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INHOUD PRESENTATIE



 Producten als bouwstenen voor arrangementen

 Combineren van bouwstenen (bij een of meerdere aanbieders) mogelijk

 Aanpassingen op producten tov 2021 

 Consultatie en advies

 Gezinsopname
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HET PRODUCTENBOEK 2022



 Toekenning van jeugdhulp in de driehoek (aanbieder - jeugdige - verwijzer):

Welke hulpvraag & wat is nodig?

 Het bepalen wat nodig is wordt op productniveau aangegeven

 De jeugdige ontvangt van de gemeente een beschikking conform de verordening

 In 2021 werd het maximum volume toegewezen, per 2022 wordt het volume op maat 

toegekend en krijgt de lokale toegang hier een sturende rol in. Afstemming in de driehoek blijft 

van belang.  

Werkinstructie voor lokale toegang (actuele versie www.RIOZ.nl)

 Werkinstructie als handreiking en niet ‘in beton gegoten’ - geen rechten aan ontlenen. 

 Werkinstructie wordt aangevuld met een handreiking voor bepalen van volume

 In oktober bijeenkomsten met lokale toegang en enkele aanbieders
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TOEGANG TOT SPECIALISTISCHE JEUGDHULP

http://www.rioz.nl/


 Elke jeugdige krijgt een eigen arrangement (1 product of een combinatie van 

meerdere producten), aanbieder(s) krijgen toekenningsbericht

 De aanbieder:

➢ Levert binnen het toegekende product(en) de hulp die passend is.

➢ Levert qua omvang de hulp die nodig is tot maximaal het toegekende volume. 

➢ Bepaalt hoe het product(en) dat zij leveren er inhoudelijk uit ziet. Alle geleverde 

diensten voldoen aan de beschrijvingen zoals opgenomen in het productenboek.

➢ Wanneer gelijktijdig bij verschillende aanbieders hulp wordt toegekend, stemmen 

aanbieders af zodat het hulptraject voor jeugdige/gezin zo integraal mogelijk 

verloopt.

 Wanneer een ander product ingezet moet worden dan is toegekend OF wanneer 

toegekend volume ontoereikend blijkt te zijn, vindt opnieuw afstemming in de driehoek 

plaats en wordt de toekenning indien nodig aangepast.
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LEVEREN VAN SPECIALISTISCHE JEUGDHULP



 Hulpvraag is en blijft centraal staan

Werkinstructie slechts richtlijn, bepalen volume blijft maatwerk, mede afhankelijk van type problematiek

 Hoogte volume

We indiceren scherp maar willen onnodige administratie voorkomen. Derhalve enige marge in        

hoogte volume.  Voor enkele producten geldt een vastgesteld maximum volume.

 Intensiteit 

Bij ambulante hulpvormen en enkele overige producten, is het mogelijk gedurende de looptijd van de 

afgegeven beschikking te schuiven qua intensiteit van hulp (bv. bij start meerdere uur per week , daarna 

afbouw)

 Duur
Lengte duur beschikking is lokale keus, geen onnodige administratieve lasten creëren. 

Aanpassingen hoogte en duur mogelijk via GGK toekenning, binnen kaders en duur van afgegeven 

beschikking. 
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TOEKENNING VAN VOLUME



 Conversie jeugdigen
➢ Format naar aanbieders die gecontracteerd zijn geweest in 2021, met het verzoek het volume voor 2022 in het 

overzicht per jeugdige te noteren.

➢ Ingevuld format wordt aan RIOZ geretourneerd en door RIOZ verspreid onder lokale gemeenten.

➢ Lokale gemeente stuurt een aangepast 301 bericht (einddatum 31-12-2021) voor 2021 en een nieuw 301 bericht 
voor 2022 (ingangsdatum 1-1-2022 met specifiek volume). 

Let op: 
➢ Bij lopende indicaties is de lokale gemeente aan zet voor het versturen van toewijzingen. Aanbieders sturen 

hiervoor geen verzoek tot wijziging of verzoek tot toewijzing.

➢ Bij het 301 bericht voor 2022 niet vergeten als aanbieder om een nieuw start bericht (305) te sturen (startdatum 
1-1-2022), dit is nodig voor de declaratie van de zorg.

 Belangrijkste verschillen 2022 met implementatie 2021
➢ Productcodes jeugdigen staan al correct 

➢ Frequenties wijzigen bij een aantal producten

➢ Declareren via berichtenverkeer i.p.v. bevoorschotting

IMPLEMENTATIE TECHNIEK
7



8
IMPLEMENTATIE TECHNIEK

 Herindeling diverse gemeenten

➢ Per 1 januari 2022 gaan zeven gemeenten over naar twee gemeenten. 

