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BEGRIPPENKADER 
 

Voor de beschrijvingen van de begrippen zoals gebruikt in dit regionaal administratieprotocol, 

verwijzen we naar de Algemene Inkoopvoorwaarden Sociaal Domein behorend bij de 

Raamovereenkomst.  

 

▪ Waar in dit protocol het begrip zorgaanbieder(s) wordt gehanteerd, wordt hetzelfde 

bedoeld als het begrip opdrachtnemer(s) zoals beschreven in de Algemene 

Inkoopvoorwaarden Sociaal Domein. Waar in dit protocol het begrip gemeente(n) 

wordt gehanteerd, wordt hetzelfde bedoeld als het begrip opdrachtgever(s) zoals 

beschreven in de Algemene Inkoopvoorwaarden Sociaal Domein. 

▪ Waar in dit protocol het begrip toewijzing wordt gehanteerd, wordt hetzelfde bedoeld 

als het begrip verleningsbeschikking zoals beschreven in de Algemene 

Inkoopvoorwaarden Sociaal Domein. 
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1. WAAROM DIT PROTOCOL EN VOOR WIE IS DIT PROTOCOL BESTEMD? 
 

Dit protocol beschrijft de wijze waarop het toewijzings- en declaratieproces in de regio 

Midden-IJssel/Oost-Veluwe verloopt en welke stappen de zorgaanbieders daarin nemen. 

Verder staan in dit protocol de afspraken over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

rondom zorgtoewijzingen en declaratiegegevens, de wijze van aanlevering en de 

uiteindelijke betaling van declaraties. 

Een hoofdstuk over administratieve processen met betrekking tot sturing en bekostiging en 

verantwoording is in ontwikkeling en zal op een later moment worden toegevoegd. 

 

Het protocol geldt voor alle hulpverleners in de jeugdhulp en/of Wmo, inclusief 

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW) die gecontracteerd zijn door de 

acht gemeenten in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Op de website 

www.zorgregiomijov.nl staat een overzicht van welke gemeente en voor welk domein dit 

protocol van toepassing is.  

  

Met de betreffende zorgaanbieders is een raamovereenkomst afgesloten voor het leveren 

van jeugdhulp en Wmo aan jeugdigen en volwassenen in de acht samenwerkende 

gemeenten.  

Het Regionale Administratieprotocol is als annex 4 integraal onderdeel van deze 

raamovereenkomst en beschrijft de werkwijze waaraan gemeenten en zorgaanbieders zich 

verbinden.Het Administratieprotocol is erop gericht om voor zorgaanbieders en gemeenten 

de uitvoering van de administraties zo efficiënt mogelijk af te handelen. 

 

Dit Administratieprotocol gaat voor een belangrijk deel over de communicatie tussen 

zorgaanbieders en gemeenten. Hiervoor wordt de meest actuele versie van het Standaard 

landelijk berichten verkeer gebruikt, via VECOZO en het Gemeentelijke Gegevensknooppunt 

(GGk). 

 

Dit protocol is geschreven op enig moment en refereert aan de stand van de administraties 

,de landelijke standaarden en gepubliceerde handreikingen van Zorginstituut Nederland van 

dat moment. Het is mogelijk dat in de loop van de tijd bepaalde aspecten van administraties 

wijzigen of dat de landelijke standaard wijzigt. Als dit het geval is, wordt dit protocol 

aangepast en worden gecontracteerde zorgaanbieders hierover tijdig geïnformeerd. De 

laatste versie van dit protocol staat op www.zorgregiomijov.nl. 

  

  

  

http://www.zorgregiomijov.nl/
https://istandaarden.nl/istandaarden
https://istandaarden.nl/istandaarden
http://www.zorgregiomijov.nl/
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2. GLOBAAL ADMINISTRATIEF PROCES WMO- EN JEUGDHULP 
 

2.1 CONTEXT 

De gemeenten in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe kopen jeugdhulp, Wmo en MO/BW 

per 1 januari 2019 integraal in, op basis van inspanningsgerichte financiering (PxQ).  

 

Om verwarring of zelfs onbegrip door verschillend woordgebruik binnen jeugdhulp, Wmo en 

MO/BW te voorkomen, is door gemeenten bij het maken van de nieuwe integrale 

productenstructuur ingezet op een gemeenschappelijke taal. Op basis hiervan is een lijst met 

integrale producten ontwikkeld en is bepaald welk producten zich niet 

lenen voor integraliteit. De integrale en niet-integrale zorg- en ondersteuningsproducten 

staan in het Zorgproductenboek, onderdeel van de Raamovereenkomst. Dit document staat 

ook op www.zorgregiomijov.nl.  

 

 

2.2 PROCESVERLOOP  

Een cliënt of een gezin die problemen ervaart, kan bij meerdere verwijzers terecht. 

Belangrijkste partijen zijn de gemeentelijke toegang (lokale teams) of, in het geval van 

Jeugdhulp, een wettelijke verwijzer. De gemeente betaalt de verstrekte Wmo- en/of 

Jeugdhulp. Cliënten en/of gezinnen die door de lokale toegang naar de zorgaanbieder 

verwezen worden, hebben een verwijzing of een toewijzing (Wmo301 of JW301). Op basis 

hiervan weet de zorgaanbieder dat die gemeente conform de afgegeven toewijzing zal 

betalen. 

 

  

http://www.zorgregiomijov.nl/
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3. TOEWIJZING (ZIE OOK BIJLAGE 1) 
 

Het toewijzingsproces kan op twee mogelijke manieren starten. Beide vormen worden 

hieronder toegelicht. 

