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Leeswijzer
Dit document is bestemd voor jeugdhulp aanbieders die zijn gegund op de aanbesteding jeugdhulp
zonder verblijf met kenmerk CIA2017.10.05.
In hoofdstuk 1 beschrijven we de belangrijkste begrippen die terugkomen in dit protocol. In de
aansluitende hoofdstukken gaan we dieper in op het gebruik van de verschillende berichten vanuit het
berichtenverkeer, JW315, JW301, JW305, JW303D, JW307. In hoofdstuk 10 beschrijven we de
verschillende mutaties die er in het zorgleveringsproces plaats kunnen vinden. In hoofdstuk 11
beschrijven we kort de overgangsperiode 2018/2019.

Versiebeheer
Dit protocol is onderdeel van de aanbestedingsprocedure met kenmerk CIA2017.10.05.
Na afronding van de aanbesteding en ondertekening van de daarop gebaseerde overeenkomsten, is
het administratieprotocol een vastgesteld werkproces. De gemeente Almere beheert het protocol.
Wijzigingen die impact hebben op het werkproces worden verwerkt in het document.
Alle bijlagen van dit protocol zijn inmiddels ontwikkeld en nadere aanscherpingen in het proces zijn
doorgevoerd. Daarmee is dit document in zijn definitieve versie gekomen. Benodigde toekomstige
aanpassingen communiceren wij via de gebruikelijke kanalen.
De meest recente versie van het administratieprotocol is te allen tijde te vinden op
https://almerekracht.almere.nl. Gegunde aanbieders zijn gehouden zichzelf op de hoogte te
brengen van de meest recente versie van het document.
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1.

Begrippenkader

Aanbieder
Een zelfstandige onderneming met samenwerkingspartner(s) en/of een samenwerkingsverband of
combinatie van partijen met een raamovereenkomst met de gemeente Almere naar aanleiding van de
aanbesteding jeugdhulp zonder verblijf. Aanbieders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit
van de jeugdhulp en het bijbehorende werkproces. Voor elke samenwerkingsconstructie is er één
aanspreekpunt is richting de gemeente die ook verantwoording aflegt en de kwaliteit bewaakt.
Accorderen
Akkoord op de opschaling van jeugdhulp per brief of e-mail.
Beschikking
Een formeel besluit van het college van burgemeester en wethouders om een jeugdhulpvoorziening in te
zetten. Het college kan dit besluit mandateren aan gemeentelijke ambtenaren of aan andere professionals.
Tegen een beschikking is bezwaar en beroep mogelijk.
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben, kunnen die zorg mogelijk krijgen via de Wet langdurige
zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of ze hiervoor in aanmerking komen.
Gezinsplan van aanpak: In dit plan staan de hulpverleningsdoelen, het te behalen perspectief en de
ondersteuningsafspraken beschreven. De wensen en mogelijkheden van het gezin zijn het belangrijkste
onderdeel. Het plan biedt houvast en overzicht aan de gezinsleden, de mensen uit hun netwerk en de
betrokken hulpverleners.
Grondslag
Aandoening of beperking waardoor een jeugdige is aangewezen op jeugdhulp.
Jeugdhulp met verblijf
Jeugdhulp binnen de muren van een zorginstelling (bijvoorbeeld de residentiële jeugdhulp) die ten minste
24 aaneengesloten uren duurt, voor meerdere dagen met een mogelijkheid van zeven dagen per week. Het
kan ook gaan om pleegzorg en/of gesloten jeugdzorg.
Jeugdhulp zonder verblijf
Het gehele aanbod van hulp voor jeugdigen en gezinnen in de gemeente Almere, anders dan vrij
toegankelijke voorliggende voorzieningen, essentiële regionale jeugd-ggz-functies, landelijk door de VNG
gecontracteerde jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf. Kortdurend verblijf valt ook onder het contract
jeugdhulp zonder verblijf.
Jeugdgezondheidszorg
Almere heeft één organisatie voor de jeugdgezondheidszorg: JGZ Almere. Vanuit een gedeelde visie zet
deze organisatie zich in voor alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun (pleeg)ouder(s)/verzorger(s). Kwaliteit
en continuïteit van de hulp staan centraal. JGZ Almere werkt vanuit verschillende locaties in de vier
stadsdelen. Per stadsdeel is er een team bestaande uit jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig
specialisten, opvoedadviseurs, jongeren- en schoolmaatschappelijk werk, medewerkers jeugdhulp en
gedragsdeskundigen. Hiermee is de hulp aan jeugdigen en (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) goed bereikbaar.
De locaties vormen de uitvalbasis voor de professionals. De teams bieden naast het preventieve
basisaanbod ook kortdurende ondersteuning aan gezinnen.
Jeugdige(n)
Een ingezetene van Almere tot 18 jaar die gebruikmaakt van of in aanmerking komt voor jeugdhulp. Als er
sprake is van een opgelegde jeugdhulpvoorziening door een rechter of als duidelijk is dat verlengde
jeugdhulp noodzakelijk is, dan geldt de beschrijving in de Jeugdwet over verlengde jeugdhulp.
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Opdracht
De in een verwijzing of beschikking beschreven in te zetten vorm van jeugdhulp.
Overbruggingszorg
Zorg die een jeugdige krijgt terwijl hij wacht op de jeugdhulp waarnaar hij verwezen is.
Preventie
Voorkomen dat problemen ontstaan door van tevoren te ondersteunen. We onderscheiden:
• universele preventie (gericht op de hele bevolking of een deelpopulatie);
• selectieve preventie (gericht op tijdig problemen signaleren bij risicogroepen en direct het juiste doen
om erger te voorkomen);
• geïndiceerde preventie (gericht op mensen die problemen hebben die nog wel te hanteren zijn);
• probleemgerichte preventie (gericht op mensen die problemen hebben en voor wie stabilisatie het
hoogst haalbare doel is).
Systeemgericht
De hulpvraag van een jeugdige niet geïsoleerd beschouwen en oplossen, maar hierbij zijn sociale omgeving
(en hun eventuele hulpvragen) betrekken.
Toegang
De formele toewijzing van jeugdhulpvoorzieningen via een medewerker van JGZ Almere of een andere
gemandateerde professional.
Verwijzing
Een gemandateerde verwijzer oordeelt dat er jeugdhulp nodig is. Een jeugdige kan via JGZ Almere bij een
aanbieder terechtkomen of via een andere gemandateerde professional. De aanbieder bekijkt vervolgens
welke jeugdhulp gepast is en kan deze hulp direct inzetten. Bij een verwijzing volgt alleen een formele
beschikking als de jeugdige (of de ouder(s)/verzorger(s) of wettelijk vertegenwoordiger) daarom vraagt.
Een beschikking is alleen nodig als de jeugdige het niet eens is met de verwijzing. Dit komt niet vaak voor,
omdat de verwijzing over het algemeen in samenspraak met de jeugdige tot stand komt. In het gedwongen
kader loopt de hulp wel altijd via een bepaling.
Voorliggende voorziening
Een algemeen toegankelijke voorziening of een voorziening op grond van een andere wettelijke bepaling
dan de Jeugdwet die de hulpvraag van een jeugdige of gezin geheel of gedeeltelijk beantwoordt.

