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1) NAAR AANLEIDING VAN DE NOTULEN D.D. 6 JUNI 2018: 

V: Tijdens het vorige overleg is door meerdere aanbieders aangegeven dat er bij sommige 

gemeenten (vooral Apeldoorn en Zutphen) relatief grote achterstanden zijn in het versturen van 

toewijzingen. Voor een deel betreft dit ook toewijzingen voor de inzet van aanvullende jeugdhulp 

vanuit het gedwongen kader. De route waarvoor de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe heeft gekozen 

m.b.t. de inzet van jeugdhulp vanuit het gedwongen kader is zorginhoudelijk voor de aanbieders 

begrijpelijk (eerst wil de toegang overleg met de GI voor afstemming over de inzet van jeugdhulp 

voordat een toewijzing wordt verzonden naar de aanbieder) maar dit proces werkt administratief 

vertragend. Ook het feit dat gemeenten eerst een dienstverleningsovereenkomst willen ontvangen 

voordat toewijzingen worden verzonden zorgt voor vertraging. Er zijn aanbieders met een aanzienlijk 

aantal ontbrekende toewijzingen. Dit baart de aanbieders zorgen: zijn deze achterstanden op tijd 

verwerkt voor de overgang naar de nieuwe overeenkomst?  

 

A: Vervelend dat er zo’n grote achterstand is. De achterstanden geven geen aanleiding om 

administratieve afspraken aan te passen.  De administratieve afspraken rond de bepaling jeugdhulp 

zijn zo lean mogelijk ingericht en zijn bewezen effectief als elke partij zich, dus ook de GI, zich aan 

deze route houdt. Advies: neem hierover eerst contact op met de betreffende gemeente en probeer 

verbeterafspraken te maken. Mocht de situatie niet verbeteren dan kan hierover een signaal worden 
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afgegeven richting de regionale accountmanagers. De betreffende gemeenten of GI worden hier 

regionaal op worden aangesproken. Gemeenten bekijken hoe zij op korte termijn, samen met 

aanbieders en GI het proces beter kunnen laten verlopen.  

 

V:  Apeldoorn-specifiek: Voor het product Begeleiding Licht is geen conversieproduct afgesproken, 

tijdens het vorige overleg is afgesproken dat er afspraken gemaakt gaan worden tussen Apeldoorn en 

aanbieders over deze groep cliënten. Wat is de stand van zaken? 

A: De gemeente Apeldoorn is hier mee bezig. Op cliëntniveau moet worden bekeken welke 

voorziening vanaf 2019 ingezet gaat worden. De werkwijze met betrekking tot deze cliënten wordt 

ruim op tijd door Apeldoorn gecommuniceerd met de aanbieders. 

 

V: Tijdens het vorige overleg is aan de gemeenten gevraagd of tijdens de conversie nieuwe 

beschikkingsnummers gebruikt kunnen worden voor de toewijzingen voor omgezette cliënten. Dit is 

prettig voor aanbieders omdat bij eventuele uitval e.e.a. makkelijker is op te zoeken. 

A: Gemeenten hebben hier naar gekeken en er komen nieuwe beschikkingsnummers voor omgezette 

cliënten. Voor de nieuwe cliënten die vanaf oktober een dubbele toewijzing krijgen geldt dan wel dat 

er maar één beschikkingsnummer  wordt afgegeven. Het wordt anders een administratieve 

lastenverzwaring voor de backoffice van de gemeenten en de kans op fouten neemt toe. Dit zorgt 

voor extra correcties en corrupte data t.b.v. monitor- en sturingsinformatie.  

 

MEDEDELINGEN 

 

In oktober komt er een nieuwe release van iJeugd en iWmo, zonder freeze-moment waarbinnen er 

geen communicatie tussen aanbieders en gemeenten mogelijk is. Een freeze-moment zou de 

conversie kunnen vertragen,  we houden de berichten m.b.t. deze release in de gaten. 
 

CONVERSIEREGELS 2018-2019 

V: Voor wat betreft de conversie van de MO/BW producten: hoe bepaalt de gemeenten welke 
cliënten in oktober welk zorg- en ondersteuningsproduct krijgen toegewezen?  
A: De gemeenten hebben in beeld welke cliënten nu op welke locatie zijn gehuisvest en wat op deze 
locatie het zorg- en ondersteuningsaanbod is. Op basis daarvan wordt de conversie van de 
betreffende cliënt gedaan.  
 
V: Kunnen aanbieders op cliëntniveau bezwaar maken tegen de conversie? 
A: De conversie wordt in principe gedaan op basis van de zorgbehoefte van de cliënt en dus mag 
verwacht worden dat de cliënt het juiste zorg- en ondersteuningsproduct krijgt toegewezen. Mocht 
er onverhoopt toch een fout zijn gemaakt dan daarover kan contact worden opgenomen met de 
betreffende gemeente. Gemeenten stellen hier binnenkort een apart emailadres voor beschikbaar. 
 