 

3.1 TOEWIJZING LANGS GEMEENTELIJKE TOEGANG (ZIE OOK BIJLAGE 1.1) 

Een cliënt meldt zich met een zorg- of ondersteuningsvraag bij de lokale toegang en in 

samenspraak wordt een ondersteuningsplan opgesteld. Op basis hiervan kan besloten 

worden tot de inzet van jeugdhulp en/of Wmo.  

 

3.1.1 DE GEMEENTE WIJST TOE 

De gemeentelijke lokale toegang stelt samen met de cliënt en/of ouders van de cliënt een 

ondersteuningsplan op, waarin de toegang tot jeugdhulp en/of Wmo is beschreven. Op basis 

hiervan kan de bijbehorende zorg toegewezen worden aan een zorgaanbieder. De 

zorgaanbieder ontvangt van de gemeente een toewijzingsbericht (Wmo301 of JW301) via 

het Standaard landelijk berichtenverkeer, met daarin een productcode. Deze werkwijze geldt 

voor jeugdhulp en Wmo voor alle zorg- en ondersteuningsproducten uit de 

Raamovereenkomst. 

 

Wanneer er sprake is van een crisis kan de zorgaanbieder, indien nodig, direct met de zorg 

starten. De zorgaanbieder dient binnen 5 werkdagen na het moment dat de eerste direct-

cliëntgebondentijd heeft plaatsgevonden een verzoek om toewijzing in bij de gemeentelijke 

toegang.  

 

3.2 JEUGDHULP, JEUGDBESCHERMING EN JEUGDRECLASSERING: VERWIJZING 

DOOR EEN WETTELIJKE VERWIJZER (ZIE BIJLAGE 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 EN 1.7)   

Een jeugdhulpaanbieder of Gecertificeerde Instelling (GI) kan starten met de hulpverlening 

op basis van  een geldige verwijzing van een wettelijke verwijzer.  

Om te zorgen dat de geleverde zorg wordt betaald, stuurt de jeugdhulpaanbieder een 

‘verzoek om toewijzing’ (JW315) naar de gemeente die conform het woonplaatsbeginsel 

financieel verantwoordelijk is..  

 

3.2.1 CONTROLE OP ‘VERZOEK OM TOEWIJZING’ (JEUGDHULP), ZIE BIJLAGE 1.2 

De gemeente controleert de JW315 op technische juistheid en volledigheid van het JW315-

bericht conform de iStandaarden. Binnen drie werkdagen wordt een retourbericht JW316 

verstuurd. 

  

Wanneer het verzoek om toewijzing gehonoreerd kan worden, stuurt de gemeente binnen 5 

werkdagen het toewijzingsbericht (JW301) via het Standaard landelijk berichten verkeer, mits 

wordt voldaan aan wat er hieronder in artikel 3.2.2. wordt beschreven. 

 

3.2.2 VERWIJZERS IN DE JEUGDHULP 

Jeugdhulpaanbieders zijn verplicht om in het bericht JW315 het veld Verwijzer te vullen. 

De jeugdhulpaanbieder heeft hierbij de keuze uit de volgende opties (landelijke standaard): 

01 Gemeente 

02 Huisarts 

03 Jeugdarts 

05 Medisch specialist 

08 Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie 

https://istandaarden.nl/istandaarden
http://www.zorgregiomijov.nl/aanbieders/104-documenten-en-downloads
https://istandaarden.nl/istandaarden
https://istandaarden.nl/istandaarden
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De onderstaande optie wordt niet geaccepteerd.  

04 Gecertificeerde instelling (niet in gebruik, zie bijlage 1.4) 

06 ZelfVerwijzer/geen verwijzer 

 

Ook dient de jeugdhulpaanbieder de naam van de verwijzende persoon of instantie aan te 

geven in het bericht. Bijvoorbeeld ‘Huisartsenpraktijk de Vries’ of ‘huisarts Jansen’. Het is 

gewenst om, indien mogelijk en bekend, de AGB-codes in te vullen van de verwijzende 

persoon en/of instantie. 

 

3.2.3 AFWIJZING VAN EEN VERZOEK OM TOEWIJZING (JEUGDHULP) 

Indien het verzoek niet voldoet aan één van de in paragraaf 3.2.1 genoemde criteria 

ontvangt de zorgaanbieder, op basis van de technische controle, een retourbericht als 

ontvangstbevestiging. In het retourbericht kan geen afwijzing of uitleg benoemd worden, 

omdat de standaard daarvoor niet passend is ingericht. Daarom neemt de gemeentelijke 

toegang contact op om uitleg te geven. 

 

NB Wanneer er géén geldige toewijzing is, volgt er geen betaling. Verderop in dit document 

wordt dit nader toegelicht. 

 

3.3 AANVULLENDE JEUGDHULP VANUIT HET GEDWONGEN KADER (ZIE OOK 

BIJLAGE 1.3 EN 1.4) 

De GI is als een wettelijke verwijzer benoemd in de jeugdwet. Deze instellingen hebben de 

mogelijkheid om naast de inzet van jeugdhulp en jeugdreclassering te verwijzen naar 

jeugdhulp, via een zogenaamde bepaling jeugdhulp. 

 

De GI stemt per casus eerst af met de gemeentelijke toegang (telefonisch of via e-mail, altijd 

beveiligd), voordat zij de bepaling opstellen. Met instemming van de cliënt wordt de 

noodzakelijke informatie tussen gemeentelijke toegang en GI gedeeld. De GI neemt de 

inbreng van de gemeente mee in haar besluitvorming bij de inzet van de jeugdhulp. 

 

Na deze afstemming dient de GI een advies/bepaling in bij de gemeentelijke toegang. Op 

basis hiervan worden de toewijzingen opgesteld voor de betrokken jeugdhulpaanbieders. De 

jeugdhulpaanbieder stuurt in dit geval zelf geen JW315-bericht, maar ontvangt binnen 5 

werkdagen na ontvangst van de bepaling Jeugdhulp een JW301-bericht voor de bepaalde 

jeugdhulp. 

