens heen lopen en worden eind 2021 niet hard afgesloten. Dit is ook van toepassing op
openstaande toewijzingen op Profiel 11 (Spoedhulp) en Profiel 12 (Dyslexie): ook die kunnen
over de jaargrens heen lopen en worden eind 2021 niet hard afgesloten.

N.B. Bovenstaande afspraken zijn tot stand gekomen vanuit de intentie van de gemeenten om
op onderdelen zoveel mogelijk uniform op te trekken. Gemeenten kunnen vanuit het eigen beleid
en uitvoering op onderdelen wel van deze afspraken afwijken.
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