Factsheet Op- en Afschalen
Al in de voorbereiding op de aanbesteding is door diverse aanbieders de wens geuit om het proces
van op- en afschalen gemakkelijker te maken. Ultiem betekent dit dat aanbieders meer vrijheid
krijgen om zelfstandig van intensiteit te wisselen, zonder tussenkomst van Lokaal Team/GI. Meer
vrijheden betekent dat een aanbieder minder risicomijdend hoeft te plotten, omdat een verkeerde
inschatting van intensiteit aan de voorkant, relatief makkelijk later in het proces kan worden
hersteld. Daarnaast wordt door het toestaan van meer vrijheden bij intensiteitswissel, ook de
proceslast in de afstemming met lokale teams/GI’s beperkt.
Binnen de aanbesteding zijn we in beperkte mate aan deze wens tegemoet gekomen. Door het
verkleinen van de tariefstappen tussen intensiteiten, zijn in ieder geval de voorwaarden geschapen
om makkelijker op- en af te schalen. Het financiële effect van intensiteitswissel is namelijk beperkter
geworden. Daarnaast wordt bij Herstel gewerkt met een Trajectbudget, waarbinnen de aanbieder
per maand variabel kan declareren. Op deze wijze kan een deel van het op- en afschalen via het
declaratieproces verlopen, zonder dat een nieuwe of herziene toewijzing nodig is.
In deze factsheet worden de onderstaande punten verder uitgewerkt:
 Hoe kunnen intensiteitswissels administratief worden uitgevoerd? Hier is sprake van een
verschil tussen Duurzaam en Herstel
 Welke regels hanteren we bij intensiteitswissel?
Administratieve uitvoering
Omdat er verschil zit in de aard van de toewijzing van duurzame respectievelijk herstelproducten,
heeft dit ook verschillende consequenties in het geval van intensiteitswijziging.
Duurzaam
Intensiteitswijziging levert bij duurzaam geen problemen op. Bij Duurzaam wordt in vaste bedragen
per maand gedeclareerd. Hierdoor kan bij wijziging van intensiteit simpelweg het oude maandbedrag
stoppen en worden vervangen door een nieuw maandbedrag. M.a.w. de oude toewijzing wordt
afgesloten, en een nieuwe toewijzing wordt afgegeven. Werkwijze daarbij is dat de ‘oude’ toewijzing
stopt aan het einde maand en de ‘nieuwe’ toewijzing start aan het begin van de daaropvolgende
maand. Dit om dubbele declaratie van een maand te voorkomen.
Herstel
Bij Herstel wordt een trajectbudget afgegeven, waarbinnen de aanbieder per maand variabel kan
declareren. Het trajectbudget is gekoppeld aan een intensiteit, de intensiteit is gekoppeld aan een
productcode. Indien een aanbieder wil opschalen naar een nieuwe intensiteit, moet een nieuwe
productcode met een nieuw trajectbudget worden toegewezen. Hiermee wordt feitelijk een nieuw
budget gestapeld op eerdere declaraties van de oude toewijzing en wordt uiteindelijk een hoger
bedrag toegewezen dan beoogd.
Bij Herstel geldt dus dat er in totaal meer budget wordt toegewezen dan mogelijk nodig i.v.m. het
stapelen. Hiervoor geldt dat bij het opschalen in Segment C naar een budget boven de
perspectiefplan grens altijd afstemming moet zijn met de gemeentelijke toegang.
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Voor afschalen bij Herstel is een nieuwe intensiteit overigens feitelijk niet nodig. Een aanbieder heeft
een toegewezen trajectbudget en kan daarbinnen de declaratie variëren. Bij afschaling kan de
aanbieder de declaratie verlagen en is een nieuwe toewijzing dus niet nodig.

Beleidsregels
De volgende regels gelden voor het op- en afschalen:
 ‘Vrije’ afschaling kan altijd
 ‘Vrije’ opschaling naar een intensiteit waarvoor aanvullende toestemming van een
contractmanager is vereist, is niet mogelijk.
Dit geldt voor een verschillende aanbieders en intensiteiten. Voor een aantal aanbieders
geldt deze regel voor alle herstel of duurzame intensiteiten, zodat zij binnen Herstel niet vrij
kunnen opschalen.
 Binnen de intensiteiten waarvoor een perspectiefplanvrijstelling geldt, bepaalt de aanbieder
zelf de op- en afschaling.
 Indien vanuit een perspectiefplanvrije intensiteit wordt opgeschaald naar een intensiteit mét
een perspectiefplanverplichting is een perspectiefplan noodzakelijk. De eerste stap is
afstemming met de lokale toegang. In overleg wordt de nieuwe intensiteit bepaald en kan dit
afgestemd worden met de Jeugdige en ouders.
Met deze regels is voor 100% van de intensiteiten een regel gesteld voor afschalen en voor ca 50%
van de intensiteiten een regel voor opschalen. De resterende intensiteiten bevinden zich in de range
waarvoor een pp-verplichting geldt.
De aanbieder heeft de ruimte om vrij op te schalen naar intensiteiten die onder de perspectiefplan
grens vallen. Valt de intensiteit binnen de perspectiefplan grens, dan dient hier goedkeuring vanuit
de gemeentelijke toegang voor gegeven te worden.
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