 

3.4. TOEGEWEZEN ZORG 

Hulp wordt toegewezen via een zorgtoewijzing (Wmo301 of JW301). In de toewijzing wordt 

onder meer opgegeven welk zorg- en ondersteuningsproduct is toegekend. Een toewijzing is 

in principe geldig tot de ingegeven einddatum of tot wederopzegging indien er geen 

einddatum wordt ingegeven. De zorgaanbieder kan de toewijzing laten intrekken door een 

einde-zorg-bericht te sturen na bijvoorbeeld het einde van de zorg (zie 4.2). Wanneer de 

zorgaanbieder van mening is dat de toegewezen zorg niet in overeenstemming is met de 

gewenste zorg, dient deze zich binnen 5 werkdagen na ontvangst van het toewijzingsbericht 

te melden bij de lokale toegang voor een aangepast Wmo301 of JW301 met de correcte 

productcode/volume. 
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Wanneer de gemeenten binnen 3 maanden geen start-zorg-bericht (Wmo305 of JW305) 

hebben ontvangen, staat het de gemeente vrij om na overleg met de zorgaanbieder het 301 

bericht in te trekken.  

 

De gemeenten in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe geven de te behalen resultaten op de 

volgende twee manieren aan de zorgaanbieder door: 

1. Het ondersteuningsplan of delen daarvan (resultaten) worden, in afstemming met de 

cliënt, per beveiligde email gestuurd. 

2. De cliënt/het gezin neemt het ondersteuningsplan zelf mee. 

 

3.5 ONDERAANNEMERSCHAP  

Een cliënt en/of gezin kan op basis van de in het ondersteuningsplan opgestelde resultaten, 

specialistische Wmo- en/of Jeugdhulp nodig hebben die de zorgaanbieder zelf niet kan 

leveren. In dat geval kan de zorgaanbieder als hoofdaannemer voor de specialistische Wmo- 

en/of Jeugdhulp optreden en zelf een onderaannemer inzetten en contracteren. De inzet van 

deze onderaannemer valt binnen het tarief van het product. De inzet van een 

onderaannemer ontslaat de hoofdaannemer niet van zijn plicht om zorg te leveren. 

 

De gemeenten hebben geen voorgeschreven procedure-eis vastgelegd omtrent de inzet van 

een onderaannemer en de onderlinge communicatie tussen zorgaanbieders binnen een 

traject. Afstemming met gemeentelijke toegang is noodzakelijk als een niet-gecontracteerde 

derde wordt ingezet. In de Algemene Voorwaarden Sociaal Domein zijn de verplichtingen 

voor de onderaannemer opgenomen. 

 

3.5.1 ONDERAANNEMERSCHAP EN VERZOEK OM TOEWIJZING (JEUGDHULP) 

Er vindt geen (formele) communicatie via het berichtenverkeer plaats tussen 

onderaannemers en gemeente. Het is van belang dat onderaannemers niet een verzoek om 

toewijzing aan gemeenten sturen. Mocht dit toch gebeuren, dan wijst de gemeente dit 

verzoek af. Als de onderaannemer toch - én eerder dan de hoofdaannemer -, een verzoek 

om toewijzing stuurt, dan bestaat het risico dat de onderaannemer de toewijzing krijgt in 

plaats van de hoofdaannemer. Het is daarom van belang dat onderaannemers nooit een 

JW315 insturen. Hiervoor is de hoofdaannemer verantwoordelijk.  

 

3.6 PRODUCTCODES VAN DE ZORG- EN ONDERSTEUNINGSPRODUCTEN 

Een actueel overzicht van de gebruikte productcodes staat op de website 

www.zorgregiomijov.nl.  

 

  

http://www.zorgregiomijov.nl/
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3.7 TERMIJNEN IN HET BERICHTENVERKEER 

 

3.7.1 TERMIJNEN IJW 

De zorgaanbieder handelt conform de onderstaande termijnen in het berichtenverkeer iJW. 

De genoemde termijnen in dit protocol zijn fatale termijnen. Bij het overschrijden van de 

genoemde termijn is de partij van rechtswege in gebreke jegens de wederpartij. 

 

Opdrachtgever           Opdrachtnemer             Servicelevel 

                       JW315         < 5 werkdagen na intake van cliënt1 

JW316                              < 3 werkdagen na JW315 

JW301                                 < 5 werkdagen na JW315 

                       JW302          < 3 werkdagen na JW301 

                       JW305          < 5 werkdagen na start zorg1 

JW306                                 < 3 werkdagen na JW305 

                       JW303          < 20 werkdagen na factuurdatum1 

JW304                                 < 20 werkdagen na JW303 

                        JW307          < 5 werkdagen na stop zorg 

JW308                                 < 3 werkdagen na JW307 

 

 

3.7.2 TERMIJNEN IWMO 

Opdrachtnemer handelt conform de onderstaande termijnen in het berichtenverkeer iWmo. 

De genoemde termijnen in deze voorwaarden zijn fatale termijnen. Bij het overschrijden van 

de genoemde termijn is de partij van rechtswege in gebreke jegens de wederpartij. 

