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Regionaal overleg toegang, beleidsmedewerkers jeugd, accountmanagers RIOZ en
zorgbemiddeling.
Klankbordgroep

Datum:

11 november 2022

Aan:

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!
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
November 2022

November 2022
November 2022
November 2022

Wijziging
Transformatie:
• Verwijderen 3.4 Intersectoraal arrangeren (over NSJ/NBT, dit is gestopt)
• Toevoegen tekst over Familiemodel
• Aanpassen plaatje 3.9 (NSJ/NBT verwijderd)
Combineren producten pleegzorg, paragraaf 4.17
Product IGT valt onder IAG code 45C56
Tekstuele aanscherping aanbieders toegelaten tot vervoer

Regionale klankbordgroep
In de klankbordgroep worden vraagstukken behandeld over de inkoop die betrekking hebben op onder
andere de uitvoering, de financiering, de productbeschrijving en de uitvoeringsbepalingen van de
overeenkomsten. De klankbordgroep bepaalt of en hoe invulling aan voorkomende dilemma’s dient te
worden gegeven of en op welke wijze deze een aanpassing vergen.
De klankbordgroep bestaat uit de volgende leden: lid regieteam (voorzitter), lid regionaal beleidsteam,
zorgbemiddeling, accountmanager RIOZ, financieel adviseur RIOZ, GGK expertise uit de regio.
Heb je vragen of signalen voor het klankbord-overleg dien ze in bij zorgbemiddeling, via e-mailadres:
zorgbemiddelingjeugd@s-hertogenbosch.nl . Twijfel je of een vraag of signaal geschikt is voor de
klankbordgroep leg hem voor via de mail en je krijgt een reactie.
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