Nieuwsbericht voor de Toegang mei 2020
Sinds 1 januari 2020 zijn de nieuwe overeenkomsten van kracht geworden (voor perceel 3a per 1
mei). In de afgelopen periode zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, die met name voortkomen uit
de nieuwe contractering. Hieronder deze wijzigingen op een rijtje.

Toelichting op de 25% indirecte tijd
In de nieuwe contractperiode kan binnen de duur van de gehele toewijzing maximaal 25% besteed
worden aan indirecte cliëntgebonden tijd. De huidige tarieven zijn hierop afgestemd.
Onder deze indirecte cliëntgebonden tijd wordt al het werk verstaan waarbij de cliënt/het systeem
wel onderwerp is van gesprek, maar niet aanwezig is.
Onder het systeem vallen alle partijen die onderdeel zijn van het leven van de jongere/het kind, zoals
school, huisarts of vrije tijdvoorzieningen. Overleg met deze partijen valt dan ook onder directe tijd.
Onder indirecte tijd valt bijvoorbeeld voorbereidingen voor een activiteit, verslaglegging van
activiteiten en overleggen tussen jeugdhulpaanbieders.
Het betekent niet dat door deze afspraak extra uren moeten worden toegewezen. Deze indirecte
cliëntgebonden tijd was er altijd al, maar is nu gedefinieerd en voorzien van een maximaal
percentage
De termen CGT en CCT zijn hiermee vervallen.
Nieuwe codes voor perceel 4
Per 01-04-2020 wordt de crisis Jeugd en Opvoedondersteuning en LVB uitgevoerd door Juvent.
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving moeten hiervoor de codes 46A00 (Crisis ambulant) en
46B03 (Crisis verblijf) op de JW301 worden afgegeven.
Eerder afgegeven toewijzingen zullen moeten worden gecorrigeerd.
De crisis Jeugd GGZ wordt het hele jaar al uitgevoerd door Emergis. De 54016 (Jeugd-ggz crisis
behandeling) en 54017 (Jeugd-ggz crisis verblijf) blijven van kracht.
Proces voor het gebruik van perceel 7 (diensten voor uitvoering van lokale toegangstaken)
Gemeenten kunnen voor de invulling van de diensten in hun toegang gebruik maken van de
gecontracteerde aanbieders in perceel 7. De aanbieders die gecontracteerd zijn voor dit perceel
staan genoemd in het overzicht op onze website.
Om de onderlinge dienstverlening vast te leggen hebben wij een voorbeeld-convenant opgesteld.
Als gemeenten gebruik willen maken van het aanbod in perceel 7, neem dan contact met ons op.
Wij faciliteren graag bij de totstandkoming van de afspraken.
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Toeleidingsteam perceel 1
Sinds 1 mei is er een start gemaakt met de overleggen van het toeleidingsteam. Al werkende weg
wordt de best passende vorm gevonden waarin de doelstellingen van het toeleidingsteam
gerealiseerd kunnen worden.
Het toeleidingsteam bespreekt een casus waarbij sprake is van een multicomplexe,
domeinoverstijgende hulpvraag binnen een langdurig ontwricht systeem.
Met de instelling van dit team wordt bevorderd dat :
Er een integraal hulpverleningsaanbod dat stand komt, waarbij 1 samenwerkende
jeugdhulpcombinatie de regie voert, uitgaande van een cliënt-perspectief op langere termijn.
Er de meest passende jeugdhulp wordt ingezet, binnen een vastgesteld en objectief kader.
Er beheersing mogelijk is van de kosten voor cliënten met een zware hulpvraag.
De bijeenkomsten van het team zijn gepland op de woensdagochtend, zoveel mogelijk in de regio
waar de cliënt woont, zoveel mogelijk in bijzijn van de cliënt.
Het team bestaat uit een kern van 5 mensen.
Bij elke casus wordt – naast de cliënt en degene die hij/zij mee wil brengen als zijn stem - de
verantwoordelijke gemeente uitgenodigd, en overige betrokkenen zoals vertegenwoordiger van het
onderwijs, huidige hulpverlener etc.
De documenten die betrekking hebben op het toeleidingsteam zijn terug te vinden op onze website.

Verdeling contractmanagers over de aanbieders en de regio’s
Onze contractmanagers hebben elk hun vaste regio en jeugdhulpaanbieders onder hun hoede.
Daarnaast hebben zij aanvullende taken.
Oosterschelderegio
Walcheren
Zeeuws-Vlaanderen

Marianne Oudenaarden
Liesbeth Valk
Cora Schout

Berichtenverkeer
GI’s

Ingrid de Kok is contractmanager voor perceel 7, daarnaast is zij contactpersoon voor het Expert- en
Toeleidingsteam perceel 1.
In het overzicht ‘aanbieders per perceel’ staat in de laatste kolom de contractmanager vermeld.
Dit overzicht wordt regelmatig aangepast, o.a. bij toetreding van nieuwe onderaannemers.
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Nieuwe prestatie perceel 3a dagbehandeling hoog-complex – 41A13
Gebleken is dat in Perceel 3a een prestatie dagbehandeling miste. Deze is aangemaakt en in het
overzicht prestatiecodes 2020 gezet. Een aantal gecontracteerde aanbieders zullen deze prestatie
gaan bieden. Zodra de aanvragen hiervoor zijn goedgekeurd, worden deze gepubliceerd via de
stamtabellen.
Uitvoering reiskostenregeling supplement 50Z15
Om ambulant werken te stimuleren is een tegemoetkoming in de reiskosten beschikbaar gesteld aan
de gecontracteerde aanbieders. In de stamtabel prestatiecodes onder supplementen is deze
tegemoetkoming opgenomen.
Voor de jeugdhulpaanbieders is een declaratiebestand beschikbaar gesteld om het voorschot per
kwartaal aan te vragen. Dit supplement kan worden gedeclareerd als er door een ambulant
medewerker in totaal meer dan 30 km per dag wordt afgelegd voor (een combinatie) van bezoek(en).
Voor een fulltime ambulant medewerker (100%) mag er 200 maal een 50Z15 per kalenderjaar
gedeclareerd worden. Voor een medewerker die deeltijd werkt, wordt de tegemoetkoming naar rato
berekend.
Vanaf 1 week aan een gesloten ziekteverzuim dient correctie plaats te vinden, bevoorschotting per
kwartaal. De facturatie verloopt buiten het berichtenverkeer om; er hoeft dan ook geen
zorgtoewijzing afgegeven te worden.

Aangepaste zak- en kleedgeld regeling
Sinds eind 2018 bestaat de zak- en kleedgeldregeling voor jeugdigen die bij een jeugdhulpvoorziening
verblijven. Voor kinderen in gezinshuizen was deze regeling niet van toepassing, maar zij konden
geen enkele aanspraak maken op een deze of een soortgelijke voorziening. De regeling is daarom
uitgebreid naar jeugdigen die in een gezinshuis verblijven. De aanpak blijft gelijk. Met deze versie
wordt dit bijgesteld.
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