 

Opdrachtgever         Opdrachtnemer          Servicelevel 

 

                        Wmo315 (niet in gebruik) < 5 werkdagen na intake van cliënt 

Wmo316 (niet in gebruik)                              < 3 werkdagen na Wmo315 

Wmo301                                 < 5 werkdagen na Wmo315 

                       Wmo302          < 3 werkdagen na Wmo301 

                       Wmo305          < 5 werkdagen na start zorg 

Wmo306                                 < 3 werkdagen na Wmo05 

                        Wmo303          < 20 werkdagen na factuurdatum 

Wmo304                                 < 20 werkdagen na Wmo303 

                        Wmo307          < 5 werkdagen na stop zorg 

Wmo308                                 < 3 werkdagen na Wmo307 

 

 
  

                                                
1 Voor bepaalde zorgvormen gelden afwijkende servicelevels. U vindt deze terug in de processchema’s in de bijlage. 
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4. START- EN STOP-ZORG BERICHTEN 
 

4.1 MELDING START-ZORG 

Bij aanvang van Wmo of jeugdhulp stuurt de zorgaanbieder een start-zorg-bericht (Wmo305 

of JW305). Regieberichten worden verstuurd voor elk ingezet product, behalve voor de 

producten die vallen onder de productcategorie 47: Jeugdreclassering en 48: 

Jeugdbescherming. Wanneer de zorgaanbieder als hoofdaannemer fungeert, stuurt deze 

ook een start-zorg-bericht als de hulp nog niet gestart is bij de hoofdaannemer, maar al wel 

bij een onderaannemer.  

 

Een start-zorg bericht dient binnen 5 werkdagen2 na de daadwerkelijke start van de zorg 

verstuurd te worden. De datum start-zorg wordt gedefinieerd als de eerste dag waarop 

uitvoering gegeven wordt aan activiteiten volgens het ondersteuningsplan van de cliënt. 

Hieronder valt ook diagnose als dit onderdeel is van het ondersteuningsplan.  

Let op: activiteiten die leiden tot het opstellen van een behandelplan zoals intakegesprekken 

vallen NIET onder deze definitie.  

 

Vanaf het moment dat de gemeente een Wmo301 of JW301 heeft verzonden en de 

zorgaanbieder een start-zorgbericht heeft verstuurd, kan de zorgaanbieder via het Wmo303-

of JW303-bericht declareren. De start-zorg-berichten worden technisch gecontroleerd en op 

basis daarvan stuurt de gemeente binnen 5 werkdagen een retourbericht Wmo306 of 

JW306. 

 

4.2 MELDING STOP-ZORG 

Aan het einde van een traject stuurt de zorgaanbieder een stop-zorg-bericht (Wmo 307 of 

JW307). Hiermee is het duidelijk dat een cliënt en/of gezin niet meer in zorg is. Het stop-

zorg-bericht wordt gestuurd wanneer alle zorg van het ondersteuningsplan van de cliënt 

gestopt is. De zorgaanbieder kan enkel een stop-zorg-bericht sturen nadat eerder een start-

zorg-bericht is gestuurd. 

 

Voor de gemeente is de reden van beëindiging van Wmo- en/of jeugdhulp bij een cliënt en/of 

gezin essentiële informatie. Hiermee houdt de lokale toegang zicht op de voortgang van het 

ondersteuningsplan van een cliënt en/of gezin. De zorgaanbieder heeft bij de ‘reden 

beëindiging zorg’ de keuze uit de volgende opties voor het veld (landelijke standaard): 

 

Code iJW Code iWmo Betekenis        

02   02  Overlijden 

31   19  Levering volgens plan beëindigd 

20   20  Levering is tijdelijk beëindigd 

32  21  Levering is eenzijdig door cliënt beëindigd 

33   22  Levering is eenzijdig door aanbieder beëindigd   

34  23  Levering is in overeenstemming voortijdig beëindigd 

35   31  iJW: Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden 

    iWmo: Verhuizing naar een andere gemeente 

 

De stop-zorg-berichten worden binnen 5 werkdagen (nadat duidelijk is dat de zorg gestopt is) 

naar de gemeente verstuurd. Gemeenten controleren deze berichten technisch en op basis 

daarvan stuurt de gemeente binnen 5 werkdagen een retourbericht Wmo308 of JW308. 

                                                
2 Voor bepaalde zorgvormen gelden afwijkende servicelevels. U vindt deze terug in de processchema’s in de bijlage 
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Tevens zal de gemeente op basis van een stop-zorg-bericht, eventueel na overleg met de 

zorgaanbieder en de cliënt, besluiten of de toewijzing van een (nieuwe) einddatum wordt 

voorzien en gesloten. Afhankelijk van de reden van stopzetting (en eventueel toegekende 

einddatum), zal er een nieuwe beschikking naar de cliënt gestuurd moeten worden. Het recht 

op een voorziening wordt beëindigd.  

 

4.2.1 START- EN STOP-ZORG ALS ONDERAANNEMER 

De hoofdaannemer is te allen tijden verantwoordelijk voor het versturen van de van 

toepassing zijnde berichten. 

Onderaannemers die een behandeling starten of stoppen voor een cliënt en/of gezin, melden 

de start of de stop van de zorg niet aan de gemeente. Dit schept namelijk verwarring.  

 

4.2.2 START- EN STOP-ZORG BIJ TIJDELIJKE STOPZETTING VAN DE ZORG 

Het sturen van een onderbrekingsbericht met code Wmo 307/20 (levering zorg is tijdelijk 

beëindigd, toewijzing aanhouden) wordt niet gebruikt door gemeenten. Alleen geleverde zorg 

wordt gefactureerd.  
  



Annex 4 Regionaal Administratieprotocol        13 

5. BETALING VAN TOEGEWEZEN ZORG (ZIE BIJLAGE 2) 
 

Zorgaanbieder stuurt maandelijks en maximaal eenmaal per maand, achteraf:  

▪ De declaratie voor jeugdhulp (JW303D) via het Standaard landelijk berichtenverkeer 

naar de gemeente. 

Zorgaanbieder stuurt vier-wekelijks en maximaal eenmaal per vier weken, achteraf: 

▪ De declaratie voor Wmo-zorg (Wmo303D) via het Standaard landelijk 

berichtenverkeer naar de gemeente. 

