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Algemeen

Algemene afspraken

• Raamovereenkomst Jeugd

• Werken volgens i-standaarden

• Aansluiting Berichtenverkeer

• Volledige en correcte gegevens aanleveren bij inschrijvingen of 
wijzigingen (via Negometrix)

• Volgen van de regionale productcodetabel

• Per 2019 werken met administratieprotocol

Relevante informatie vindt u op www.zorgregiomijov.nl. U kunt zich hier ook 
inschrijven op onze nieuwsalerts.

Terug naar Inhoudsopgave
Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

http://www.zorgregiomijov.nl/aanbieders/164-productcode
http://www.zorgregiomijov.nl/


Berichtenverkeer

Handleiding Berichtenverkeer:

Handleiding voor het werken met het Berichtenverkeer

Invulinstructies Berichtenverkeer:

- Invulinstructie Verzoek om Toewijzing JW315 (excl SGGZ)

- Invulinstructie Verzoek om Toewijzing JW315 sGGZ

- Invulinstructie Declaratie JW303

- Invulinstructie Start Zorg JW305

- Invulinstructie Einde Zorg JW307

- Toewijzing JW301

Terug naar Inhoudsopgave
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http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Berichtenverkeerinfo_voor_op_website_05-12-2017.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_sGGZ.pdf
http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Invulinstructie_Declaratie_JW303_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_Einde_zorg_JW307_versie_29-11-17.pdf
http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Toewijzing_JW301_versie_29-11-2017.pdf


Routes Toewijzingsproces Jeugdhulp

Terug naar Inhoudsopgave
Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

Er zijn verschillende routes mogelijk bij de aanvraag van jeugdhulp voor cliënten. 

Het is van belang om een duidelijk onderscheid te maken tussen een aanvraag zorg via een externe

wettelijke verwijzer (Huisarts, Jeugdarts, Medisch Specialist, Rechter, RvdK of Officier van Justitie), via het 

gedwongen kader of wanneer een cliënt zich zelf meldt bij de toegang of aanbieder.

1. Afspraak in geval van ‘externe wettelijke verwijzer’: Een verzoek om toewijzing komt binnen via een JW315-bericht. Gemeenten 

vragen geen aanvullende informatie. Op basis van de informatie in het JW315-bericht wordt de Toewijzing via een JW301-bericht 

gedaan.

2. Afspraak in geval van ‘Gedwongen kader’: Wanneer de kinderrechter een maatregel jeugdbescherming of jeugdreclassering 

heeft opgelegd, dan is de gecertificeerde instelling (GI) verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregel. De GI kan bij de 

uitvoering van de maatregel ook jeugdhulp inzetten, via de afgifte van een bepaling jeugdhulp. Voor de maatregel dient de GI bij 

de toegang een JW315 bericht in. Dit geldt niet voor de aanvullende jeugdhulp. Hier geldt dat de GI per casus eerst afstemt met 

de gemeentelijke toegang (dit kan telefonisch of e-mail, maar moet beveiligd plaatsvinden). Met instemming van de cliënt wordt de 

noodzakelijke informatie tussen toegang en GI gedeeld. De GI neemt de inbreng van de gemeente mee in haar besluitvorming bij 

de inzet van de jeugdhulp. Gemeenten hechten aan deze afstemming. Na deze afstemming dient de GI een advies/bepaling in bij 

de gemeentelijke toegang in. Op basis hiervan worden de toewijzingen opgesteld voor de betrokken jeugdhulpaanbieders. U hoeft 

als jeugdhulpaanbieder zelf geen JW315-bericht op te sturen.

3. Afspraak in geval dat cliënt zich zelf meldt bij toegang of zorgaanbieder: In deze gevallen is er geen sprake van een wettelijke 

verwijzer. Wanneer de cliënt behoefte heeft aan hulp en/of ondersteuning dan kan de cliënt zich melden bij de gemeentelijke 

toegang. De gemeentelijke toegang zal dan in overleg met cliënt en/of ouders bekijken welke hulp passend is. Wanneer inderdaad 

hulp nodig is, zal de gemeentelijke toegang een toewijzing afgeven. In dit geval dient een aanbieder dus geen JW315-bericht in. 

Indien de cliënt zich direct meldt bij de aanbieder, kan het zijn dat er nog geen wettelijke verwijzer is. In dit geval neemt de 

cliënt/aanbieder, buiten het Berichtenverkeer om, contact op met de toegang. 



Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

Route Externe Wettelijke Verwijzer*

Toegang wijst toe 
op basis van de 
gegevens in de 

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

JW315 / 
Wmo315

JW301 / 
Wmo301

Start monitoring 
gemeente

JW302 / 
Wmo302

iW305 / 
Wmo305

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 5 werkdagen na 
de daadwerkelijke datum 
waarop de ondersteuning 

gestart is

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst 

JW305/Wmo305

*Externe wettelijke verwijzer:
• Huisarts
• Jeugdarts
• Medisch specialist
• Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of 

Officier van Justitie

Terug naar Inhoudsopgave

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
http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Invulinstructie_Start_zorg_JW305_versie_29-11-2017.pdf
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Route Gedwongen kader
(Jeugdbescherming & Jeugdreclassering)

Gecertificeerde 
instelling voert 
maatregel uit

Rechter, 
Raad voor de 

Kinderbescherming 
of Officier van 

Justitie legt 
maatregel op

Gecertificeerde instelling 
doet verzoek om 

toewijzing voor JB/JR

JW316 

JW301 

JW302

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst JW315

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst JW301

Uiterlijk 5 werkdagen na intake
Uiterlijk 5 werkdagen 
na ontvangst JW315

JW315 

Toegang wijst toe 
op basis van de 
gegevens in de 

JW315/Wmo315 
& gemeente 

verstuurt 
toewijzing

Terug naar Inhoudsopgave

http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Toewijzing_JW301_versie_29-11-2017.pdf
http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Invulinstructie_Verzoek_om_Toewijzing_JW315_excl_SGGZ_versie_4-12-2017.pdf
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Route Aanvullende Jeugdhulp vanuit Gedwongen kader 

(Jeugdbescherming & Jeugdreclassering)

Terug naar Inhoudsopgave

Rechter, 
Raad voor de 

Kinderbescherming 
of Officier van 

Justitie legt 
maatregel op

Toegang bepaalt, 
maar vraagt geen 

aanvullende 
informatie & 

gemeente 
verstuurt 
toewijzing

Gecertificeerde instelling 
wil naast de maatregel 
ook jeugdhulp inzetten

Gecertificeerde 
instelling neemt 

buiten het 
berichtenverkeer 

om contact op 
met toegang (via 
beveiligde e-mail 

of telefnisch)

Gecertificeerde 
instelling dient 

advies/bepaling 
jeugdhulp in bij 

toegang

Zorgaanbieder 
start uitvoering 

jeugdhulp
JW301 

Start monitoring 
gemeente

JW305 

Uiterlijk 5 werkdagen na 
de daadwerkelijke datum 
waarop de ondersteuning 

gestart is

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst JW305

JW302

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst JW301

JW306

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
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Route Gemeentelijke Toegang

Cliënt meldt zich 
bij toegang

Toegang verwijst 
& gemeente 

verstuurt 
toewijzing

Zorgaanbieder 
start zorg

JW301 / 
Wmo301

Start monitoring 
gemeente

JW302 / 
Wmo302

JW305 / 
Wmo305

JW306 / 
Wmo306

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst 

JW301/Wmo301

Uiterlijk 5 werkdagen 
na verwijzing

Uiterlijk 5 werkdagen na 
de daadwerkelijke datum 
waarop de ondersteuning 

gestart is

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst 

JW305/Wmo305

Terug naar Inhoudsopgave

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


Werkafspraken sGGZ per 2018

• Hier vindt u alle werkafspraken omtrent toewijzen van sGGZ per 2018

Terug naar Inhoudsopgave
Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

http://www.zorgregiomijov.nl/images/Inkoop_2018/werkproces_sGGZ_2018_2.pdf
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Route Externe Wettelijke Verwijzer (sGGZ)

Terug naar Inhoudsopgave

Gemeente 
verstuurt 

toewijzing met 
standaardduur, 

standaardvolume 
en productcode

Zorgaanbieder 
start zorg

Zorgaanbieder 
doet verzoek om 
toewijzing voor 

alleen Diagnostiek

Cliënt meldt 
zich bij een 
wettelijke 
verwijzer

Wettelijke 
verwijzer 

verwijst naar 
zorgaanbieder

JW316 

JW315 Start 
monitoring 
gemeente

JW302 

JW305 

JW306 

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst JW301

Uiterlijk 5 werkdagen 
na ontvangst JW315

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst JW315

Uiterlijk 5 werkdagen 
nadat duidelijk is of 

behandeling nodig is

Uiterlijk 5 werkdagen na 
de daadwerkelijke datum 
waarop de ondersteuning 

gestart is

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst JW305

Cliënt meldt zich bij 
zorgaanbieder met 

verwijsbrief of 
ondersteuningsplan

Zorgaanbieder 
start 

diagnostiek

Geen 
behandeling 
noodzakelijk

Behandeling 
noodzakelijk

JW301 

Zorgaanbieder 
doet verzoek om 
toewijzing voor 

alleen de 
betreffende

behandelgroep 
(duurzaam, 

basaal of EPA) 