5 van 32

2.

Waarom een administratieprotocol en voor wie is het protocol?

Dit document beschrijft hoe het toewijzings- en declaratieprotocol in de gemeente Almere (hierna: de
gemeente) verloopt voor de inzet van jeugdhulp zonder verblijf. We beschrijven ook welke stappen de
gemandateerde verwijzer en de aanbieders hierin nemen. De werkwijze geldt sinds 1 januari 2019.
In dit protocol staan de afspraken over de routes, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
gemeente (backoffice/contractleveranciersmanagers/ financiën), JGZ Almere en aanbieders rondom
zorgtoewijzing, declaraties, evaluaties en mutaties.
Het protocol geldt voor de gemeente, JGZ Almere en alle aanbieders die een overeenkomst met de
gemeente hebben voor jeugdhulp zonder verblijf. We hanteren de volgende uitgangspunten:
• Minimale administratieve lasten;
• Toepassing van de i-standaarden;
• Berichtenverkeer en administratieve communicatie vindt alleen plaats tussen het aanspreekpunt van de
aanbieder en de gemeente. Er vindt geen administratieve communicatie plaats met eventuele
samenwerkingspartners om het beoogde resultaat van de ondersteuning te behalen.
Het protocol heeft als doel:
• het beschrijven van administratieve processen en facturatieprocessen tussen de aanbieder en de
gemeente, zodat deze uniform, efficiënt, effectief en rechtmatig verlopen.
• het beschrijven van de vast te leggen informatie bij de aanbieder en de gemeente.
We communiceren onderling primair via het landelijke standaard-berichtenverkeer (JW 2.2 met
een uitrol van JW 2.3 in 2019) via VECOZO en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. Het
administratieprotocol werkt met de volgende input:
• berichtenverkeer;
• drie percelen voor de producten- en dienstencatalogus;
• werkproces met globale beschrijving.
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3.

Globaal administratief proces

Hieronder staat het globale aanvraagproces rond jeugdhulp zonder verblijf afgebeeld en beschreven. Een
nadere toelichting per specifieke stap volgt in de volgende hoofdstukken. De schematische uitwerking van
de deelprocessen is te vinden in bijlage 3.
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4.

Verwijzing en beschikking

De toegang tot jeugdhulp is niet vrij en vindt plaats door tussenkomst van een door de gemeente
gemandateerde verwijzer. Daarnaast is de inzet van jeugdhulp alleen mogelijk als er geen beroep kan
worden gedaan op de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet. Of een jeugdige mogelijk in
aanmerking komt voor de Wlz of Zorgverzekeringswet kunt u controleren via de website van het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ).
De verwijzer bepaalt welke jeugdhulp wordt ingezet. De duur van de inzet is, zoals ook in het Programma
van Eisen beschreven, afhankelijk van het type verwijzer. Er gelden andere normen voor een verwijzing van
de huisarts of andere medisch specialist.
Afwijken van de verwijzing:
• Perceel 1 en 3: Voor jeugdhulp binnen de percelen 1 en 3 mag de aanbieder afwijken van de verwijzing
en bijbehorende tijdsnorm. Dit kan door de afwijking te onderbouwen in het gezinsplan van aanpak en
deze bij een hogere of duurdere vorm van jeugdhulp te laten accorderen door de verwijzer.
• Perceel 2: De aanbieder krijgt een toewijzing op categorie en mag hierdoor inzetten wat noodzakelijk is.
De volgende onderwerpen dienen altijd terug te komen in de verwijzing:
• de noodzaak van de benodigde jeugdhulp;
• (waar van toepassing) een vermoedelijke diagnose (alleen bij perceel 3);
• het in te zetten product (bij perceel 1 en 3 worden specifiek de in te zetten producten benoemd, bij
perceel 2 wordt alleen de productcategorie of inzet behandeling psychiatrie benoemd);
• de ingangsdatum en de begeleidingstermijn van de verwijzing.
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Tabel: Normenkader voor aanbieders jeugdhulp zonder verblijf bij een aspecifieke verwijzing van een
gemandateerde medewerker van JGZ Almere, Samen Veilig Midden-Nederland, William Schrikker
Groep, Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering of Nidos
Product

Eenheid

Norm

Eenheid

Periode

1-1-A Begeleiding individueel basis
1-1-B Begeleiding individueel specialistisch
1-2-A Begeleiding groep basis
1-2-B Begeleiding groep specialistisch
1-3-A Kortdurend verblijf begeleiding
1-4-A Vervoer zonder rolstoel 12+
1-4-B Vervoer met rolstoel en/of 12-

Minuut
Minuut
Dagdeel
Dagdeel
Etmaal
Dag
Dag

4
4
4
4
1
-

Uren per week
Uren per week
Dagdelen per week
Dagdelen per week
Etmalen per week
Aansluitend op aantal dagdelen/etmalen
Aansluitend op aantal dagdelen/etmalen

6 mnd.
6 mnd.
6 mnd.
6 mnd.
6 mnd.
-

2-1-A Behandeling regulier psychiatrie
2-1-B Behandeling specialistisch psychiatrie
2-2
Behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie
2-3
Kortdurend verblijf, grondslag psychiatrie

Minuut
Minuut
Minuut
Etmaal

62
1

Uren totaal (+12 uur diagnostiek)
Etmalen per week

18 mnd.
18 mnd.
6 mnd.