 

Zorgaanbieder kan alleen toegewezen en daadwerkelijk aantoonbaar geleverde zorg 

declareren. Alle declaraties voor zorg die niet toegewezen is, vallen onherroepelijk uit. 

 

5.1 INSPANNINGSGERICHTE FINANCIERING 

Voor de raamovereenkomst wordt gebruik gemaakt van een inspanningsgerichte 

uitvoeringsvariant. De zorgaanbieder brengt de geleverde zorg achteraf in rekening. De 

zorgaanbieder gebruikt hiervoor de productcodes, tarieven en eenheden zoals deze vermeld 

staan in de productcodetabel op de website www.zorgregiomijov.nl.  

 

Voordat de gemeente over gaat tot betaling moet tenminste voldaan zijn aan een aantal 

voorwaarden: 

▪ Er is een geldige toewijzing (Wmo301 of JW301) voor de zorg aan deze 

gecontracteerde aanbieder (AGB-code).  

▪ Er wordt gedeclareerd overeenkomstig het Wmo301- of het JW301-bericht. 

▪ Er is voor de gedeclareerde periode (ofwel een periode van een kalendermaand 

ofwel een periode van 28 dagen) een geldige zorgtoewijzing. 

▪ Er dient gedeclareerd te worden overeenkomstig de, in de productcodetabel 

opgenomen codes, tarieven en eenheden.  

 

De declaratie moet binnen 20 werkdagen na afloop van de te declareren maand (Jeugdhulp) 

of vier weken (Wmo-zorg) ingediend zijn. 

 

5.2 DECLAREREN EN BETALEN VAN GELEVERDE PRESTATIES 

De periode waarover de declaratie betrekking heeft verschilt voor Jeugdhulp en Wmo: 

▪ Wanneer zorgaanbieder een JW303D-bericht aanlevert, heeft de declaratieperiode 

betrekking op de zorg die in de afgelopen kalendermaand is geleverd. 

▪ Wanneer zorgaanbieder een Wmo303D-bericht aanlevert heeft de declaratieperiode 

betrekking op de zorg die de afgelopen 4 weken is geleverd. Een overzicht van de 4 

wekelijkse perioden staat op de website van het CAK. 

 

Wanneer de zorgaanbieder afwijkt van deze perioden heeft dat als gevolg dat de declaratie 

wordt afgekeurd bij de gemeente.  

 

Vanwege de vaste CAK-perioden in de Wmo zal de laatste periode van 2018 eindigen op  

30-12-2018. Per die datum worden de Wmo-toewijzingen hard afgesloten. De nieuwe 

periode start dan op 31-12-2018 en is de eerste periode van 2019. Voor Jeugd geldt dit niet 

en wordt alleen gewerkt met kalendermaanden. 

 

https://istandaarden.nl/istandaarden
https://istandaarden.nl/istandaarden
https://istandaarden.nl/istandaarden
http://www.zorgregiomijov.nl/
https://www.hetcak.nl/zakelijk/zelf-regelen/periodekalender
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5.3 OVERGANG VAN JEUGDWET NAAR WMO 

Wanneer een cliënt 18 jaar wordt en hulp onder de Jeugdwet overgaat naar de Wmo, neemt 

de zorgaanbieder minimaal drie maanden voor afloop van de iJW-toewijzing contact op met 

de gemeentelijke toegang. Samen met de zorgaanbieder en cliënt bespreekt de toegang 

welke zorg voortgezet moet worden en welke aanbieder hiervoor passend is.  

Indien een aanbieder zowel zorg levert onder de Jeugdwet als onder de Wmo, ligt de 

overstap naar een andere aanbieder minder voor de hand. Dit leidt tot de volgende 

administratieve handelingen (deze worden parallel uitgevoerd en niet gevolgtijdelijk): 

▪ De aanbieder geeft een stop-zorg JW-bericht.  

▪ De aanbieder stuurt een JW-303D bericht om de zorg te declareren. 

▪ Hierop stuurt de gemeentelijke toegang een iWmo-301 bericht naar de aanbieder die 

de zorg gaat leveren.  

De doorgaande zorglijn wordt op deze manier niet onderbroken. 

 

5.4 BETALING BIJ ONBEKENDE EN/OF GEHEIME BSN 

Het kan voorkomen dat van een cliënt het BSN (nog) onbekend is. Hiervan is sprake bij 

pasgeboren en ongeboren kinderen, illegalen of asielzoekers die nog niet over een BSN 

beschikken.  

▪ In het geval van een ongeboren kind wordt de zorg aan de moeder toegewezen 

(wanneer zij wel een BSN heeft. Of de hulp wordt overgezet op het kind zelf, is ter 

beoordeling aan de gemeente. Indien deze wijze van administratie naar oordeel van 

de aanbieder leidt tot potentiële risico’s in de dossiervorming, dan wordt op 

casusniveau afgestemd over de wijze van gegevensuitwisseling tussen aanbieder en 

gemeente. 

In het geval van cliënten zonder BSN, zal de toewijzing en declaratie buiten het 

berichtenverkeer plaatsvinden, middels beveiligde gegevensuitwisseling.. 

 

5.5 CONTROLE PROCES 

Indien de gemeente bij de controle constateert dat er een foute declaratieregel in het 

Wmo303 of JW303-bericht zit, ontvangt de zorgaanbieder automatisch een melding in het 

retourbericht (Wmo304 of JW304). Dit retourbericht ontvangt de zorgaanbieder altijd, ook als 

alle regels goedgekeurde regels zijn, en wordt binnen 20 werkdagen verstuurd. Een 

Wmo303- of JW303-bericht is volledig toegekend of gedeeltelijk toegekend. Bij gedeeltelijke 

toekenning worden de declaratieregels die zijn afgekeurd in het declaratie-retourbericht 

opgenomen.  

