Werkstroom 2 – werkgroep 1 – overgang ‘18/’19 – herindicaties (JGGZ)
Verlagen administratieve lasten
In juli 2018 is in twee bijeenkomsten met Wmo- en Jeugdhulp aanbieders geïnventariseerd welke onderwerpen van belang zijn in het verlagen van de administratieve lasten. Gedurende deze bijeenkomsten zijn de geïnventariseerde onderwerpen verdeeld over vijf werkgroepen.
Werkgroep 1 Overgang ‘18/’19 (JGGZ)
In deze werkgroep moet worden uitgewerkt op welke manier de conversie van indicaties richting 2019
wordt vormgegeven. In deze uitwerking moet rekening gehouden met verantwoordingseisen voor lopende cliënten en de hoe kan worden gedeclareerd wanneer indicaties aflopen in 2019.
Planning
Voor deze werkgroep geldt dat er sprake is van enige mate van tijdsdruk. Voor aanbieders en gemeenten is het van groot belang dat er vanaf 1 januari 2019 zorg geleverd en gedeclareerd kan worden.
Aandachtspunten en opbrengsten JGGZ-herindicaties
De inwerkingtreding van het Twents model kent voor de JGGZ-indicaties nog een extra aspect van
aandacht, namelijk het aspect van het contractueel aflopen van de huidige indicaties per 31 december
2018. Om zorgcontinuïteit te borgen en rekening te houden met de vermijdbare administratieve lasten
volgt hieronder een werkwijze waar alle gecontracteerde JGGZ-aanbieders en gemeenten zich aan
conformeren.
1. Toewijzingen
1.1
Vanaf 3 december t/m 31 december 2018 zullen zorgaanbieders voor alle cliënten die in zorg
blijven na 31 december 2018 een verzoek tot zorgtoewijzing ( JW315-bericht) versturen aan de
afzonderlijke gemeenten.
1.2
Inhoud van de JW315-berichten:
o Productcode conform het nieuwe Twentse model met een reële inschatting van de ondersteuningsbehoefte (OB4A, -4B of -4C).
o Duur is van 1 januari 2019 t/m uiterlijk 30 juni 2019.
 Voor aanbieders die echter direct volledig volgens het Twents model kunnen
werken kan op reële ondersteuningsbehoefte, omvang en afsprakenoverzicht
worden ingezet.
o Omvang; reële inschatting van het aantal minuten dat nog aan zorg geleverd gaat
worden t/m uiterlijk 30 juni 2019.
 Dit laatste is in de SGGZ niet altijd mogelijk, maar hierbij wordt een beroep
gedaan op de expertise bij de aanbieder (inhoudelijk en/of rekenkundig). Bij
de inschatting van de omvang kan bijvoorbeeld worden uitgegaan van wat er
in 2018 is ingezet.
1.2a
Toewijzingen medicatiecontrole (OB4E) worden in deze werkwijze meegenomen, dit zodra het
contract getekend is.
1.3
Voor alle JW315-berichten, die voor 31-12-2018 binnen zijn, zal uiterlijk 1-2-2019 een JW301bericht (toewijzing) worden afgegeven.

1.4
Vervolgens zullen door de aanbieders het afsprakenoverzicht met de cliënten worden afgestemd en verstuurd worden naar de afzonderlijke gemeenten.
 Dringend verzoek hierbij aan de aanbieders om deze afsprakenoverzichten
gedurende het eerste halve jaar gelijkmatig te verzenden en niet in bulk aan
het einde van de periode (t/m 30 juni 2019).
 Bij wijziging van de ondersteuningsbehoefte geldt dat datum indiening tevens
de datum toekennen is (gemeenten zullen dus niet met terugwerkende kracht
toewijzen).
 Voor de gemeente Enschede hoeft het afsprakenoverzicht niet verstuurd te
worden. Gemeente Enschede behoudt zich wel de mogelijkheid voor het gesprek aan te gaan of alsnog een afsprakenoverzicht op te vragen o.b.v. bijzonderheden bij de aangevraagde toewijzingen
1.5
Voor cliënten die tussen 3 december 2018 en 31 december 2018 in zorg komen wordt een dubbele JW315-bericht verzonden; zowel een verzoek voor de zorg in 2018, conform het oude model, als voor de zorg vanaf 2019, conform het Twentse model.
o Aandachtspunt voor aanbieders om bij alle nieuwe cliënten die op of na 1 januari 2019
starten om een afsprakenoverzicht mee te sturen (behalve bij gemeente Enschede).
2. Financiële impact
2.1
Het is op voorhand niet vast te stellen welke financiële impact de overgang (in 2019) voor de
gemeenten zal hebben, aangezien de (definitieve) aangevraagde ondersteuningsbehoefte nog
niet bekend is. Zoals hierboven beschreven is het aan de aanbieder om met een reële ondersteuningsbehoefte te komen, rekening houdend met een realistische omvang.
2.2
Op het moment dat de herbeoordeling heeft plaatsgevonden in 2019 en het afsprakenoverzicht is verstuurd naar de gemeente zal er een nieuw JW301 bericht verzonden worden.
 Deze herbeoordeling wordt niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd, noch
financieel gecrediteerd.
 De ingangsdatum zal op de 1e dag van de volgende maand zijn.
2.3
Daarnaast geldt de afspraak dat het aan gemeenten is om te monitoren wat er wordt aangevraagd door de zorgaanbieder (behoeftemix in totaliteit) en te toetsen of dat logisch is bij de
betreffende aanbieder.

3. Overige punten
3.1
Voor alle cliënten worden start- en stopberichten (JW305/307) verzonden, zodat gemeenten ook weten welke cliënten uit zorg zijn per 31 december 2018 en zodoende niet in zorg komen per 1 januari
2019.
3.2
De aanbieders communiceren met hun cliënten (en/of vertegenwoordigers) bij wijziging van de ondersteuningsbehoefte over het Twents model en specifiek over het afsprakenoverzicht.
3.3
Deze afspraken gelden niet voor dyslexie-aanbieders. Daarvoor geldt ondersteuningsbehoefte ODBIJ
(behandeling) of ODDIJ (diagnostiek) en dienen de reële minuten aangegeven te worden. Dit op basis
van restant van de minuten van de toewijzing 2018.