JW315 

JW316 

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst JW315

Uiterlijk 5 werkdagen 
nadat duidelijk is of 

behandeling nodig is

Gemeente 
verstuurt 

toewijzing met 
standaardduur, 

standaardvolume 
en productcode

http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Invulinstructie_Verzoek_om_Toewijzing_JW315_sGGZ.pdf
http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Invulinstructie_Start_zorg_JW305_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_Verzoek_om_Toewijzing_JW315_sGGZ.pdf


Werkafspraken Dyslexie per 2018

Terug naar Inhoudsopgave
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• Hier vindt u alle werkafspraken omtrent toewijzen van Dyslexie per 2018

http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Instructie_Werkwijze_bij_EED.pdf
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Route Externe Wettelijke Verwijzer
(Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) 
– Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem en Voorst–

Terug naar Inhoudsopgave

Zorgaanbieder 
start 

behandeling

School bouwt 
leesdossier op 

(volgens masterplan 
Dyslexie)

voor kind waarbij 
vermoeden van EED is

Start 
monitoring 
gemeente

JW302 

JW305 

JW306 
Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst JW301

Uiterlijk 5 werkdagen na 
de daadwerkelijke datum 
waarop de ondersteuning 

gestart is

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst JW305

School 
dient 
lees-

dossier in 
bij CJG/ 

Wijkteam

Zorgaanbieder 
start 

diagnostiek 
EED

Diagnose 
EED

Diagnose 
geen EED

JW301 

CJG/ 
Wijkteam 

checkt 
leesdossier op 

volledigheid 
en inhoudelijk

Leesdossier 
voldoet niet 

aan eisen

Leesdossier 
voldoet 

aan eisen

CJG/ Wijkteam 
wijst leesdossier 
af en informeert 
ouders en school

CJG/ Wijkteam 
tezamen met 

ouders zoeken 
passende 

zorgaanbieder

Zorgaanbieder 
informeert ouders en 

wijst op mogelijke 
vergoeding door 
zorgverzekering

Gemeente 
verstuurt in één 
keer toewijzing 

voor diagnostiek 
en behandeling en 

zorgbeschikking 
naar ouders

Zorgaanbieder 
informeert CJG/ 
Wijkteam (per e-
mail) dat er geen 

EED is
gediagnostiseerd 

en geen 
behandeling zal

plaatsvinden

http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Invulinstructie_Start_zorg_JW305_versie_29-11-2017.pdf
http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Toewijzing_JW301_versie_29-11-2017.pdf


Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

Route Externe Wettelijke Verwijzer
(Ernstige Enkelvoudige Dyslexie)

– Heerde, Lochem en Zutphen –

Terug naar Inhoudsopgave

Gemeente verstuurt 
in één keer 

toewijzing voor pre-
screening, 

diagnostiek en 
behandeling en 
zorgbeschikking 

naar ouders

Zorgaanbieder 
start 

behandeling

Zorgaanbieder 
doet in één keer 

verzoek om 
toewijzing voor 
prescreening, 

diagnostiek en 
behandeling

JW316 

Start 
monitoring 
gemeente

JW302 

JW305 

JW306 

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst JW301

Uiterlijk 5 werkdagen 
na ontvangst JW315

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst JW315

Uiterlijk 5 werkdagen na 
de daadwerkelijke datum 
waarop de ondersteuning 

gestart is

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst JW305

Ouders melden 
zich bij 

zorgaanbieder 
naar keuze en 

school zorgt dat 
leesdossier bij 
zorgaanbieder 

komt

Uiterlijk 5 werkdagen 
nadat duidelijk is of 

behandeling nodig is

School bouwt 
leesdossier op 

(volgens masterplan 
Dyslexie)

voor kind waarbij 
vermoeden van EED is

Zorgaanbieder 
checkt 

leesdossier op 
volledigheid 

en inhoudelijk

Leesdossier 
voldoet niet 

aan eisen

Leesdossier 
voldoet 

aan eisen

Zorgaanbieder 
wijst leesdossier 
af en informeert 
ouders en school

Zorgaanbieder 
start 

diagnostiek 
EED

Diagnose 
EED

Diagnose 
geen EED

JW301 

JW301 

JW302 

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst JW301

Uiterlijk 5 werkdagen 
na ontvangst JW315

Zorgaanbieder 
informeert ouders en 

wijst op mogelijke 
vergoeding door 
zorgverzekering

Zorgaanbieder 
informeert CJG/ 
Wijkteam (per e-
mail) dat er geen 

EED is
gediagnostiseerd 

en geen 
behandeling zal

plaatsvinden

JW315 

http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Invulinstructie_Start_zorg_JW305_versie_29-11-2017.pdf
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_Verzoek_om_Toewijzing_JW315_excl_SGGZ_versie_4-12-2017.pdf
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Route via Zorgaanbieder i.g.v. Crisis