❖ Gemeente Landerd en gemeente Uden gaan samen verder als gemeente De Maashorst.

❖ Gemeente Boxmeer, gemeente Cuijk, gemeente Grave, gemeente Mill en Sint Hubert en gemeente Sint Anthonis 

worden samengevoegd tot gemeente Land van Cuijk.

➢ Het technische implementatie traject verloopt in eerste instantie gelijk aan zoals hiervoor is geschetst. 

Aanbieders worden later in het jaar nog uitgebreider geïnformeerd over extra te nemen stappen. Duidelijk 

is al wel dat wijzigingen met betrekking tot de veranderende gemeentecode worden verwerkt na de 

conversie met betrekking tot het volume. 

 Woonplaatsbeginsel

➢ Ook wijzigingen met betrekking tot het veranderende woonplaatsbeginsel worden verwerkt na de 

conversie met betrekking tot het volume. 



Declaratie en betaling
 Berichtenverkeer

 Lokale gemeenten, niet via RIOZ (Betaling achteraf, geen voorschotten meer)

 We hanteren landelijk i-Sociaal Domein standaard administratie protocol inspanningsgericht Actuele versie Standaard administratieprotocollen · Ketenbureau 

i-Sociaal Domein

DECLAREREN IN HET BERICHTENVERKEER
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https://i-sociaaldomein.nl/cms/view/5990c9f5-217f-4257-95be-69a924bf6163/actuele-versie-standaard-administratieprotocollen


Jaarlijkse indexering

 in december voorafgaand aan jaar t:
 Voor ambulant op basis van 85% OVA en 15% materieelprijsindexcijfer

 Voor verblijf op basis van 70% OVA en 30% materieelprijsindexcijfer

 OVA = voorlopige OVA. Indien > 0,5% afwijking tussen voorlopige en definitieve OVA jaar t, wordt dit voor de indexering van jaar

t+1 gecorrigeerd (dus niet met terugwerkende kracht jaar t)

Indexering 2022 in twee stappen:

Eerst worden de tarieven in het productenboek naar prijspeil 2021 gebracht door de CAO aanpassingen te verwerken 

in het tariefmodel: 

Vervolgens vanaf december 2021 conform jaarlijkse indexering

INDEXERING
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CAO Salaristabellen 

gehanteerd

Aanpassing t/m 31-12-2021

Jeugdzorg 1-1-2020 N.v.t. loopt t/m 31-12-2021

GHZ 1-6-2020 + 3,15% per 1 juni 2021

GGZ 1-8-2020 + 2,1% per 1 juni 2021



Verantwoording conform i-Sociaal Domein standaarden

Ter beperking administratieve lasten, geen eigen controleprotocol meer, maar hantering landelijk i-Sociaal Domein 

accountantsprotocol financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet en de Model Productieverantwoording Jeugdwet

Controleprotocol en format te downloaden van website i-Sociaal Domein

Vóór 1 maart jaar t+1 productieverantwoording ongevalideerd aanleveren bij RIOZ@s-Hertogenbosch.nl en RIOZ 

stuurt deze zonder te controleren door naar lokale gemeenten (RIOZ vervult enkel loketfunctie). 

Afstemming over inhoudelijke juistheid productieverantwoording vindt plaats tussen lokale gemeente en aanbieder. 

Afstemming dient gereed te zijn vóór het opmaken van de gevalideerde verantwoording die 1 april wordt aangeleverd

Vóór 1 april jaar t+1 productieverantwoording met controleverklaring aanleveren bij RIOZ@s-hertogenbosch.nl en 

RIOZ stuurt deze door naar lokale gemeenten. 

Bij realisatie van < 125.000 EUR binnen de regio jeugdhulp NOB controleverklaring onafhankelijk accountant bij 

productieverantwoording niet verplicht. Lokale gemeente kan bijvoorbeeld bestuursverklaring eisen. Betreft afspraak 

tussen lokale gemeente en aanbieder.  

FINANCIËLE VERANTWOORDING 
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ENKELE BELANGRIJKE DATA
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Wat Wanneer

Implementatie webinar - vragenuurtje 27 september 2021

Productcodelijst 2022 Reeds gedeeld

Bekendmaking tarieven 2022 December 2021

Regionale uitvraag volumes jeugdigen 2022 

– format conversiebestanden

Aanbieders sturen voor 11 oktober retour 

aan RIOZ

Nieuwe/aangepaste 

301 berichten 

Vanaf eind oktober via lokale gemeenten


