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Voor de uitvoering van de nieuwe inkoop vanaf 1-1-2022 zijn het productenboek en de werkinstructie 
belangrijke documenten. Zowel het productenboek als de werkinstructie zijn geactualiseerd op basis 
van de ervaringen en ontwikkelingen die de afgelopen periode zijn opgedaan. In deze oplegger een 
overzicht van de punten waarop het productenboek en de werkinstructie zijn aangepast. De 
inhoudelijke wijzigingen zijn verwerkt in het productenboek en de werkinstructie.  
 
Productenboek 
In de nieuwe versie van het productenboek zijn onderstaande wijzigingen doorgevoerd:  
 

Onderwerp Wijziging  

Tarieven bijlage Bijlage 1 tarieven is niet langer als bijlage opgenomen maar is een 
apart document.  

Punten uit nota van 
inlichtingen 

Nota van inlichtingen (NvI 1 zwaar d.d. 19-11-2020, NvI 2 zwaar d.d. 
10-12-2020, NvI 1 licht d.d. 23-11-2020, NvI 2 licht d.d. 11-12-2020 
en NvI 3 licht d.d.7-5-2021) zijn verwerkt. 

Algemene uitgangspunten Algemene uitgangspunten zijn ongewijzigd uit het productenboek 
gehaald en opgenomen in de werkinstructie.  

Inhoudsopgave Inhoudsopgave is in lijn gebracht met wijzigingen. Toegevoegd is 
welke product op welke bladzijde is te vinden.  

Consultatie en advies Update en toelichting bij product consultatie en advies dit naar 
aanleiding van de dialoog.  

Dyslexie Product dyslexie is geactualiseerd naar aanleiding van het Protocol 
Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB) 3.0 van het 

Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie   
Vaktherapie  Vaktherapie toevoeging dat het maximum betreft binnen de 

verwijzing.  

Netwerk intensief 
specialistisch  

Benaming product Netwerk intensief specialistisch in lijn gebracht 
met tabel productenoverzicht. Naar aanleiding van de dialoog 
toevoeging dat aanbieders die IAG leveren zijn aangesloten bij het 
Landelijk platform IAG ‘Elk jaar bewezen beter’.   

Gezinsopname  Product gezinsopname aangepast in lijn met de uitkomsten van de 
dialoog.  

 
Werkinstructie  
De werkinstructie biedt houvast bij het arrangeren van hulp en heeft tot doel dat elke verwijzer van 
gemeentelijke toegang zoveel als mogelijk op eenduidige wijze producten toekent op basis van een 
hulpvraag van een jeugdige. In de nieuwe versie van de werkinstructie is gekozen voor een andere 
indeling. Door deze nieuwe indeling is er een nieuw document ontstaan. Om die reden is er voor 
gekomen om de wijzigingen ten opzichten van het vorige document niet opgenomen in de 
werkinstructie maar onderstaand weergegeven.  
 

Onderwerp  Aanpassing  

Indeling Minimale tekstuele aanpassingen  

Inhoudsopgave De indeling van het document is aangepast 

Tabel producten en 
productcode  

Is opgenomen in productenboek en niet langer in de werkinstructie.    

Hoofdstuk 1 Kopje over reikwijdte en transformatieopgave zijn toegevoegd 

Hoofdstuk 2 Informatie over toekennen volume is toegevoegd op basis van de 
notitie volume die in december 2021 is gedeeld. Hierbij is een 
onderverdeling gemaakt naar toegang, GI en huisarts als verwijzer.  

Hoofdstuk 3 Overzicht regionale overleggen geactualiseerd en interventies vanuit 
de transformatie zijn toegevoegd en schematisch weergegeven.   

Hoofdstuk 4   

Echtscheidingsproblematiek Actualisatie ten aanzien van het hulpaanbod.   

Bijzondere kosten Geactualiseerd 



Vervoer Geactualiseerd  

Consultatie en advies  Geactualiseerd  

Respijtzorg Toevoeging hoe nu om te gaan met begeleiding / behandeling.  

Medicatie consultatie Geactualiseerd   

Vaktherapie Geactualiseerd  

Dyslexie  Geactualiseerd naar aanleiding van het Protocol Dyslexie 
Diagnostiek en Behandeling (PDDB) 3.0 van het Nederlands 

Kwaliteitsinstituut Dyslexie.  
Maximum aantal minuten is aangepast op basis van besluitvorming 
regionaal beleidsteam.  

Pleegzorg Tekstuele aanpassing.  
Gezinsopname  Geactualiseerd op basis van afspraken dialoog.   

SGGZ en IHT Toegevoegd op basis van afspraken dialoog.  

Crisis  Geactualiseerd    

combinatie tabel Geactualiseerd op basis van afspraken dialoog.   

Hoofdstuk 5 Geactualiseerd  

Hoofdstuk 6  Wachttijden aangevuld met wachttijden versus verantwoordelijkheid.  

Hoofdstuk 7 Geactualiseerd  

 
 