3-1
Behandeling individueel
3-2-A Behandeling groep basis
3-2-B Behandeling groep specialistisch
3-3
Kortdurend verblijf, grondslag lvb
3-4-A Vervoer zonder rolstoel 12+
3-4-B Vervoer met rolstoel en/of 12-

Minuut
Dagdeel
Dagdeel
Etmaal
Dag
Dag

4
4
4
1
-

Uren per week
Dagdelen per week
Dagdelen per week
Etmalen per week
Aansluitend op aantal dagdelen/etmalen
Aansluitend op aantal dagdelen/etmalen

6 mnd.
6 mnd.
6 mnd.
6 mnd.
-

Tabel: Normenkader voor aanbieders van jeugdhulp zonder verblijf bij een verwijzing van een
huisarts/medisch specialist
Product

Eenheid

Norm

Eenheid

Periode

1-1-A Begeleiding individueel basis
1-1-B Begeleiding individueel specialistisch
1-2-A Begeleiding groep basis
1-2-B Begeleiding groep specialistisch
1-3-A Kortdurend verblijf begeleiding
1-4-A Vervoer zonder rolstoel 12+
1-4-B Vervoer met rolstoel en/of 12-

Minuut
Minuut
Dagdeel
Dagdeel
Etmaal
Dag
Dag

4
4
1
-

Uren per week
Op basis van plan van aanpak
Dagdelen per week
Op basis van plan van aanpak
Etmalen per week
Aansluitend op aantal dagdelen/etmalen
Aansluitend op aantal dagdelen/etmalen

6 mnd.
3 mnd.
3 mnd.
-

2-1-A Behandeling regulier psychiatrie
2-1-B Behandeling specialistisch psychiatrie
2-2
Behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie
2-3
Kortdurend verblijf, grondslag psychiatrie

Minuut
Minuut
Minuut
Etmaal

62
-

Uren totaal (inclusief 12 uur diagnostiek)
Etmalen per week

18 mnd.
18 mnd.
-

3-1
Behandeling individueel
3-2-A Behandeling groep basis
3-2-B Behandeling groep specialistisch
3-3
Kortdurend verblijf, grondslag lvb
3-4-A Vervoer zonder rolstoel 12+
3-4-B Vervoer met rolstoel en/of 12-

Minuut
Dagdeel
Dagdeel
Etmaal
Dag
Dag

4
4
-

Uren per week
Dagdelen per week
Op basis van plan van aanpak
Op basis van plan van aanpak
Aansluitend op aantal dagdelen/etmalen
Aansluitend op aantal dagdelen/etmalen

6 mnd.
3 mnd.
-

Tijdsnormen
De aanbieder is gehouden aan de volgende tijdsnormen:
• Binnen vijf werkdagen nadat de aanbieder een verwijzing of aanmelding heeft ontvangen, neemt de
aanbieder contact op met de jeugdige, de (pleeg)ouder(s)/opvoeder(s) (en waar van toepassing de
wettelijk vertegenwoordiger) om de vorm en zwaarte van de hulp te bepalen en afspraken te maken over
de start van de hulp.
• Binnen tien werkdagen nadat de aanbieder het eerste contact heeft gehad, start de aanbieder de
levering van de benodigde hulp (tenzij de verwijzing expliciet een andere startdatum vermeldt). Bij
afwijkingen van deze termijn informeert de aanbieder de verwijzer en de gemeente.
• Binnen tien werkdagen na de start van de hulp heeft de aanbieder een eerste gezinsplan van aanpak
opgesteld. Dit plan wordt vastgesteld door de regiebehandelaar, de orthopedagoog-generalist of gzpsycholoog van de instelling. Bij begeleiding gebeurt dit door een gedragsdeskundige van JGZ Almere
• Als er een crisissituatie ontstaat (ook tijdens overbruggingszorg), start de aanbieder direct de levering
van de begeleiding, de behandeling en/of het kortdurend verblijf.
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4.1

Verwijzing dyslexie

De verwijzing voor dyslexiezorg verloopt anders dan voor andere vormen van jeugdhulp zonder verblijf (zie
ook de factsheet hierover). Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) is alleen
beschikbaar voor kinderen tussen de 7 en 13 jaar die op de basisschool zitten. Het verwijzingsproces omvat
de volgende stappen:
• Inlichten (pleeg)ouder(s)/opvoeder(s): De intern begeleider en/of leerkracht licht de (pleeg)ouder(s)/
opvoeders(s) of voogd van het kind in dat er een vermoeden is van EED. Signalen hiervan zijn al tijdens
de eerste drie zorgniveaus op school naar voren gekomen en de (pleeg)ouder(s)/opvoeders of voogd zijn
hier al van op de hoogte. De professional op school bespreekt met de(pleeg)ouder(s)/opvoeder(s) of
voogd welke aanbieder zij het beste kunnen inzetten op basis van de situatie van het kind.
• Aanmelden bij aanbieder: De (pleeg)ouder(s)/opvoeder(s) of voogd kiezen een aanbieder en melden
zich aan. Er is geen schriftelijke verwijzing nodig. Eventueel baseren zij zich op advies van de school.
• Aanleveren school-/leesdossier: De intern begeleider en/of leerkracht levert het school-/leesdossier aan
bij de aanbieder met toestemming van de (pleeg)ouder(s)/opvoeder(s) of voogd.
• Screenen dossier: De aanbieder screent het dossier, vraagt eventueel nog aanvullende informatie op bij
de school en voert eventueel een korte telefonische intake met de (pleeg)ouder(s)/opvoeder(s) of voogd.
De aanbieder bepaalt de ontvankelijkheid voor behandeling. Bij een positieve conclusie opent de
aanbieder een dossier voor het kind. Bij een negatief oordeel verwijst de aanbieder het kind terug naar
school of door naar een andere instelling.
• Voeren intakegesprek: Voor de diagnose voert de aanbieder een intakegesprek met de
(pleeg)ouder(s)/opvoeder(s) of voogd en het kind.
• Uitvoeren diagnose en opstellen plan van aanpak: De aanbieder bepaalt hoeveel tijd nodig is voor de
diagnose en start de uitvoering van de diagnose. De aanbieder bepaalt of het kind in aanmerking komt
voor een EED-traject en welke duur/intensiteit nodig is (maximaal 12 uur diagnostiek en 50 uur
behandeling). De aanbieder maakt een diagnoseverslag met een conclusie en stelt een plan van aanpak
op ter bespreking met de (pleeg)ouder(s)/opvoeder(s) of voogd. Bij toestemming van de
(pleeg)ouder(s)/opvoeder(s) of voogd kan de intern begeleider en/of leerkracht ook bij dit gesprek
worden betrokken. Uitkomst van de diagnose kan ook zijn dat het kind niet in aanmerking komt voor
een EED-traject. Bij twijfel na diagnostiek over vergoede behandeling legt de aanbieder dit voor aan
een expert van de gemeente. Als uit de diagnose blijkt dat de aanbieder niet passend is om de gevraagde
hulp te verlenen, dan bespreekt de aanbieder mogelijke alternatieven met de
(pleeg)ouder(s)/opvoeder(s) of voogd. Bij toestemming van de (pleeg)ouder(s)/opvoeder(s) of voogd
wordt de intern begeleider en/of leerkracht hierbij betrokken.
• Accorderen plan van aanpak: De (pleeg)ouder(s)/opvoeder(s) of voogd accorderen het door de
aanbieder opgestelde plan van aanpak. Gaan zij niet akkoord, dan past de aanbieder het plan van
aanpak aan of legt het voor aan een expert van de gemeente. Eventueel leveren de
(pleeg)ouder(s)/opvoeders het verslag en het plan van aanpak voor de EED-behandeling aan bij de
intern begeleider en/of leerkracht.

