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1. Inleiding

Productcodes zijn de codes die in het iJw-berichtenverkeer worden gebruikt. Hierop wordt 

toegewezen en mag gedeclareerd worden. Dit kan op verschillende niveaus gebeuren. In de 

inkoopdocumenten is voorgesteld om een wijziging aan te brengen in het werken met deze 

productcodes. Bij de uitwerking tijdens de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe 

inkoop 2023 liepen we aan tegen een aantal zaken die de complexiteit van de implementatie 

behoorlijk verzwaarde. Ook zijn er uitdagingen in het hanteren van de productcodes binnen de 

arrangementensystematiek die om meer tijd voor uitwerking vroegen. Om die redenen is 

besloten om per 1 januari 2023 nog geen verandering in het werken met productcodes in te 

voeren. Wel willen we voor die datum een besluit nemen over hoe we hier in de toekomst mee 

omgaan. Het voorstel is om een aparte werkgroep opdracht te geven om dit uit te werken.

2. Gevraagd besluit 

Het AB wordt gevraagd te besluiten: 

• tot verstrekking van een opdracht aan een nog te vormen werkgroep om een voorstel te 

doen voor het werken met productcodes.

Dit besluit is een hamerstuk.

3. Toelichting 

Bij de uitwerking van het werken met productcodes zijn we tegen een aantal praktische, maar 

ook principiële uitdagingen aangelopen, waarvan de belangrijkst twee zijn: 

a) De gedachte achter het werken met arrangementen is dat de gemeente aan de 

aanbieder ruimte geeft om te doen wat nodig is. Meer gedetailleerde productcodes 

beperken die ruimte potentieel;

b) Er is behoefte aan meer inzicht in de daadwerkelijke inzet van jeugdhulp, maar we 

willen de administratieve lasten niet verzwaren.

Het voorstel is dat er een aparte werkgroep wordt aangesteld, met vertegenwoordigers van:

- gemeenten,

- aanbieders,

- uitvoeringsorganisatie van de GRJR (IV, de ketenregisseur en contractmanagement),

- deskundige op het gebied van het iJw berichtenverkeer.
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Deze werkgroep maakt een voorstel voor het einde van dit jaar dat ter besluitvorming aan het 

DB wordt aangeboden over hoe we verder gaan met de productcodes. In die opdracht wordt in 

ieder geval het werken met productcodes per trede beschreven, maar het is ook mogelijk om 

daarnaast te kijken naar een alternatieve uitwerking van het werken met productcodes, zolang 

maar wordt voldaan aan de volgende criteria;

- het is eenvoudig om passende zorg te leveren door flexibel op en af te kunnen schalen 

(verhogen of verlagen van de intensiteit van de ingezette zorg);

- de administratieve lasten voor de aanbieders, gemeenten en UO zijn beheersbaar en 

processen zijn uitvoerbaar;

- de uitgangspunten van het werken met arrangementen voor wat betreft de relatie met 

de aanbieders (partnership, vertrouwen) moeten overeind blijven;

- het inzicht in de resultaatgebieden en treden die worden ingezet moet verbeteren tov de

bestaande situatie.

Na opleveren van het voorstel stopt de werkgroep.

4. Consequenties

In het voorstel van de werkgroep staan de consequenties van de verschillende alternatieven 

voor het werken met productcodes uitgewerkt.

5. Vervolgprocedure

Onmiddellijk na het verstrekken van de opdracht aan de werkgroep, zal de 

implementatiemanager van de nieuwe inkoop de werkgroep bijeen roepen. In een aantal 

sessies zal de werkgroep het gevraagde besluit voorbereiden, waarna het aan het DB zal 

worden voorgelegd.

Communicatie:

Het AOJ is op 30 juni jongstleden geïnformeerd over dit voorstel. 

Planning:

a) Werkgroep samenstellen: september 2022

b) Bijeenkomsten werkgroep: oktober / november 2022

c) Concept besluit gereed voor bredere afstemming: november 2022

d) Aanpassen besluit: begin december 2022

e) Besluit naar DB: december 2022
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