STAND VAN ZAKEN IMPLEMENTATIE BIJ GEMEENTEN EN AANBIEDERS 

Opmerking aanbieder: Onze systeeminrichting voor 2019 wordt landelijk aangestuurd en zal 

waarschijnlijk eind november/begin december plaatsvinden. Wij kunnen vooruitlopen hierop niet 

alvast beginnen met de inrichting voor de Zorgregio MIJ/OV. Dit betekent dat wij de nieuwe 

toewijzingen van de gemeenten n.a.v. de conversie in oktober wel kunnen ontvangen maar nog niet 

kunnen verwerken. Dit doen we dan als het systeem is ingericht. 

Opmerking gemeente: Hou als aanbieders met de systeeminrichting rekening met dat gemeenten na 

de conversie (begin oktober) gaan toewijzen op de producten over 2018 en 2019. De systemen van 

de aanbieders moeten hier wel klaar voor zijn zodat in 2018 na 1 oktober ook zorg geleverd kan 

worden. 

 



  

V: Kan er per gemeente een contactadres voor vragen/opmerkingen m.b.t. de implementatie 2019 

worden doorgegeven zodat aanbieders weten waar ze met hun vragen terecht kunnen? 

A: Voor ons volgende overleg zijn deze adressen gecommuniceerd met de aanbieders.  
 

WIJZIGINGEN N.A.V. NOTA VAN INLICHTINGEN 

V: Hoe krijgen aanbieders bericht over de hersteltermijn/over of en welke documenten zij n.a.v. de 
inschrijving nog moeten aanleveren om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen? 
A: Aanbieders worden hierover via Negometrix geïnformeerd 
 
V: Waar zijn de definitieve documenten terug te vinden waarin eventuele wijzigingen n.a.v. de Nota 
van Inlichtingen zijn verwerkt? 
A: Via de website van de zorgregio: http://zorgregiomijov.nl/inkoop-2019/inschrijven-en-
documenten 
 
V: N.a.v. het definitieve product lichte begeleiding en het bijbehorende tarief heeft één van de 
aanbieders besloten zich niet meer voor dit product in te schrijven. Reden: er was al in de ogen van 
de aanbieder al sprake van te lage indicering door de toegangen: lichte begeleiding in plaats van 
medium begeleiding en met de nieuwe eisen en tarieven voor lichte begeleiding kan het er financieel 
niet meer uit om dit product aan deze doelgroep te leveren. De aanbieder verzoekt dan ook om de 
cliënten voor de conversie te herindiceren en ze een indicatie voor medium begeleiding (of voor 
begeleiding basis onder de nieuwe overeenkomst) zodat de cliënten bij deze aanbieder kunnen 
blijven. 
A: Tot 22 juni 2018 hadden aanbieders de mogelijkheid om dit soort signalen m.b.t. tarieven, 
productomschrijvingen en kwaliteitseisen bij de regio in te dienen en de reactie hierop is terug te 
vinden in de Nota van Inlichtingen. Maar het signaal is duidelijk.  
 

ADMINISTRATIEPROTOCOL 

V: Als een aanbieder een toewijzing van de gemeente krijgt maar tijdens contact met cliënt blijkt dat 
cliënt wil afzien van zorg, hoe dan te handelen? 
A: Aanbieder kan dan buiten het berichtenverkeer om contact opnemen met de betreffende toegang 
om te overleggen. 
 
V: Hoe streng worden de aangegeven termijnen gehandhaafd? 
A: Dit gebeurt in overleg maar het streven is zeker om deze termijnen te halen. Hierop zal ook 
worden ingezet d.m.v. monitoring. 
 
V: GI’s dienen volgens het administratieprotocol ook met JW315 berichten te gaan werken, Dit is nu 
nog geen realiteit. Hoe gaan jullie hiermee om? De GI’s werken voor het aanvragen van Dwang met 
een JW315. De bepaling jeugdhulp wordt aangevraagd buiten het berichtenverkeer om.  Er zijn 
enkele GI’s die er heel lang over doen om een bepaling jeugdhulp te verzenden en de aanbieder 
waarvan wordt verwacht dat deze zorg inzet, kan dan niet factureren. Dit kost aanbieders veel 
negatieve energie. 
A: Dit onderwerp komt veel terug en levert veel frustratie op. Zoals eerder aangeven wordt overlegd 
met de regionale accountmanagers over of m.b.t. dit onderwerp een thema-overleg gepland kan 
worden met de betrokken partijen (GI’s/zorgaanbieders/reg accountmanagers en lokale 
contractmanagers) om dit traject te verbeteren. 

 

VERVOLG 

De volgende klankbordgroep wordt gepland op maandag 17 september 2018, om 13:00 uur bij de 
gemeente Apeldoorn. De onderwerpen zijn o.a. de stand van zaken bij aanbieders, de voortgang van 
de conversie bij gemeenten en de uitzonderingen bij conversie. 
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