 

5.6 BETALING 

Na goedkeuring van het Wmo303- of het JW303-bericht gaat de gemeente tot betaling over. 

De gemeente hanteert een betaaltermijn van 30 dagen, na het correct indienen. 

 

5.7 CAK 

De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor informatieaanlevering aan het CAK. Het CAK kan 

op basis daarvan een factuur voor de eigen bijdrage toesturen aan cliënt. De zorgaanbieder 

levert uiterlijk binnen 4 weken na afloop van elke CAK-periode, de door het CAK vereiste 

gegevens van de cliënten aan bij het CAK (conform CAK format en interface). 

 

Conform de Algemene Voorwaarden Sociaal Domein, heeft de gemeente het recht om 

gedeclareerde dienstverlening af te keuren bij de declaratiecontrole wanneer opdrachtnemer 

niet binnen 4 weken na facturatie de uren heeft doorgegeven aan het CAK.  
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6. WIJZIGINGEN IN DE WMO- EN/OF JEUGDHULP (ZIE BIJLAGE 3) 
 

Wijzigingen zijn aan de orde als er sprake is van nieuwe feiten en/of omstandigheden die 

leiden tot toekenning van een ander zorg- en ondersteuningsproduct, volume en/of duur van 

de zorginzet. De gemeenten zien dit als uitzonderingsgevallen en heeft daarom een aparte 

werkwijze opgenomen voor deze situaties. Vanwege de financiële consequenties die hier 

soms aan vast kunnen zitten voor zorgaanbieders en gemeenten, heeft de gemeente de 

insteek dat er administratief voldoende informatie beschikbaar moet zijn om de financiële 

consequenties goed te regelen. Dat betekent daardoor in veel gevallen een verzwaring van 

de administratieve handelingen.  

 

6.1 SPELREGELS 

Het kan in bijzondere situaties voorkomen dat een reeds in gang gezet zorg- en 

ondersteuningsproduct met een bepaalde duur en volume, op enig moment niet meer als 

passend ervaren wordt. Daarover zijn de volgende spelregels afgesproken: 

▪ Wanneer de gemeente de duur van een reeds verzonden toewijzing wijzigt, wordt 

door de gemeente een aangepast Wmo301- of JW301-bericht verzonden. De 

zorgaanbieder ziet in dit bericht ook wat de reden is van de wijziging. 

▪ Het wijzigen van een toewijzing op een datum in het verleden, gebeurt alleen na 

overleg met de betreffende aanbieder. 

▪ Bij wijzigingen van het volume en/of te leveren product wordt de oorspronkelijke 

toewijzing beëindigd en ontvangt de zorgaanbieder een nieuw Wmo301- of JW301-

bericht. 

 

6.2 AFHANDELING BIJ MUTATIES EN UITVAL 

Er zijn twee hoofdvormen van uitzonderingen op de bekostiging: wijzigingen van zorg- en 

ondersteuningsproduct/volume en uitval. Uitval is reeds belicht in paragraaf 4.2. 

 

6.2.1 MUTATIE VAN ZORG- EN ONDERSTEUNINGSPRODUCT 

In geval van een wijziging van het zorg- en ondersteuningsproduct of het volume, neemt de 

zorgaanbieder contact op met de gemeente. Dit kan door het lokale team te benaderen of 

door een nieuw verzoek om toewijzing (Wmo315 of JW315) in te dienen met vermelding van 

het beschikkingsnummer van de lopende toewijzing. De gemeente beëindigt (na akkoord) de 

toewijzing voor het oorspronkelijke zorg- en ondersteuningsproduct/volume en stuurt een 

nieuwe toewijzing (middels een Wmo301 JW301 -bericht) met het nieuwe zorg- en 

ondersteuningsproduct/volume. 
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7.  MONITORING, STURING EN VERANTWOORDING 
 

De raamovereenkomst biedt de mogelijkheid voor aanvullende resultaatafspraken tussen 

aanbieders en gemeenten over verantwoording, het monitoren van en sturen op onder 

andere, omzet, volumes, doelrealisatie, uitval, cliënttevredenheid, etc. Het berichtenverkeer 

zal hiervoor zo veel mogelijk de basis vormen. De gemaakte keuzes worden altijd met 

aanbieders gedeeld en of besproken. Eventuele daaruit voortvloeiende administratieve 

handelingen worden onder dit hoofdstuk opgenomen.  

 

7.1 WERKAFSPRAKEN RESULTAATINDICATOREN 2019 

 

INLEIDING 

Gemeenten willen vanaf 2019 meer kunnen sturen op het resultaat van geboden 

ondersteuning. Doel is niet om aanbieders hierop af te rekenen, maar wel op zoek te gaan 

naar mogelijkheden voor kwaliteitsontwikkeling. Om dit te kunnen doen voert de zorgregio 

vanaf 2019 drie vaste resultaatindicatoren in; Uitval, Clienttevredenheid en Doelrealisatie. 

Het werken met resultaatindicatoren past bij methodisch werken, het werken aan doelen en 

het meten van voortgang en resultaten. Dit staat centraal bij alle zorg- en 

ondersteuningsproducten in de raamovereenkomst 2019. 

De werkafspraken in dit document gelden vanaf 1 januari 2019 en zullen de komende jaren 

samen met aanbieders verder worden ontwikkeld. 

De gebruikte resultaatindicatoren zijn ontwikkeld in het jeugddomein en zijn daar inmiddels 

onderdeel van de set beleidsinformatie die aanbieders twee keer per jaar verplicht aan het 

CBS aanleveren. De zorgregio sluit qua definities en aanlevertermijn aan bij het CBS. 

