Geachte heer/mevrouw,
Er is een aantal aanbestedingen geweest in het kader van de jeugdzorg voor de Regiogemeenten
Twente. Omdat u voor één of meerdere van deze aanbestedingen een overeenkomst heeft met de
Twentse gemeenten vragen wij onderstaande.
In het kader van de gegevensoverdracht ten behoeve van de bekostiging van te continueren zorg
vragen wij u gegevens over te dragen via de module go-Jeugd.
Dit staat beschreven in de artikelen 10 tot en met 12 van de Regeling van de Staatssecretaris van
VWS en de Staatssecretaris van Ven J, van 7 oktober 2014, kenmerk 673097-126988-WJZ,
houdende gegevensoverdracht in verband met de invoering van de Jeugdwet.
Op de website www.go-jeugd.nl leest u alle relevante informatie over deze gegevensoverdracht.
De gegevensoverdracht vindt plaats voor de volgende categorieën cliënten:
1. jeugdigen die in 2014 zorg ontvangen vanuit de AWBZ en van wie deze zorg
doorloopt in 2015.
Wilt u weten onder welk (nieuw) zorgdomein cliënten na de decentralisatie en invoering
van de Wlz vallen: de Wmo 2015, de Jeugdwet, de Wlz, de Zvw of een combinatie,
check dit via de ‘Module uitstroom awbz’ op
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/nieuws/vooraanbieders-module-uitstroom-awbz;
2. jeugdigen die in 2014 jeugd-GGZ ontvangen vanuit de ZVW en van wie het
behandeltraject doorloopt in 2015;
3. jeugdigen in een gesloten instelling voor jeugdhulp vanuit de WJZ (jeugdzorgplus), eveneens doorlopend in 2015.
Wij verzoeken u om de genoemde gegevens via go-Jeugd over te dragen en wel op de volgende
twee momenten:
• in de periode tussen 17 november en 19 december 2014;
• in de periode tussen 12 januari en 6 februari 2015.
Wilt u de gegevens zo spoedig mogelijk aanleveren via de module van go-jeugd, zodat gemeenten
vanaf 1 januari de rechtmatigheid van de binnenkomende declaraties vast kunnen stellen.
Wij vragen u dit te doen op een wijze en in een vorm die is beschreven in de 'Handleiding initiële
vulling jeugdzorg', waarvan de actuele versie is te vinden op de website www.go-jeugd.nl.
(LET OP: de gegevens moet u uploaden via een module. Deze module moet u eerst downloaden
via helpdesk@go-jeugd.nl . Dus niet de bestanden aan Samen14 sturen).
Heeft u vragen over het aanleveren van deze gegevens, dan kunt u deze stellen aan de helpdesk
van de gegevensoverdracht via e-mail: helpdesk@go-jeugd.nl.
Hoogachtend,
Namens de veertien Twentse gemeenten,

Riny Coenders
Kwartiermaker Samen14 - OZJT

