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AGENDA



 Presentatie, beantwoording schriftelijke vragen

 Na ieder onderdeel, ruimte voor stellen van vragen 

 Terug te lezen via www.rioz.nl

Vragen die betrekking hebben op:

1. Individuele situaties

2. Overige onderwerpen

Kunnen jullie stellen via jullie accountmanager of via rioz@s-

hertogenbosch.nl
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PRAKTISCHE AFSPRAKEN

http://www.rioz.nl/
mailto:rioz@s-hertogenbosch.nl


GGK
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Conversie

Bevoorschotting in 2021

Wijzigingen i-standaarden 3.0

VOW-Berichten
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GGK



6VRAGEN OVER GGK



Budgetprognose
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 Gebaseerd op contractafspraken 2020. 

 Het budget per jeugdige is gebaseerd op het contract 2020, geïndexeerd met 

index 2020 + eventueel maatwerk 

 De verwachte jaaromzet is opgebouwd uit het verwacht aantal jeugdigen per 

aanbieder x het budget per jeugdige op hoofdcategorie.

 Maandelijks voorschot
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BUDGETPROGNOSE 2021
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Stel dat het budget in 2020 voor hoofdcategorie “zonder verblijf” als volgt is opgebouwd:

4 unieke jeugdige BGGZ voor € 3.200,-

3 unieke jeugdige SGGZ voor € 6.000,-

Het budget 2021 per jeugdige wordt dan € 1.355,-

 € 3.200,- verhoogd met index 2020 (3,08%) = € 3.299,-

 € 6.000,- verhoogd met index 2020 (3,08%) = € 6.185,-

 Budget per jeugdige = € 3.299,- + € 6.185,- = € 9.484,-

 € 9.484,- gedeeld door 7 unieke jeugdige = € 1.355,-

 Deze bedragen vermenigvuldigen wij met het verwacht aantal unieke jeugdige

Voorbeeld Budgetprognose



Hoe om te gaan met de gemiddelde inzet per jeugdige per jaar?

 De budgetprognose is gebaseerd op de gemiddelde inzet per jeugdige per jaar, 

per hoofdcategorie.

 In de driehoek (verwijzer, aanbieder, jeugdige) wordt bepaald welke producten 

worden ingezet. De verwijzer indiceert geen volume. 

 Aanbieder mag niet vasthouden aan een maximum aantal behandelingen, noch 

mag de verwijzer eisen dat er een minimale hoeveelheid zorg ingezet moet 

worden. Het uitgangspunt is altijd de hulpvraag van de jeugdige.

 Aanbieder is verantwoordelijk voor haar eigen bedrijfsvoering. Deze moet in 

redelijkheid bezien of deze de zorg voor de jeugdige kan leveren binnen de 

gestelde financiële kaders, in het licht van de totale overeenkomst. 

 Verschil met vorig jaar: geen plafond op aantal jeugdigen. Dit wordt altijd 

gefinancierd.
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WERKWIJZE



11VRAGEN OVER BUDGETPROGNOSE 2021



Monitoring
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13Monitoring kleine aanbieders (1/2) 

De uitkomsten van het eerste monitoringsmoment zullen door de centrumgemeente tweeledig 

gebruikt worden.

 Ten eerste gebruiken we het om de gemeenten van de regio Noordoost Brabant van informatie te 

voorzien. Zij kunnen dit tevens gebruiken om ervaringscijfers op te doen richting 2022. 

 Ten tweede gebruiken wij deze gegevens om de budgetprognose te toetsen.

 Dit kan eventueel leiden tot een budget aanpassing.

 Aanpassing alleen op aantal jeugdigen (o.b.v. substantiële afwijking)

 Contact opnemen met inkooporganisatie 
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Monitoring kleine aanbieders (2/2) 

 Aanbieders leggen op twee momenten een monitoringsformat voor aan RIOZ..
 31 juli 2021 (realisatie jan t/m juni)

 31 januari 2022 (realisatie jan t/m dec 2021)

 Bovenstaande wijkt af van hetgeen contractueel met u is afgesproken om onnodige 

administratieve lasten te voorkomen

 In deze monitoring komen de volgende punten aan bod
 De realisatie van het aantal jeugdigen per product

 Tussenstand van de werkelijke realisatie tot dan toe, dit per product en per gemeente 

 Voor het aanleveren van de monitoringsinformatie dient gebruik gemaakt te worden van het 

format dat RIOZ voor dit doel heeft aangeleverd.



15Risico groei van klein naar groot

Er is geen beperking van groei in aantallen. Dit kan betekenen dat een kleine aanbieder zijn 

omzet ziet groeien boven de 125.000,-.

Als dit gebeurt dan moet de zorgaanbieder gaan voldoen aan monitorings – en 

verantwoordingseisen van een grote aanbieder.

 Als aanbieder dit signaleert/verwacht tijdig reageren naar de RIOZ

 Rioz zal dit ook bekijken n.a.v. het eerste monitoringsmoment

 Helaas kan dit ook pas zichtbaar worden bij de eerste factuur (januari 2022)

 Werkwijze verantwoorden grote aanbieder staat in artikel 29 van het addendum
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VRAGEN OVER MONITORING



Verantwoording

en afrekening
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Verantwoording en afrekening (1/3)

Afrekening kleine aanbieder gaat conform artikel 30 uit het contract.

 De jeugdhulpaanbieder deelt de centrumgemeente voor 1 september 2021 schriftelijk mee op welke wijze hij 

zijn productie van 2021 wil verantwoorden. 

 De aanbieder kan kiezen uit 2 opties:
 A: De centrumgemeente voert een steekproef uit onder de jeugdigen uit het prestatieoverzicht. De steekproef ziet toe 

op de aanwezigheid en geldigheid van geldige iJW-301 berichten.

 B: De Jeugdhulpaanbieder verantwoordt zijn productie met een assuranceverklaring gewaarmerkt door een 

onafhankelijke accountant.

De centrumgemeente moet op basis van de gekozen wijze van verantwoorden de rechtmatigheid van de verleende 

jeugdzorg kunnen vaststellen.



19

 Werkelijke afrekening. 

 Als je hierboven gekozen hebt voor A dan stuur je voor 7  januari 2022 een factuur met een aparte bijlage met een 

prestatieoverzicht. 

 Als je hierboven gekozen hebt voor B dan stuur je voor 15 februari 2022 een factuur met een aparte bijlage met een 

prestatieoverzicht.

 Op het prestatie overzicht wordt vermeld:

 Het tarief per  unieke jeugdige per hoofdcategorie van producten

 Het BSN nummer van de jeugdigen

 De woonplaats van de jeugdige conform woonplaatsbeginsel

Verantwoording en afrekening (2/3)



 Als het aantal unieke jeugdigen lager is dan  gebruikt bij het berekenen van de budgetprognose dan vindt 

terugvordering plaats. 

 Als het aantal unieke jeugdigen hoger is dan gebruikt bij het berekenen van de budgetprognose dan vindt 

nabetaling plaats. Maar nooit meer dan waarvoor toewijzingsberichten zijn afgegeven in het 

berichtenverkeer. (iJW301).

 Finale kwijtingssbrief (vaststellingsovereenkomst)

 Eindafrekeningsbrief

 Verrekenen met uitbetaalde voorschotten
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Verantwoording en afrekening (3/3)
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VRAGEN OVER VERANTWOORDING EN AFREKENING



Bedankt voor uw aandacht
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WWW.RIOZ.nl

RIOZ@s-hertogenbosch.nl

http://www.rioz.nl/
mailto:RIOZ@s-hertogenbosch.nl