Dezelfde indicatoren worden in deze regio ook voor Wmo toegepast, om in het verlengde 

van de inkoop ook een integrale wijze van resultaatsturing te ontwikkelen. Voor Wmo 

aanbieders is het werken met de genoemde indicatoren veelal nieuw. Bovendien is er binnen 

de Wmo geen landelijke aanlevering van beleidsinformatie door aanbieders. Voor Wmo 

aanbieders wordt dan ook wat extra implementatietijd in gebouwd om aan de gevraagde 

werkwijzen te kunnen voldoen. 

 

DOEL 

Gemeenten willen van aanbieders informatie ontvangen over de resultaten van de 

ondersteuning die zij bieden. Gemeenten willen deze informatie gebruiken om zicht te krijgen 

op de resultaten die geboekt worden met de ingezette ondersteuning. Door aan de hand van 

cijfers in gesprek te gaan over de geboekte resultaten komt er meer zicht op de 

mogelijkheden voor verbetering bij gemeenten, toegangen en aanbieders. 

 

FASERING 

Het invoeren van resultaatsturing kost tijd. Het vergt een inspanning van aanbieders om 

werkprocessen en systemen zo in te richten dat er betrouwbare gegevens over resultaat 

uitkomen, conform de vastgestelde definities. Daarnaast vergt het tijd om samen met 

aanbieders de gegevens zo te kunnen duiden dat het ook daadwerkelijk stuurinformatie 

oplevert. Verder is uit de pilot fase gebleken dat het startpunt voor de Wmo aanbieders 

anders is dan voor jeugdaanbieders. 

Daarom is gekozen voor de volgende fasering: 
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Jeugdaanbieders 

• 1 januari 2019: aanlevering resultaatindicatoren verplicht voor grote 

jeugdhulpaanbieders (O.b.v. omzet 2017) 

• 1 januari 2020: invoering werkafspraken voor kleine en middelgrote aanbieders 

 

Wmo aanbieders 

Voor Wmo aanbieders wordt in 2019 de pilotfase nog 1 jaar voortgezet, zodat meer ruimte 

gecreëerd wordt om samen met aanbieders en andere regio’s de werkafspraken specifiek 

voor Wmo verder te ontwikkelen. Vanaf 1 januari 2020 gelden ook voor Wmo aanbieders 

werkafspraken ten aanzien van resultaatindicatoren. 

 

HOE WERKT HET? 

Aanbieders maken hun resultaten inzichtelijk aan de hand van de indicatoren Uitval, 

Clienttevredenheid en Doelrealisatie. 

 

Wat wordt gemeten? 

De regio werkt met de indicatoren Uitval, Clienttevredenheid en Doelrealisatie. Deze drie 

indicatoren worden door aanbieders op cliëntniveau gemeten en uitgevraagd. Per indicator is 

er een instructie beschikbaar waarin wordt uitgelegd wat er moet worden gemeten en wat er 

uiteindelijk moet worden aangeleverd. Vaak sluit dit al aan bij de bestaande praktijk van 

aanbieders. Op de site van het NJI staat meer achtergrondinformatie over de indicatoren. 

In de invulinstructie die hoort bij het invulformat staat per indicator aangegeven wat er 

gemeten moet worden en welke gegevens daarover worden vastgelegd. 

 

Hoe wordt gemeten? 

Om cliënttevredenheid en doelrealisatie te meten zijn tal van instrumenten beschikbaar. Het 

is aan aanbieders zelf om te bepalen welk instrument het meest passend bij de eigen situatie 

is. De eis is wel dat er gewerkt wordt met gevalideerde instrumenten. Als aanbieders van 

mening zijn dat voor een bepaalde doelgroep of zorgvorm geen gevalideerd meetinstrument 

beschikbaar is, dan volgt overleg met de regio om tot een oplossing te komen. 

 

Hoe wordt aangeleverd? 

• Aanbieders vullen het door de regio gepubliceerde invulformat in en sturen dit aan 

info@zorgregiomijov.nl 

• Dit is een kopie van het CBS format, zodat aanbieders gegevens eenvoudig kunnen 

overzetten. Het format is hier te downloaden. 

 

Wanneer worden gegevens aangeleverd? 

Hiervoor wordt aangesloten bij de halfjaarlijkse cyclus die het CBS hanteert voor de 

aanlevering van de beleidsinformatie Jeugd. Dat betekent dat gegevens halfjaarlijks worden 

aangeleverd. Jeugdhulpaanbieders leveren de beleidsinformatie uiterlijk 4 weken na 

afsluiting van het eerste of het tweede half jaar aan. De volgende aanleverdata worden 

gehanteerd: 

• Aanlevering gegevens over het 1e half jaar: Uiterlijk 31 juli 

• Aanlevering gegevens over het 2e half jaar: Uiterlijk 31 januari 

 

Afspraken over gebruik van gegevens 

Gemeenten gebruiken de gegevens alleen voor kwaliteitsdoeleinden en delen deze niet met 

andere regio’s of aanbieders. Gegevens worden geanonimiseerd opgevraagd. Er wordt dan 

ook geen informatie bewaard die op enige wijze tot individuele cliënten herleidbaar is. 

https://www.zorgregiomijov.nl/aanbieders/104
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• Wij bespreken de gegevens met individuele aanbieders: proces schetsen wanneer en 

hoe. 