Toegang bepaalt & 
gemeente 
verstuurt 
toewijzing

Zorgaanbieder 
continueert zorg

Zorgaanbieder 
doet verzoek om 

toewijzing

Cliënt meldt zich  
bij zorgaanbieder

Zorgaanbieder start 
crisisbehandeling

JW316 / 
Wmo316

JW315 / 
Wmo315

JW301 / 
Wmo301

Start monitoring 
gemeente

JW302 / 
Wmo302

JW305 / 
Wmo305

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 5 werkdagen na 
de daadwerkelijke datum 
waarop de ondersteuning 

gestart is

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst 

JW305/Wmo305

Zorgaanbieder zorgt 
voor wettelijke 

verwijzing

Terug naar Inhoudsopgave

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
http://www.zorgregiomijov.nl/images/Documenten/Invulinstructie_Start_zorg_JW305_versie_29-11-2017.pdf


Afspraken: Starten met Verlenen van Zorg

• Indien er geen externe wettelijke verwijzer is, start de aanbieder niet eerder 
met zorg verlenen tot dat hij afstemming heeft gehad met de gemeentelijke 
Toegang (m.u.v. crisis).

• Voor Jeugdhulp exclusief sGGZ geldt: Indien er wel een wettelijke verwijzer is 
mag de aanbieder starten met de zorg en dient binnen 5 werkdagen na het 
eerste cliëntcontact een Verzoek om Toewijzing in bij de gemeentelijke 
Toegang. 

Terug naar Inhoudsopgave
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Afspraken: Wijzigingen in de Toewijzing

• Wanneer de gemeente een reeds verzonden toewijzing wijzigt, wordt door de 
gemeente een aangepast JW301 bericht verzonden. U vindt in dit bericht ook 
wat de reden is van de wijziging. 

• Een reeds verzonden JW301 wordt alleen gewijzigd als de duur van de 
toewijzing verandert.

• Het wijzigen van een toewijzing op een start- of einddatum in het verleden, 
gebeurt alleen na overleg met de betreffende aanbieder. Deze regel is van 
toepassing op dié situaties waarin de aanbieder niet had kunnen weten dat hij 
geen ondersteuning meer mocht leveren. Genoemde situatie doet zich 
bijvoorbeeld voor bij een wijziging van het woonplaatsbeginsel.

• Bij wijzigingen van het volume en/of te leveren product wordt de 
oorspronkelijke toewijzing beëindigd en ontvangt u een daarna nieuw JW301 
bericht. 

Terug naar Inhoudsopgave
Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe



Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

Wijziging van de Toewijzing

Cliënt ontvangt 
zorg

Zorgaanbieder 
constateert noodzaak 

tot wijziging 
toewijzing 

Gemeente 
verstuurt 

gewijzigde 
toewijzing

Zorgaanbieder
signaleert gemeente 

Wijziging betreft 
volume of te leveren 

product 

Wijziging betreft 
duur van de 
toewijzing

Gemeente wijzigt 
toewijzing

JW301 / 
Wmo301

JW302 / 
Wmo302

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst 

JW301/Wmo301

Gemeente 
beëindigd 

oorspronkelijke 
toewijzing

Gemeente 
verstuurt nieuwe 

toewijzing

JW301 / 
Wmo301

JW302 / 
Wmo302

Uiterlijk 3 werkdagen 
na ontvangst 

JW301/Wmo301

Terug naar Inhoudsopgave

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


Afspraken: Verlenging

• Bij verlengingen geldt dat de JW315 gebruikt wordt wanneer de originele 
verwijzing via een externe verwijzer is verkregen en nog geldig is. 

• Wanneer de originele verwijzing via de Toegang is verlopen, neemt de 
cliënt/aanbieder, buiten het Berichtenverkeer om, contact op met de 
Toegang. Cliënt en aanbieder stemmen dit contact vooraf met elkaar af. 

• Het contact met de Toegang vindt minimaal 6 weken voor einde van de 
jeugdhulp plaats. 

Terug naar Inhoudsopgave
Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe
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Proces Betaling jeugdhulp

Cliënt ontvangt 
zorg

Gemeente 
controleert en 

verwerkt 
declaratie

Gemeente 
retourneert 

onjuiste 
declaratieregelsZorgaanbieder stelt 

declaratiebericht op 

Gemeente 
controleert 
declaratie

JW303 / 
Wmo303

JW304 / 
Wmo304

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk 20 werkdagen 
na ontvangst JW303 /Wmo303
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