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Actualisatie Werkinstructie 2022 versie 4  
 

Aan: 
Regionaal overleg toegang, beleidsmedewerkers jeugd, accountmanagers RIOZ en 

zorgbemiddeling.  

Van:  Projectteam inkoop  

Datum: 20 april 2022  

 
 

Inleiding 

Voor de uitvoering van de nieuwe inkoop vanaf 1-1-2022 is de regionale werkinstructie een belangrijk 

document. Het is een dynamisch stuk wat regelmatig wordt geactualiseerd op basis van signalen die 

de klankbordgroep ontvangt. De meest actuele versie van de werkinstructie (en overige documenten) 

staat op de website rioz.nl. Op het moment dat er een nieuwe versie is wordt dit aangekondigd via een 

nieuwsbericht op de website. Houdt deze dus altijd goed in de gaten! 

 

Vanwege enkele “grotere” aanpassingen, is er deze keer voor gekozen ook een afzonderlijke memo te 

sturen waarin de aanpassingen/aanvullingen genoemd worden. In deze memo geven we een 

overzicht van de aanpassingen in de werkinstructie, de werkwijze van de regionale klankbordgroep en 

werk wijze Gecertificeerde instelling. Behalve aanpassingen in de werkinstructie, zijn ook enkele 

aanvullende documenten op de website van RIOZ geplaats: 

- Leidraad gemiddeld volume per product 

- Gebruik iJw bericht 315-317 per gemeente 

De tabel te combineren producten is geactualiseerd.  

 

Regionale werkinstructie  

Voor we in gaan op de wijzigingen willen we nogmaals benadrukken dat de werkinstructie een 

handreiking is bij het arrangeren van hulp en tot doel heeft dat elke verwijzer van gemeentelijke 

toegang zoveel als mogelijk op eenduidige wijze producten toekent op basis van een hulpvraag van 

een jeugdige. De uiteindelijk afweging welk product of welke combinatie van producten wordt ingezet, 

in welke omvang en voor hoelang wordt bepaalt in de driehoek, toegang, jeugdige en aanbieder. De 

informatie uit de werkinstructie helpt bij het voeren van dit gesprek maar is geen “heilige graal”.  

 

Aanpassingen werkinstructie  

Datum wijziging Wijziging  

  

April 2022 Toevoeging en toelichting respijtzorg 1 en 2  

April 2022 Terminologie “vaag” bij vaktherapie aangepast  

April 2022  Verduidelijking dyslexie  

April 2022 Pag. 15 verwijzing opgenomen naar leidraad gemiddeld volume per product 

April 2022 Paragraaf 2.2 verwijzing opgenomen naar Bescherming Zonder Maatregel 

(BZM) en Veilige Start  

April 2022 Paragraaf 3.10 Klankbordgroep geactualiseerd 
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April 2022 Paragraaf 4.6 producten uit transformatie toegevoegd.  

April 2022 Paragraaf 4.14 verwijzing naar werkinstructie crisis toegevoegd 

April 2022 Paragraaf 4.16 gesloten jeugdzorg geactualiseerd  

April 2022 Hoofdstuk 5  RIOZ geactualiseerd 

April 2022 Bijlage 2 werkwijze GI geactualiseerd en gebruik 315-317 bericht toegevoegd 

April 2022 Bijlage 3 werkwijze verwijzing huisarts/medisch specialist toegevoegd en 

gebruik 315-317 bericht toegevoegd 

 

Regionale klankbordgroep  

Per 31 december 2021 is de nieuwe inkoop jeugd afgerond en de overeenkomsten zijn gesloten. 

Sinds 2021 werken we al met de nieuwe regionale productstructuur (productenboek). 

De overeenkomsten en daarbij behorende bijlagen zijn ‘inkoop technisch’ vastgesteld. In de praktijk 

kan blijken dat afspraken verduidelijking, aanscherping of verbetering behoeven. In 2021 hebben we 

gemerkt dat het zinvol is binnen de regio een werkgroep te hebben waar dit soort vraagstukken 

rondom de uitvoering van de overeenkomst kunnen landen. Het gaat om knelpunten waar binnen de 

regio vaker tegenaan gelopen wordt. Deze werkgroep noemen we de klankbordgroep specialistische 

jeugdhulp. In de klankbordgroep worden vraagstukken behandeld die betrekking hebben op onder 

andere de uitvoering, de financiering, de productbeschrijving en de uitvoeringsbepalingen van de 

overeenkomst. De klankbordgroep bepaalt of en hoe invulling aan voorkomende dilemma’s dient te 

worden gegeven en of en op welke wijze deze een aanpassing vergen. 

 

Klankbordgroep (vormgeving) 

Om met name in de aanloopfase van de nieuwe overeenkomst vervolg te geven op de 

klankbordgroep specialistische jeugdhulp blijft deze in 2022 (tijdelijk) nog actief. 

Deze klankbordgroep komt in principe maandelijks bij elkaar, en extra als de klankbordgroep dit 

noodzakelijk vindt. 

De klankbordgroep bestaat uit de volgende leden: lid regieteam (voorzitter), lid regionaal beleidsteam, 

zorgbemiddeling, accountmanager RIOZ, financieel adviseur RIOZ, GGK expertise uit de regio.  

 

Aanleveren vraagstukken 

Vraagstukken voor het klankbord-overleg kun je indienen bij zorgbemiddeling, via e-mailadres: 

zorgbemiddelingjeugd@s-hertogenbosch.nl . 

 

 

Werkwijze Gecertificeerde instelling  

Brabant breed zijn afspraken gemaakt m.b.t. bepaling jeugdhulp die door de GI’s wordt afgegeven. 

Het doel hierbij was zo uniform mogelijk te handelen, zodat GI’s niet per regio een andere werkwijze 

hoeven te hanteren. Dit mede op aandringen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De 

werkafspraken zoals vastgelegd in de werkwijze GI op onze website RIOZ.nl, zijn in lijn met de 

Brabant brede afspraken.  De werkafspraken zijn opgenomen in de regionale werkinstructie en zijn 

ook als afzonderlijk document te vinden bij onderdeel jeugdbescherming. Het is van belang om deze 

mailto:zorgbemiddelingjeugd@s-hertogenbosch.nl


MEMO  

 Pagina 3 van 3 

werkafspraken te volgen en nog eens goed onder de aandacht te brengen bij degenen die hiermee 

van doen hebben bij jeugdhulpaanbieders, gemeentelijke toegang en backoffice. Op de website van 

RIOZ is ook informatie opgenomen van de producten Bescherming Zonder Maatregel (BZM) en 

Veilige Start. BZM is ingekocht bij JBB, WSG en Leger des Heils. Bij de WSG kan daarnaast ook 

ondersteuning vanuit Veilige Start worden ingezet, wanneer sprake is van een risicozwangerschap, 

waarbij OTS van het (ongeboren) kind noodzakelijk lijkt. 

 

Website RIOZ 

We hebben de mappen structuur op de website iets aangepast en afspraken meer op thema 

geclusterd. Je vindt alle documenten nog altijd via tabblad documenten en dan jeugd.  

 