5.

Toewijzing

Een verzoek om toewijzing van zorg (JW315-bericht) wordt verstuurd door de zorgaanbieder wanneer er
sprake is van een verwijzing door een gemandateerde verwijzer. Let op: bij de bepaling van de JGZ wordt
er rechtstreeks vanuit de gemeente een JW301-bericht verzonden, dus zonder JW315.
5.1
Controle toewijzing
De gemeente is verplicht om te toetsen op onder andere het woonplaatsbeginsel. Er worden diverse
controles uitgevoerd voorafgaand aan het verstrekken van een toewijzing (beschikking) zoals:
• woonplaatsbeginsel/gezagsverhouding;
• juistheid en volledigheid in algemene zin;
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• juiste verwijzer;
• controle of de aangevraagde categorie niet al eerder is beschikt in dezelfde periode.
Opmerking woonplaatsbeginsel:
Wanneer volgens het woonplaatsbeginsel een andere gemeente verantwoordelijk is voor de
jeugdige, vindt een overdracht plaats. De gemeente die het verzoek om toewijzing ontvangen heeft,
neemt buiten het berichtenverkeer om contact op met de aanbieder en de verantwoordelijke
gemeente. De aanbieder verstuurt vervolgens het verzoek om toewijzing aan de verantwoordelijke
gemeente. De gemeente die de aanvraag ontvangt is verantwoordelijk voor de jeugdige, tot het
moment dat de jeugdige is overgedragen aan de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel
verantwoordelijk is voor de jeugdige.
Voorbeeldbericht:

Hier vult u de datum die in de verwijzing is meegenomen.

Aan de hand van het normenkader of akkoord verwijzer

6.

Beschikking

De gemeente heeft gekozen voor een aspecifieke inspanningsgerichte toewijzing. Dit houdt in dat de
toewijzing geen specifieke jeugdhulpproducten bevat. De toewijzing zal dus ook nooit een productcode
maar alleen een categoriecode bevatten.
Naar aanleiding van de beoordeling van de JW315 stuurt de gemeente een toewijzing (JW301) naar de
aanbieder en bij verwijzing door de JGZ ook een beschikking aan de jeugdige. In het toewijzingsbericht
staat de productcategorie die de aanbieder in de JW315 heeft gevraagd (mits hij daarvoor gecontracteerd
is). Er kunnen tegelijk meerdere JW315-berichten verzonden worden om zo meerdere categorieën tegelijk
te ontvangen (bijvoorbeeld voor begeleiding groep en vervoer) waarvoor de aanbieder gecontracteerd is.
Op deze manier kan de aanbieder de zorg op- en afschalen zonder elke keer een nieuwe toewijzing bij de
gemeente op te vragen.
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Bij het inzetten van een zwaarder of additioneel product moet dit middels het gezinsplan van aanpak
worden vastgelegd en door een gemandateerde verwijzer worden geaccordeerd. Wanneer een aanbieder
zelf geen gemandateerde verwijzer in dienst heeft, zal dit door de JGZ worden beoordeeld en
geaccordeerd. Een goed- of afkeuring wordt bevestigd d.m.v. een e-mail of brief met de bevestiging dat
de verwijzer akkoord is.
Voorbeeldbericht:

01-08-2019

Aan de hand van 315 inhoudt
Aan de hand van 315 inhoudt

jaar

7.

Starten van de jeugdhulp

De aanbieder start met de levering van de jeugdhulp. De aanbieder is verplicht de producten in de
overeenkomst te leveren op basis van de verwijzing en zorgtoewijzing.
De JW305 is een start-zorg-bericht waarin de zorgaanbieder de startdatum van de zorg vermeldt.
Met dit bericht kan de gemeente regie houden op de jeugdige en is het zichtbaar of de zorg is gestart.
Na aanvang van de zorg stuurt de aanbieder een JW305-bericht op de toegekende categorie waarbinnen
de zorg geleverd wordt. De datum van de, volgens PvE eerste declareerbare zorg, geldt als start-zorgdatum. Hierdoor is declaratie vanaf die datum ook geborgd.
Let op: op dit moment is het JW305-bericht niet muteerbaar. Een foutieve datum kan momenteel alleen
gecorrigeerd worden door annulering van de JW301 en opnieuw versturen van de JW301.

8.

