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Eis 1.13

Hoe strikt wordt de 24/7 bereikbaarheids- en beschikbaarheidsnorm gesteld?
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Eis 1.15

1]
In de inkoop van de RIGG staan eisen rondom de VOG’s waarover onze medewerkers
1) SKJ registratie volstaat. Deze is namelijk alleen te verkrijgen met aanleveren van een geldig VOG. Bewijs van
dienen te beschikken. Voor onze medewerkers beschikken wij over een VOG, getoetst op functie een VOG voor SKJ-geregistreerden hoeven we daarom niet te zien.
45 diensten gericht op gezondheid en welzijn van mens en dier. Gelden hiervoor ook nog
2) Indien geen SKJ registratie, dan is wel een aparte VOG nodig.
aanvullende toetsingscriteria vanuit de RIGG?
2]
Aanvullend worden er ingaande 2018 ook voor het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) eisen
gesteld ten aanzien van een VOG. Wij willen voorkomen dat er VOG’s dubbel aangevraagd dienen
te worden voor een deel van onze medewerkers. Volstaat het als wij de VOG die nodig is voor
registratie bij het SKJ als enige VOG nemen? Probleem hierbij is dat de VOG dan is geadresseerd
aan het SKJ en niet aan onze organisatie. Voor de medewerkers die geen SKJ registratie nodig
hebben, zullen wij ons eigen proces rondom de VOG volgen en deze op naam van onze organisatie
aanvragen.
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Tariefsverlaging
mogelijk?

In september, en in januari opnieuw was er uitgebreide berichtgeving over een overschrijding van
EUR 13-22 miljoen van de jeugdhulp in 2017. Is het voor aanbieders mogelijk om een bijdrage aan
dit issue te leveren door met deze inschrijving, dus per 1 juli 2018, tarieven te verlagen?

4

Bijlage 5 Productenboek

Allemaal

Regievoerder ook Betekent dit dat de regievoerder niet tegelijk ook uitvoerder mag zijn?
uitvoerder?
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Looptijd en
verlenging
overeenkomst
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Wijzigingen
opdrachtgever
voorwaarden,
diensten,
tariefstelling

We hebben een toelichting op de 7x24 bereikbaarheids- en beschikbaarheidsnorm geschreven. U vindt de
toelichting hier:
http://www.rigg.nl/Nieuws/946339.aspx?t=Toelichting+op+eis+bereikbaarheid+%26amp%3b+beschikbaarheid

Ja, dat kan. Aanbieders hebben twee mogelijkheden (1 januari of 1 juli) per kalenderjaar om hun tariefstelling te
wijzigen, mits deze niet het gestelde maximumtarief overschrijdt. Bij een tariefverlaging kunt u aangeven dat
deze met terugwerkende kracht kan worden doorgevoerd. De verrekening daarvan vindt dan later plaats. Zie
ook de aanvulling op artikel 9 (9.3) in de overeenkomst.
De regievoerder heeft een signalerende rol en kan geconsulteerd worden indien bijvoorbeeld situaties tijdens
de begeleiding/behandeling verergeren. De regievoerder is beschikbaar voor inhoudelijke ondersteuning,
consultatie en opschaling van casuïstiek door de betrokken professionals.
Om de consultatierol te kunnen vervullen is het daarom wenselijk dat de regievoerder een andere functionaris
is dan de uitvoerende professional. In bepaalde situaties kan hiervan afgeweken worden en kan dit één en
dezelfde persoon zijn. Bijvoorbeeld een kinderpsychiater die (delen van) de behandeling uitvoert en tevens
regievoerder is of een GZ-psycholoog die aan de kwalificaties van de regievoerder voldoet en zelf de
behandeling doet. Van deze functionaris mag verwacht worden dat deze zelf consultatie organiseert wanneer
de casuïstiek daarom vraagt.

