Nieuwsbericht Toegang
Gunning Perceel 3a, wanneer is er definitief gegund en wat gaat er nu concreet gebeuren?
De definitieve gunning van perceel 3a is 4 maart 2020 tot stand gekomen. We laten de contracten
met de jeugdhulpaanbieders pas ingaan per 1 mei 2020. Op deze manier heeft iedereen tijd om
zich voor te bereiden op de implementatie.
Uiterlijk 20 maart is er een nieuw implementatieplan beschikbaar waarin concrete data genoemd
worden m.b.t.:
Aanleveren nieuwe stamtabellen van de inkooporganisatie
Aanleveren lijsten keuze scenario’s richting aanbieders en toegang
Looptijd uit te faseren zorg
Uiterlijke datum omzetten van codes
Voorafgaand aan 1 mei wordt er een freeze periode ingepland van 2 weken. Deze loopt van 17 april
13.00 uur tot en met 30 april 2020.
Er komt op korte termijn een overzicht op de website van de inkooporganisatie met daarin alle
jeugdhulpaanbieders en onderaannemers per perceel uitgelicht.
Voor de percelen 1, 3b, en 6 is dit overzicht al beschikbaar op onze website.
https://www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl/documenten/overzicht-gunning-perceel-aanbieders-enonderaannemers

Hoe zit het nu met het toewijzen van de prestaties uit perceel 5?
Perceel 5 is het perceel met regionaal, specialistisch, collectief aanbod. Dit aanbod is
beschikkingsvrij. Hoe kant het dan ingezet worden? Op dit moment hebben 18
jeugdhulpaanbieders een contract in perceel 5. Zij hebben allemaal een aanbod wat binnen dit
perceel past. Er zijn 2 prestaties binnen perceel 5:
1. Groepstraining
2. Kort ambulant
De groepstrainingen kunnen ingezet worden als een manier van afschaling binnen de individuele
hulpverlening. Individuele behandeling kan hierdoor in sommige gevallen eerder afgesloten
worden en de jeugdige kan verder in de groep geholpen worden. Trainingen kunnen ook
voorkomen dat jeugdigen in de individuele hulpverlening belanden. Trainingen kunnen op ouders
en jeugdigen gericht zijn.
Kort ambulant kan ingezet worden als er ingeschat wordt dat de problematiek niet meer dan een
kort termijn nodig heeft van hulpverlening. Voorliggend veld is niet specialistisch genoeg, maar met
een korte inzet kan verdere gespecialiseerde hulpverlening worden voorkomen.
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De komende weken wordt geïnventariseerd bij de aanbieders welke programma’s zij bieden. Deze
programma’s worden gebundeld in een soort menukaart en met de gemeenten gedeeld. Toegang
en beleid kunnen kijken welk aanbod binnen hun gemeente past en dit aanbod bij de
jeugdhulpaanbieder inkopen. Dit gebeurt dus niet op cliënt niveau of via individuele toewijzingen,
maar als collectief aanbod binnen de gemeente, beschikkingsvrij. Welke jeugdigen voor dit aanbod
in de gemeente in aanmerking komen wordt bepaald in samenspraak met de toegang en de
aanbieder.
Dit aanbod wordt ook gepubliceerd op onze website.

En hoe zit het dan met de prestaties uit perceel 7?
Perceel 7 is het perceel van diensten voor uitvoering van de lokale toegangen.
Gemeenten kunnen hun toegangen versterken en de afstemming met de jeugdhulp verbeteren
door externe deskundigheid voor vraagverheldering en toewijzen van jeugdhulp in te vliegen. Maar
ook door een aanbod van basisjeugdhulp binnen de toegang te realiseren.
Er zijn op dit moment 5 jeugdhulpaanbieders gecontracteerd voor perceel 7. De gemeente kan het
aanbod van de aanbieders inzetten door FTE afspraken te maken over de inzet van de
medewerkers. Er wordt dus niet per cliënt toegewezen, maar de medewerker van de
jeugdhulpaanbieder komt de toegang versterken. Alleen bij de prestatie 50Z01, consultatie en
advies, kan ook op individueel cliënt niveau worden toegewezen.

Wat kunnen we verwachten van de centrale toeleiding in perceel 1?
Als er sprake is van een ontwrichte gezinssituatie en er zijn problemen op meerdere
levensgebieden van de jeugdige kan er een integraal (jeugd)hulpaanbod uit perceel 1 nodig zijn.
Om direct de meest passende hulp in te zetten wordt een casus besproken in een team waarin
deelnemen de procescoördinator van de gemeente, vertegenwoordigers van de 3
samenwerkverbanden, de inbrenger en de cliënt. Ook uit te breiden met WMO , Onderwijs etc. Uit
deze bespreking komt een jeugdhulpaanbod dat de instemming moet hebben van cliënt en
gemeente.
Het is de bedoeling dat er elke week op woensdag een overleg plaatsvindt, roulerend per regio
(1x OSR, 1x Walcheren, 1x Zeeuws-Vlaanderen, 1x reserve-datum).
Startdatum is waarschijnlijk 1 mei, al werkende weg wordt de meest optimale werkwijze gezocht.

Wat zijn de afspraken over MST bij Juvent?
Met Juvent zijn aparte afspraken gemaakt over de inzet van MST. Dit was noodzakelijk voor de
licentievoorwaarden om MST te kunnen blijven inzetten.
Er is afgesproken dat voor een MST traject standaard 156 uur toegewezen wordt binnen de duur
van de beschikking. Het meest praktisch is om die duur op 9 maanden te zetten in verband met een
mogelijke wachttijd voordat MST kan starten. Voor MST geldt de code 45A16 uit Perceel 1.
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Conversie code 45A56 Juvent
Er zijn een groot aantal toewijzingen bij Juvent op code 45A56. Die code valt bij de gunning van
perceel 3a uiteen in 4 opties. Dit is voor Juvent een grote klus om bij elke jeugdige de juiste code
toe te passen. We hebben besloten dat per 1 januari alle jeugdigen bij Juvent die de code 45A56
hebben overgezet worden naar de 45A41 in perceel 1. Deze lijsten worden op korte termijn naar
de toegangen verspreid. Zodra de contracten voor perceel 3a ingaan, per 1 mei dus, zal Juvent de
lijsten aan gaan leveren per cliënt onder welke prestatiecode de individuele cliënt gaat vallen.

Waar kun je de meest recente informatie vinden over de nieuwe inkoop?
Op onze website staan onder het kopje documenten de meest recente stamtabellen, overzichten
en contactgegevens van de gecontracteerde partijen.
https://www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl/documenten
Hier kun je al veel informatie terugvinden.
Kom je er via onze website niet uit of zijn er andere vragen, neem dan gerust contact op met onze
administratie of een van de contractmanagers.
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Westwal 37
Postbus 345 4460 AS Goes
0113 24 93 79
info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl
www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl

