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Werkinstructie  
 

Aan: 
Lokale projectleiders implementatie inkoop jeugdhulp 2021, deelnemers werksessie, 

beleidsmedewerkers jeugd, accountmanagers RIOZ en zorgbemiddeling.  

Van:  Projectteam inkoop  

Datum: 18 maart 2021 

 
 

Aanleiding 

In het kader van de implementatie nieuw inkoop is op 17 december 2020 de regionale werkinstructie 

Specialistische jeugdhulp 2021 gedeeld. De werkinstructie is zoals eerder aangegeven een 

dynamisch stuk. De afgelopen periode zijn de eerste ervaringen opgedaan ten aanzien van de nieuwe 

inkoop. Deze ervaringen zijn aanleiding om de werkinstructie op een aantal punten aan te passen en 

verder te verfijnen. Tevens zijn er de afgelopen periode een aantal aanvullende memo’s gedeeld in de 

regio. De inhoud van deze memo’s is verwerkt in de werkinstructie of als aparte bijlage toegevoegd. 

In deze oplegger een overzicht van de punten waarop de werkinstructie is aangepast. De inhoudelijke 

wijzigingen zijn verwerkt in de werkinstructie.  

 

Overzicht van aanpassingen werkinstructie  

- Consultatie en advies in de praktijk zorgt de afgesproken werkwijze voor problemen. Op dit 

moment wordt onderzocht of er aanpassingen of aanvullende afspraken nodig zijn.  

- Civiel Traject Beraad wordt niet gefinancierd door de inzet van consultatie en advies.  

- Logeren er is een nadere toelichting opgenomen wanneer je respijtzorg inzet en wanneer 

kortdurend verblijf. Er zijn voorbeelden toegevoegd over de toewijzing van respijtzorg.  

- Medicatie consultatie er is een nadere toelichting opgenomen over de inzet van dit product.  

- Dyslexie inzet van product dyslexie door dyslexieteam.   

- Pleegzorg toevoeging van een afzonderlijke code voor weekend pleegzorg. 

- Vervoer rol voor lokale gemeente bij verwijzing door derde. 

- Het onderwerp crisis is opgenomen.  

- Uitgangspunten en tabel te combineren producten is geactualiseerd.  

 

Productenboek 

- CTB niet meer via consultatie en advies. 

 

Website  

De nieuwe versie van de werkinstructie inclusief de bijlage wordt op de regionale website rioz.nl 

geplaats. De website is vanaf nu de plek waarop de meest actuele versies te vinden zijn van de 

regionale documenten.  