De looptijd van de Overeenkomst is tot en met uiterlijk 31 december 2027. Wanneer de
De overeenkomst eindigt op 31 december 2027. Na deze datum is er een mogelijkheid om de overeenkomst
overeenkomst op 1-1-2018 is getekend kan deze per 1-1-2019 worden verlengd met 12 maanden. met 12 maanden te verlengen.
Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer maken dit uiterlijk 1 juli 2018 aan elkaar kenbaar. Op
welke wijze vindt dit plaats?
Opdrachtgever kan wijzigingen doorvoeren op de voorwaarden van de Overeenkomst, diensten en Dat klopt.
tariefstelling, maar niet nadat deze tenminste zes kalendermaanden vooraf zijn aangekondigd.
Klopt daarmee onze aaname dat wijzigingen in voorwaarden, diensten en tarief pas per 1-1-2019
in kunnen gaan?
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Wijzigingen in het In het productenboek worden meerdere wijzigingen in het productenboek aangegeven. Bij enkele
productenboek
producten 5G03 wordt aangegeven dat het om een vooraankondiging wijziging per 1-1-2019 gaat.
Klopt onze aanname dat, gezien de hierboven genoemde termijn van voorafaankondiging van
tenminste zes kalendermaanden, het voor alle aangegeven wijzigingen gaat om een
vooraankondiging wijziging per 1-1-2019?

Wijzigingen die consequenties hebben op de overeenkomst qua inhoud, tariefstelling, voorwaarden en eisen
behoeven een vooraankondiging van tenminste zes kalendermaanden en gaan steeds in op 1 januari of 1 juli
van een kalenderjaar. Wijzigingen die een tekstuele toelichting, verduidelijking of aanvulling betreffen zullen
direct worden doorgevoerd.
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Product specifiek
eis prodcuct

9

Bijlage 2 van het Aanmeldingsdocument

28

ondersteuningspla U noemt dat het ondersteuningsplan wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van een SKJ
n
HBO opgeleide jeugd- en gezinsprofessional, waarop de MBO-er op kan terugvallen. Kan het zijn
dat u hier de BIG-geregistreerde professional per abuis hebt weggelaten?

Bedoeld wordt 'het ondersteuningsplan wordt minimaal opgesteld onder verantwoordelijkheid van een SKJ
HBO opgeleide jeugd- en gezinsprofessional.' Uiteraard kan dit ook door een BIG geregisteerde
jeugdprofessional.
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Product 45G03

U doet een vooraankondiging voor een wijziging per 1 januari 2019. U stelt als productspecifieke
eis dat een jeugd- en gezinsprofessional de opleiding IPG met goed gevolg heeft afgesloten. Deze
opleiding bestaat echter niet. IAG en IPG zijn methodieken waarin professionals in
geschoold/getraind worden, maar het is geen reguliere opleiding. Wilt u dit aanpassen?

Wij zullen dit aanpassen in 'een jeugd- en gezinsprofessional is geschoold in de methodiek IPG en/of IPG'. Deze
wijziging zal per 1 januari 2019 worden meegenomen.
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BIG-registratie

In de inleiding van deze paragraaf wordt alleen gesproken over HBO- en WO-opgeleide jeugd- en
gezinsprofessionals die SKJ-geregiestreerd zijn. Jeugdhulp wordt natuurlijk ook geboden door
professionals die in de BIG geregistreerd zijn, zoals (kinder- en jeugd)psychiaters, artsen, klinisch
psychologen, klinisch neuropsychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig
specialisten en verpleegkundigen. Die missen wij in deze paragraaf. Wilt u hierover iets toevoegen?

In de door u bedoelde paragraaf staat beschreven: 'De jeugd- en gezinsprofessional heeft een opleiding in het
sociaal jeugd of maatschappelijk werk en is maatschappelijk werker MBO of HBO, pedagogisch medewerker
jeugdzorg MBO of sociaal pedagogisch hulpverlener HBO, dan wel heeft een WO achtergrond als
orthopedagoog of psycholoog, of een WO+ achtergrond als orthopedagoog generalist, GZ psycholoog of Kinderen jeugdpsycholoog NIP'. Er worden verschillende niveau's van uitvoering vermeld (MBO/HBO/WO en WO+)
met verschillende voorbeelden. Het lijstje is inderdaad niet uitputtend. Dat wordt ook niet gepretendeerd.
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Regievoering