Declaraties en tarieven

8.1 Declaraties en betalingen
De aanbieder stuurt na afronding van de maand een declaratiebericht JW303D met alle cliënten waarvoor
in die maand de zorg is geleverd/afgerond. Dit betekent dat de declaratie uiterlijk één maand na
beëindiging van de zorg/periode wordt ingediend.
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Voor de regels rondom declaratie is de aanbieder gehouden aan de eisen en omschrijvingen die per perceel
product zijn opgenomen in het Programma van Eisen. De aanbieder declareert de geleverde producten in
overeenstemming met de toegewezen productcategorieën en het vastgestelde gezinsplan van aanpak.
De aanbieder declareert in overeenstemming met het vastgestelde tarief voor de van toepassing zijnde
ondersteuning.
De gemeente stelt de volgende declaratie-eisen:
• Declareren is pas toegestaan wanneer de toewijzing is afgegeven;
• De declaratie dient uiterlijk 1 maand na het verstrijken van de declaratieperiode waarin de
gedeclareerde zorg geleverd is, ingediend te zijn;
• De declaratie bevat alle geleverde ondersteuning in de betreffende periode;
Bij het niet nakomen van bovenstaande declaratie-eisen geldt het volgende:
• Vóór het verstrijken van de termijn van één kalendermaand stelt de aanbieder de gemeente op de
hoogte niet binnen de gestelde termijn te kunnen declareren.
• In het geval van structureel niet tijdig declareren kan de gemeente besluiten over te gaan tot onderzoek
naar de administratie van de aanbieder. De aanbieder is verplicht om medewerking te verlenen aan een
onderzoek. De kosten van dit onderzoek worden in rekening gebracht bij de aanbieder. De resultaten
van het onderzoek worden gebruikt voor het opstellen van verbetermaatregelen of kunnen leiden tot het
opleggen van een boete zoals opgenomen in bijlage 6 van het PvE.
Omdat er gekozen wordt voor declareren middels het berichtenverkeer wordt er in het elektronisch
berichtenverkeer expliciet geen factuur gestuurd. De aanbieder spreekt met de eigen accountant af dat een
JW303D- bericht geldt als factuur. De gemeente Almere ziet het JW303D- bericht als een factuurbericht.
Het JW304- retourbericht volgt nagenoeg direct (eventueel met reden van afkeuring). In het
retourbestand wordt aangegeven welke regels zijn afgekeurd en het totaalbedrag dat toegekend wordt op
basis van de goedgekeurde regels. De afgekeurde regels kunnen daarna, indien correctie op de afkeur
geldig is aan de hand van het contract, opnieuw worden ingediend.
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Tabel 5: Tarieven per product
Perceel
1-1-A

Productnaam
begeleiding individueel basis

Productcode
45A48

Eenheid
minuut

Tarieven 2019
€ 0,84

Tarieven 2020
€ 0,86

1-1-B

begeleiding individueel specialistisch

45A53

minuut

€ 1,25

€ 1,28

1-2-A

begeleiding groep basis

41A12

dagdeel

€ 53,35

€ 54,54

1-2-B

begeleiding groep specialistisch

41A15

dagdeel

€ 82,64

€ 84,48

1-3-A

kortdurend verblijf begeleiding

43A08

etmaal

€ 157,90

€ 161,42

1-4-A

vervoer zonder rolstoel 12+

42A03

dag

€ 8,41

€ 8,60

1-4-B

vervoer met rolstoel en/of 12-

42A04

dag

€ 20,92

€ 21,39

2-1-A

behandeling regulier psychiatrie

54001

minuut

€ 1,68

€ 1,72

2-1-B

behandeling specialistisch psychiatrie

54002

minuut

€ 1,82

€ 1,86

2-2

behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie

54004

minuut

€ 1,45

€ 1,48

2-3

kortdurend verblijf, grondslag psychiatrie

54005

etmaal

€ 303,18

€ 309,94

3-1

behandeling individueel LVB

45A65

minuut

€ 1,62

€ 1,66

3-2-A

behandeling groep basis LVB

41A11

dagdeel

€ 73,23

€ 74,86

3-2-B

behandeling groep specialistisch LVB

41A14

dagdeel

€ 115,07

€ 117,64

3-3

kortdurend verblijf LVB

43A40

etmaal

€ 241,41

€ 246,79

3-4-A

vervoer zonder rolstoel 12+

42A03

dag

€ 8,41

€ 8,60

3-4-B

vervoer met rolstoel en/of 12-

42A04

dag

€ 20,92

€ 21,39

Het tarief voor vervoer is het all-in dagtarief voor het vervoer van en naar de locatie, als de aanbieder
deze ondersteuningsvorm inzet.

9.

Stoppen van de jeugdhulp

Bij het voortijdig beëindigen van de jeugdhulp, stuurt de aanbieder een JW307-bericht, inclusief de reden
van beëindiging. Dit bericht wordt zo snel mogelijk ingediend nadat de zorg inzet gestopt is. Hierbij
kunnen de volgende beëindigingsredenen worden gebruikt:
•
•
•
•
•
•
•