• We vragen aanbieders ook informatie aan te leveren over de respons. In gesprekken 

met aanbieders kijken we naar de minimale respons die nodig is voor betrouwbare  

informatie. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om eventuele lage respons te 

verbeteren. 
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BIJLAGE 1: ROUTES TOEWIJZINGSPROCES 

 
BIJLAGE 1.1 ROUTE GEMEENTELIJKE TOEGANG 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

    

Cliënt meldt zich 
bij toegang 

Toegang verwijst 
& gemeente 

verstuurt 
toewijzing 

Zorgaanbieder 
start zorg 

Start 
monitoring 
gemeente 

JW302 / 
Wmo302 

JW306 / 
Wmo306 

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst 

JW301/Wmo301 

Uiterlijk 5 werkdagen 
na verwijzing 

Uiterlijk 5 werkdagen na de datum 
waarop de ondersteuning gestart 
is (eerste dag waarop uitvoering 
gegeven wordt aan activiteiten 

volgens het ondersteuningsplan 
van cliënt). 

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst 

JW305/Wmo305 

JW301 / 
Wmo301 

JW305 / 
Wmo305 

Route gemeentelijke toegang 

http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Toewijzing_JW301_versie_29-11-2017.pdf
http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Toewijzing_JW301_versie_29-11-2017.pdf
http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Invulinstructie_Start_zorg_JW305_versie_29-11-2017.pdf
http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Invulinstructie_Start_zorg_JW305_versie_29-11-2017.pdf
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BIJLAGE 1.2 ROUTE EXTERNE WETTELIJKE VERWIJZER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Toegang wijst 
toe op basis van 
de gegevens in 
JW315/Wmo315 

& gemeente 
verstuurt 
toewijzing 

Zorgaanbieder 
start zorg 

Zorgaanbieder 
doet verzoek om 

toewijzing 

Cliënt meldt zich  
bij externe 
wettelijke 
verwijzer 

Externe wettelijke 
verwijzer verwijst 

naar zorgaanbieder 

JW316 / 
Wmo316 

Start monitoring 
gemeente 

JW302 / 
Wmo302 

JW306 / 
Wmo306 

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst 

JW301/Wmo301 

Uiterlijk 5 werkdagen 
na ontvangst 

JW315/Wmo315 

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst 

JW315/Wmo315 

Uiterlijk 5 werkdagen na intake 

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst 

JW305/Wmo305 

JW301 / 
Wmo301 

Uiterlijk 5 werkdagen na de datum 
waarop de ondersteuning gestart 
is (eerste dag waarop uitvoering 
gegeven wordt aan activiteiten 

volgens het ondersteuningsplan 
van cliënt). 

JW305 / 
Wmo305 

JW315/ 
Wmo315  

Route externe wettelijke verwijzer* 

http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Toewijzing_JW301_versie_29-11-2017.pdf
http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Toewijzing_JW301_versie_29-11-2017.pdf
http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Invulinstructie_Start_zorg_JW305_versie_29-11-2017.pdf
http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Invulinstructie_Start_zorg_JW305_versie_29-11-2017.pdf
http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Invulinstructie_Start_zorg_JW305_versie_29-11-2017.pdf
http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Invulinstructie_Verzoek_om_Toewijzing_JW315_excl_SGGZ_versie_4-12-2017.pdf
http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Invulinstructie_Verzoek_om_Toewijzing_JW315_excl_SGGZ_versie_4-12-2017.pdf
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BIJLAGE 1.3 ROUTE GEDWONGEN KADER (JEUGDBESCHERMING & JEUGDRECLASSERING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gecertificeerde 
instelling voert 
maatregel uit 

Rechter,  
Raad voor de 

Kinderbeschermi
ng of Officier van 

Justitie legt 
maatregel op 

Gecertificeerde 
instelling doet verzoek 

om toewijzing voor 
JB/JR 

JW316  
JW302 

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst JW315 

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst JW301 

Uiterlijk 5 werkdagen na intake Uiterlijk 5 werkdagen 
na ontvangst JW315 

Toegang wijst 
toe op basis van 
de gegevens in 
JW315/Wmo315 

& gemeente 
verstuurt 
toewijzing 

JW315  
JW301  

Route Gedwongen kader  
(Jeugdbescherming & Jeugdreclassering) 

http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Invulinstructie_Verzoek_om_Toewijzing_JW315_excl_SGGZ_versie_4-12-2017.pdf
http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Toewijzing_JW301_versie_29-11-2017.pdf
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BIJLAGE 1.4: ROUTE AANVULLENDE JEUGDHULP VANUIT GEDWONGEN KADER  (JEUGDBESCHERMING & JEUGDRECLASSERING) 
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BIJLAGE 1.5 UITZONDERING 1 – CLIËNT MELDT ZICH BIJ EEN WETTELIJKE VERWIJZER (SGGZ) 

   

 

 Route externe wettelijke verwijzer (sGGZ) 
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BIJLAGE 1.6.1. UITZONDERING 2 – CLIËNT MELDT ZICH BIJ EEN WETTELIJKE VERWIJZER (DYSLEXIE APELDOORN, BRUMMEN, EPE, HATTEM EN 

VOORST) 
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BIJLAGE 1.6.2. UITZONDERING 2 – CLIËNT MELDT ZICH BIJ EEN WETTELIJKE VERWIJZER (DYSLEXIE HEERDE, LOCHEM, ZUTPHEN) 
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BIJLAGE 1.7 UITZONDERING 3 – CLIËNT MELDT ZICH BIJ ZORGAANBIEDER I.G.V. CRISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

Route via zorgaanbieder i.g.v. Crisis 
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BIJLAGE 2: DECLAREREN 

 

 

 

 

  

Noot: Binnen de behandelproducten van de s-GGZ is het mogelijk dat niet op korte termijn de behandelcategorie kan worden bepaald. De toewijzing mag in dit geval later dan vijf dagen na intake worden aangevraagd. De 

diagnostiek en behandeling die geleverd is voor het ontvangen van de toewijzingen, mag in dat geval met terugwerkende kracht worden gedeclareerd, nadat de toewijzing is ontvangen. 
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BIJLAGE 3: WIJZIGING VAN DE TOEWIJZING 

 

 