Onder het kopje De rol van de regievoerder lijkt u deze functie los te koppelen van de uitvoering Ja dat klopt.
van de jeugdhulp. U heeft toegevoegd dat de regievoerder geen eindverantwoordelijkheid in de
uitvoering van de jeugdhulp heeft, deze ligt bij de uitvoerende geregistreerde professional. De
regievoerder is echter wel verantwoordelijk voor de regievoering en inhoudelijke coördinatie en is
daarop aanspreekbaar, dat is o.i. wel degelijk onderdeel van de uitvoering van de jeugdhulp.
Bedoelt u niet eigenlijk te zeggen dat iedere professional verantwoordelijk is voor de uitvoering
van het eigen aandeel in de behandeling en daarop ook aanspreekbaar is? En dat de regievoerder
daarvoor niet eindverantwoordelijk kan zijn?
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Een klein detail. De passage over "wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de wet BOPZ" We passen dit aan per 1 juli 2018.
hoort bij raadpleging van de (kinder- en jeugd)psychiater en niet bij de klinisch psycholoog. Die
heeft hierin geen wettelijke bevoegdheden. Wilt u dit aanpassen?
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N.v.t.

Raadpleging
kinder- en
jeugdpsychiater en
klinisch
psycholoog
Consultatie

Voor product 45G03 Intensieve orthopedagische of psychiatrische gezinsbehandeling wordt per 1- We zullen uw suggestie overwegen.
1-2019 de product specifiek eis aangepast naar: De Jeugdhulp wordt ten minste uitgevoerd door
SKJ geregistreerde HBO + opgeleide jeugd- en gezinsprofessional die de opleiding ‘Intensieve
ambulante gezinsbehandeling’ (IAG) dan wel de opleiding ‘Intensieve Psychiatrische
gezinsbehandeling’ (IPG) met goed gevolg heeft afgesloten, dan wel systeem therapeutisch werker
NVRG met aantoonbare kennis van systeemgerichte en oplossingsgerichte methodieken’. Kunnen
we er vanuit gaan dat hiermee ook de productnaam wordt aangepast naar 'Intensieve Ambulante
of Psychiatrische Gezinsbehandeling"?

Wij missen in het productenboek een product consultatie. Accare wordt veelvuldig werd
geconsulteerd door bijvoorbeeld ketenpartners in de jeugdhulp of huisartsen. Dat betreft niet
alleen vragen over passende inzet in het kader van toegang maar ook consultatievragen gedurende
lopende behandelingen. Accare wordt hierover veel vaker geconsulteerd dan kleinere instellingen
of vrijgevestigden omdat we een veelheid aan specialismen in huis hebben. Het product 50G40
betreft alleen advies en ondersteuning bij complexe problematiek en ligt bovendien beneden onze
kostprijs. Het product 50G28 betrof alleen consultatie binnen de expertpool en is nu bovendien
verdwenen uit het Productenboek omdat nog onduidelijk is hoe de expertpool verder wordt
ingericht. Wij krijgen op dit moment dus geen vergoeding voor consultatie en kunnen deze
dienstverlening ook niet onderbrengen bij één van de producten uit het productenboek. Kunnen
wij met u in gesprek over oplossing voor dit probleem?

Voor advies en consultatie op cliëntniveau is het product (50G40) 'Advies en ondersteuning vanuit
jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek' opgenomen. Er is geen apart product voor consultatievragen
gedurende een lopende behandeling; bij overstijgende vragen kan voor consultatie de expertpool worden
geraadpleegd. Deze is nog steeds operationeel.
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Expertpool

Het product 50G28 betrof consultatie binnen de expertpool. Bij de eerste Open House ronde heeft Zie ook vraag 14. Er zal medio april een communicatiebericht komen over de voortzetting van de expertpool.
u al aangekondigd dat de expertpool opnieuw zou worden ingericht. Nu is het product verdwenen
omdat de expertpool opnieuw wordt ingericht. Kunt u aangeven wanneer daarover meer
duidelijkheid komt?