02 Overlijden
20 Levering is tijdelijk beëindigd
31 Levering volgens plan beëindigd
32 Levering afgesloten: eenzijdig door jeugdige
33 Levering afgesloten: eenzijdig door aanbieder
34 Levering afgesloten: in overeenstemming
Levering afgesloten: wegens externe omstandigheden
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10. Mutaties
Tijdens het jeugdhulptraject kunnen situaties voorkomen die een mutatie tot gevolg hebben. Hieronder
beschrijven we deze verschillende situaties. In bijlage 4 staan de schematische weergaven van bijbehorende
werkprocessen.
Figuur: Overzicht van de mogelijke mutaties
In de bijlage is een overzicht van de verschillende mutatieprocessen opgenomen.
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10.1
BRP-mutaties (verhuizing buiten gemeente en overlijden jeugdige, naamsverandering)
Deze mutaties komen bij de gemeente binnen via het backoffice systeem en worden verwerkt door de
medewerker mutaties.
Verhuizing binnen Almere
De gemeente krijgt een BRP-signaal binnen waaruit blijkt dat de jeugdige verhuisd is binnen de
gemeente. De medewerker mutaties verwerkt het signaal in het backoffice systeem. Er wordt door de
gemeente verder geen actie ondernomen.
De ouder of het kind informeren de aanbieder over de verhuizing.
Verhuizing buiten Almere
De gemeente krijgt een BRP-signaal binnen waaruit blijkt dat de jeugdige zich in een andere gemeente
als inwoner heeft ingeschreven. Op basis hiervan wordt de jeugdige via de BRP automatisch als inwoner
van Almere uitgeschreven.
De medewerker mutaties verwerkt het signaal in het backoffice systeem en stuurt een JW301-bericht
naar de aanbieder om de lopende beschikking in te trekken. De einddatum die vermeld wordt in dit
bericht is gelijk aan de verhuisdatum in het BRP-signaal. De aanbieder stuurt binnen twee werkdagen
een JW302-retourbericht. De aanbieder stuurt een JW307 om de zorg te beëindigen.
Bij verwerking van deze mutaties wordt rekening gehouden met de afspraken die gemaakt zijn in
convenant woonplaatsbeginsel. Dit houdt het volgende in:
• Bij verhuizing van een gezin/jeugdige naar een andere gemeente tijdens jeugdhulpverlening zal de
ontvangende gemeente, als het gezin dat wenst, deze jeugdhulp zonder nadere indicering, en bij de
huidige hulpverlener overnemen en de kosten daarvan vergoeden.
• De continuering van de lopende afspraken geldt bij trajecten of indicaties, die maximaal één jaar duren,
voor de gehele looptijd van het hulpverleningstraject. Bij indicaties die langer dan één jaar duren, kán
de ontvangende gemeente na verloop van een jaar nieuwe afspraken maken en eventueel tot een nadere
of aangepaste indicering komen. De ontvangende gemeente neemt in dat geval het initiatief om dat met
de vorige gemeente en de hulpverlener te overleggen. In ieder geval vindt er tussen de beide gemeente
een warme overdracht van het hulpverleningstraject plaats (p. 3 convenant woonplaatsbeginsel).
Overlijden
In het geval van overlijden van de jeugdige sluit de gemeente het ondersteuningstraject af in de
administratie. De aanbieder krijgt vervolgens een JW301-intrekkingsbericht met een aangepaste
einddatum. De aanbieder stuurt binnen twee werkdagen een JW302-retourbericht, gevolgd door een
JW307-bericht met beëindigingsreden: 02 Overlijden. De aanbieder krijgt daarna binnen twee
werkdagen een JW308-retourbericht.
10.2
Mutaties binnen het hulpverleningstraject bij dezelfde aanbieder
De aanbieder (al dan niet in samenspraak met de jeugdige) kan op enig moment constateren dat de
huidige hulpverlening niet meer passend is. Wanneer er bepaald wordt dat de zorg geïntensiveerd wordt
bij de huidige aanbieder (opschalen van zorg indien het contract dit toe laat) worden de volgende
stappen ondernomen:
• De aanbieder onderbouwd in zijn gezinsplan van aanpak waarom de huidige inzet niet passend is. Dit
plan van aanpak moet door een gemandateerde verwijzer worden gecontroleerd en geaccordeerd en dit
moet worden vastgelegd in het dossier.
• De lopende zorg wordt afgesloten met een JW307 bericht en afsluitcode 34(levering in
overeenstemming beëindigd. Tenzij deze zorg door blijft lopen naast de intensivering van zorg.
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• Afhankelijk van het al aanwezig zijn van de juiste categorie, stuurt de aanbieder een JW315 met de
correcte categorie.
• De aanbieder start met de nieuwe vorm van zorg en stuurt hiervoor een JW305-bericht met de
begindatum van de nieuwe categorie.
• In het JW303d-bericht wordt de juiste productcode gedeclareerd. De gemeente stuurt nagenoeg direct
een retourbericht.
10.3

Mutaties binnen het hulpverleningstraject (andere aanbieder)

De aanbieder (al dan niet in samenspraak met de jeugdige) kan op enig moment constateren dat de
huidige hulpverlening niet meer passend is en de huidige aanbieder geen passende zorg kan bieden.
Het beëindigen van de jeugdhulp voordat de resultaten zijn behaald, kan alleen in overeenstemming
met de jeugdige, de (pleeg)ouder(s)/ verzorger(s), of voogd, de verwijzer en waar van toepassing de
wettelijk vertegenwoordiger.
Tijdens het hulptraject kan blijken dat er een verwijzing nodig is naar een andere hulpverlener of dat de
aanbieder de toegewezen jeugdige niet afdoende kan helpen. De aanbieder is dan verantwoordelijk om te
zoeken naar een passend vervolgaanbod samen met de jeugdige, diens (pleeg)ouder(s)/ verzorger(s) en de
verwijzer. De verwijzer verwijst de jeugdige – uitsluitend als dit in het belang is van de jeugdige - naar
een andere aanbieder. De huidige aanbieder organiseert een ‘warme overdracht’ van informatie en brengt
de jeugdige in contact met de nieuwe aanbieder. Tot het moment van daadwerkelijke overdracht van de
huidige aanbieder naar een nieuwe aanbieder, is de huidige aanbieder verantwoordelijk voor passende
overbruggingszorg. In dit geval worden de volgende stappen ondernomen:
• De jeugdige gaat terug naar de verwijzer en krijgt een nieuwe verwijzing voor een andere aanbieder die
wel de gevraagde zorg kan bieden.
• De nieuwe aanbieder stuurt vervolgens een verzoek om toewijzing (JW315) naar de gemeente om de
gevraagde zorg in te zetten.
• De gemeente stuurt een toewijzingsbericht (JW301) met de gevraagde productcategorie(en). Als reactie
hierop stuurt de aanbieder binnen twee werkdagen een JW302-retourbericht.
• De nieuwe aanbieder stuurt zodra de zorg gestart is een JW305 bericht met de begindatum van de zorg.
• De ‘oude’ aanbieder stuurt een JW307 bericht dat de zorg beëindigd is. Binnen twee werkdagen stuurt
de gemeente hierop een JW308- retourbericht.
• De oude aanbieder declareert de geboden zorg via een JW303-d bericht. De gemeente stuurt nagenoeg
direct een retourbericht.
10.4

Mutaties in de keuze van aanbieder (hoofd- en onderaannemer)

De aanbieder is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht. Ook voor het
gedeelte dat een onderaannemer uitvoert. Dat wil zeggen dat de hoofdaanbieder verantwoordelijk is voor
het berichtenverkeer (inclusief declaratie), ook als de zorg wordt uitgevoerd door een onderaannemer.
10.5
De jeugdige wil stoppen met de hulpverlening
Het kan voorkomen dat de jeugdige wil stoppen met het hulpverleningstraject. In dat geval beoordeelt de
aanbieder eerst of de situatie van de jeugdige veilig en verantwoord is om de hulpverlening te stoppen en
informeert de verwijzer.
Bij een veilige en verantwoorde situatie stuurt de aanbieder een stopbericht (JW307) naar de gemeente
met de beëindigingsreden. Binnen twee werkdagen stuurt de gemeente hierop een JW308retourbericht.
Wanneer de aanbieder oordeelt dat er sprake is van een onveilige situatie, volgt de aanbieder de geldende
procedures bij onveiligheid en onttrekken aan het hulpverleningsproces De aanbieder stopt de jeugdhulp
dan niet.
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10.6
De jeugdige gaat over naar de Wet langdurige zorg
Aanbieder en ouder(s)/ verzorger(s) moeten zorgen voor een Wlz-beschikking.
Het is mogelijk dat een jeugdige tijdens het ondersteuningstraject gaat voldoen aan de voorwaarden voor
de Wet langdurige zorg (Wlz). Krijgt hij of zij een Wlz-indicatie, dan is de gemeente niet meer
verantwoordelijk voor de ondersteuning aan de jeugdige. Dit betekent dat de aanbieder de geboden
ondersteuning niet meer kan declareren bij de gemeente. Er zijn twee mogelijkheden:
• De jeugdige meldt zelf dat hij of zij een Wlz-indicatie heeft die ingaat op een toekomstige datum of een
datum in het verleden.
• De gemeente constateert bij een controle (achteraf) dat de jeugdige een Wlz-indicatie heeft die ingaat
op een toekomstige datum of een datum in het verleden.
In beide gevallen eindigt het lopende ondersteuningstraject. De gemeente verifieert of er daadwerkelijk
sprake is van een Wlz-indicatie en wat de ingangsdatum daarvan is. Vervolgens beëindigt de gemeente
de lopende gemeentelijke beschikking. Op basis van situatie 2 gebeurt dit ambtshalve.
Als er sprake is van een Wlz-indicatie met terugwerkende kracht, kan de gemeente al uitbetaalde
declaraties crediteren. Uitbetalingen vanaf de ingangsdatum van de Wlz-indicatie zijn namelijk
onterecht. De gemeente neemt contact op met de aanbieder als hier sprake van is. Vervolgens sluit de
gemeente het lopende ondersteuningstraject af.
De aanbieder krijgt een JW301-intrekkingsbericht met een aangepaste einddatum (ingangsdatum
mutatie). Als reactie hierop stuurt de aanbieder binnen twee werkdagen een JW302-retourbericht.
Vervolgens stuurt de aanbieder een JW307-bericht (inclusief de betreffende reden). Binnen twee
werkdagen stuurt de gemeente hierop een JW308-retourbericht. De jeugdige ontvangt een brief dat het
ondersteuningstraject is beëindigd.
De aanbieder stuurt vervolgens het te crediteren bedrag via een JW303D-bericht. De hoogte van het
bedrag wordt in de administratie van de aanbieder berekend aan de hand van de einddatum uit het
JW301-intrekkingsbericht van de gemeente. Deze procedure is verder gelijk aan het reguliere
declaratieproces.
Als de ingangsdatum van de Wlz-indicatie in de (nabije) toekomst ligt, loopt het ondersteuningstraject door tot deze datum. De aanbieder stuurt uiterlijk binnen twee werkdagen na de ingangsdatum
van de Wlz-indicatie een JW307-bericht, waarop de gemeente binnen twee werkdagen reageert met een
JW308-retourbericht. In deze situaties crediteert de gemeente geen declaraties.
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11. Berichtenverkeer
Sinds 1 januari 2019 werkt de gemeente met inspanningsgerichte financiering voor jeugdhulp zonder
verblijf. Om de beschreven producten te kunnen gebruiken, verwacht de gemeente dat aanbieders kunnen
communiceren via het standaard-berichtenverkeer.
11.1 Berichtenverkeer in beeld

19 van 32

11.2
Overzicht berichten
De gemeente werkt met de landelijke i-standaarden (zie ook www.istandaarden.nl). Voor jeugdhulp is de
JW-standaard van toepassing. Er is alleen berichtenverkeer en administratieve communicatie met het
vaste aanspreekpunt van de aanbieder.
Gemeente en aanbieders wisselen JW-berichten uit via de landelijke infrastructuur, met gebruikmaking
van de knooppunten Gemeentelijk Gegevensknooppunt en/of VECOZO Schakelpunt. Het gebruik van
deze berichten is belangrijk in het afstemmings- en monitoringsproces tussen gemeenten en aanbieder.
Op het moment van schrijven is versie 2.2 van het berichtenverkeer in gebruik. Gemeente en aanbieder
maken gebruik van de volgende JW- (retour)berichten:
Tabel: Overzicht JW-berichten
Bericht

Titel

Documentatie

JW301

Toewijzing Jeugdhulp

Gemeente 
aanbieder

JW302

Toewijzing Jeugdhulp retour

Aanbieder 
gemeente

JW303-D

Declaratie Jeugdhulp

Aanbieder 
gemeente

JW304-D

Declaratie Jeugdhulp retour

Gemeente 
aanbieder

JW305

Start Jeugdhulp

Aanbieder 
gemeente

JW306

Start Jeugdhulp retour

Gemeente 
aanbieder

JW307

Stop Jeugdhulp

Aanbieder 
gemeente

JW308

Stop Jeugdhulp retour

Gemeente 
aanbieder

JW315

Verzoek om toewijzing Jeugdhulp

Aanbieder 
gemeente

JW316

Verzoek om toewijzing Jeugdhulp retour

Gemeente 
aanbieder

In de volgende paragrafen wordt de inzet van de berichten in chronologische volgorde nader toegelicht.
JW315 (verzoek om toewijzing jeugdhulp)/ JW316 (retourbericht)
De JW315 is een verzoek om toewijzing van zorg. U dient deze zo snel mogelijk in na binnenkomst van
een verwijzing. Bij de beoordeling wordt vastgesteld of de jeugdige toegang heeft tot jeugdhulp. De
toegang tot jeugdhulp kan in dit geval door verschillende partijen worden bepaald:
•
•
•
•
•

een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming/ jeugdreclassering;
Veilig Thuis Flevoland (crisishulpverlening);
een huisarts/medisch specialist;
de rechter;
een andere door de gemeente gemandateerde verwijzer.

Bij de beoordeling wordt ook vastgesteld welke jeugdhulp een jeugdige nodig heeft. De aanbieder
verzoekt de gemeente om een toewijzing te sturen voor het leveren van jeugdhulp waarvoor reeds een
titel tot levering (verwijzing) bestaat.
Het verzoek om toewijzing kan alleen gebruikt worden voor situaties waarbij het recht op jeugdhulp al
vaststaat en is daarmee een van de rechtmatigheidsberichten.
De gemeente stuurt altijd een retourbericht (JW316) om aan te geven dat het verzoek om toewijzing
ontvangen is. Dit is geen toekenning van de zorg, maar een technische bevestiging of afkeuring van het
ontvangen JW315 bericht. Bij eventuele afkeuring van de JW315 staat in het JW316 bericht de reden van
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afkeuring vermeld.
Na een JW316 bericht waarin de JW315 is afgekeurd volgt géén JW301 bericht (toewijzing jeugdhulp.)
Wanneer een JW315 is goedgekeurd volgt een JW301(toewijzing) bericht.
Voorbeeldbericht:

Hier vult u de datum die in de verwijzing is meegenomen.

Aan de hand van het normenkader of akkoord verwijzer

JW301 (toewijzing jeugdhulp)/ JW302 (retourbericht)
Naar aanleiding van de beoordeling stelt de gemeente een beschikking vast voor de jeugdige. De
gemeente heeft gekozen voor een aspecifieke inspanningsgerichte toewijzing. Dit houdt in dat de
toewijzing geen specifieke jeugdhulpproducten bevat. In het toewijzingsbericht (JW301) wordt
vastgelegd welke jeugdhulpcategorie(en) van toepassing is (zijn). Eén beschikking (en
toewijzingsbericht) is het resultaat van één beoordeling en kan meerdere productcategorieën bevatten.
De aanbieder krijgt met het ontvangen van het toewijzingsbericht, de opdracht om voor de jeugdige de
toegewezen jeugdhulp te leveren. De aanbieder stuurt altijd een retourbericht om aan te geven dat de
toewijzing ontvangen is.
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Voorbeeldbericht:

01-08-2019

Aan de hand van 315 inhoudt
Aan de hand van 315 inhoudt

jaar

JW305 (Start jeugdhulp)/ JW306 (retourbericht)
Met het startbericht (JW305) geeft de aanbieder aan de gemeente door wanneer hij gestart is met de
levering van Jeugdhulp. Hier gebruikt u de datum waarop de eerste declarabele zorg is ingezet. Het
bericht is bedoeld om de gemeente inzicht te geven in het daadwerkelijk plaatsvinden van de levering
van zorg en ondersteuning. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit bericht, dat wil
bijvoorbeeld zeggen dat er geen afhankelijkheid met de betaling (declaratie) mag bestaan. Het
Startbericht is daarmee één van de regieberichten.
Het gebruik van het JW305/JW306 berichtenpaar is verplicht. Op een JW305-bericht van de aanbieder
volgt altijd een JW306-(retour)bericht. Het JW306 bericht is een (technisch) goed- of
afkeuringsbericht.
Voorbeeldbericht:
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JW307 (stop jeugdhulp)/ JW308 (retourbericht)
Met het stopbericht (JW307) geeft de aanbieder aan de gemeente door wanneer de levering van
jeugdhulp beëindigd is en wat de reden is van de beëindiging. Het bericht is bedoeld om de gemeente
inzicht te geven in het daadwerkelijk plaatsvinden van de levering van zorg en ondersteuning. Er
kunnen geen rechten ontleend worden aan dit bericht, dat wil bijvoorbeeld zeggen dat er geen
afhankelijkheid met de betaling (facturatie) mag bestaan. Het stopbericht is daarmee een van de
regieberichten.
Indien de start van de levering is doorgegeven met een startbericht, wordt de beëindiging van de
levering altijd doorgegeven met een stopbericht. De beëindiging kan plaatsvinden op initiatief van de
gemeente: de aanbieder ontvangt een intrekkingsbericht van de gemeente. Met het stopbericht geeft de
aanbieder door wanneer de levering definitief gestopt is.
Voorbeeldbericht:
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Levering afgesloten: in overeenstemming

JW303-D (declaratie jeugdhulp)/ JW304 (retourbericht)
De aanbieder declareert de geleverde producten in overeenstemming met de toegewezen
productcategorieën. De declaratieberichten zijn onderdeel van de rechtmatigheidsberichten.
De aanbieder declareert in overeenstemming met het vastgestelde tarief voor de van toepassing zijnde
ondersteuning. Na afloop van de zorgperiode, uiterlijk één maand na het verstrijken van de
declaratieperiode, stelt de aanbieder een declaratiebericht (JW303-D) op over de geleverde
ondersteuning, inclusief de geleverde zorg door onderaannemers, en stuurt deze naar de betreffende
gemeente via VECOZO.
Het JW304- retourbericht volgt nagenoeg direct (eventueel met reden van afkeuring). In het
retourbestand wordt aangegeven welke regels zijn afgekeurd en het totaalbedrag dat toegekend wordt op
basis van de goedgekeurde regels. De afgekeurde regels kunnen daarna, indien correctie op de afkeur
geldig is aan de hand van het contract, opnieuw worden ingediend.
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Bijlage 1: Schematische weergave deelprocessen
Figuur: proces beoordelen
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Figuur: proces beschikken
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Figuur: proces start jeugdhulp

26 van 32

Figuur: proces declaratie/betaling
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Figuur: proces beëindigen jeugdhulp
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Figuur: Voortraject en proces van verwijzing bij dyslexie
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Bijlage 2: Schematische weergave mutatieprocessen
Figuur: Afhandeling BRP-mutaties
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Figuur: Afhandeling mutatie hulpverlening bij dezelfde aanbieder
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Figuur: Afhandeling mutatie naar een andere aanbieder
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