Nieuwsbrief juli 2016 Regionaal ondersteuningsteam regie 3 D’s
Ten behoeve van de gemeenten en aanbieders Wmo en Jeugd in Midden-Limburg

Inleiding
Met ingang van januari 2015 is, voortkomend uit de nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeenten, door
de 7 Midden-Limburgse gemeenten gestart met de regie op de 3D’s. Via deze nieuwsbrief wil het hiervoor
ingerichte regionaal ondersteuningsteam regie 3 D’s (kortweg ondersteuningsteam) de aanbieders van Wmo
en Jeugdzorg en de lokale gemeenten informeren over zaken die de contractuele relatie tussen partijen
betreffen.
Kwaliteitsregister jeugd
Alle aanbieders van jeugdhulp moeten voldoende aan de jeugdwet. Een van de onderdelen van deze wet is de
‘norm verantwoorde werktoedeling’. Dat betekent dat alleen geregistreerde professionals bepaalde
werkzaamheden mogen doen. Sociaal werkers die op hbo-niveau in de jeugdhulp of jeugdbescherming werken
moeten zich vanaf 1 januari 2016 geregistreerd zijn in het BIG-register of in het Kwaliteitsregister Jeugd om
ingezet te kunnen worden voor jeugdhulp en jeugdbescherming.
Met een beroepsregistratie laat u zien dat u voldoet aan bepaalde eisen die aan jeugdhulpverleners worden
gesteld en dat u uw vak bijhoudt. Tevens verbindt u zich door registratie met de normen en standaarden die de
beroepsgroep aan goede professionals stelt. Deze normen en standaarden zijn vastgelegd in een beroepscode
en in vakinhoudelijke richtlijnen. Beroepsregistratie draagt zo bij aan de kwaliteit van hulp aan kinderen en
jongeren.
Op de website Kwaliteitsregister Jeugd is verder informatie te vinden over het programma “professionalisering
jeugdhulp en jeugdbescherming” voor professionals, aanbieders en gemeenten. Doe er uw voordeel mee en
deel en gebruik deze site in uw organisatie! In het filmpje op de homepage komt u een bekende partner uit
Midden-Limburg tegen, het CJG-ML! Hier zijn we trots op!
Website met informatie voor aanbieders Jeugdhulp/Wmo
De zeven gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen,
Roermond en Weert) regelen gezamenlijk de inkoop voor hulp en ondersteuning die valt binnen de Jeugdwet
of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De gemeenten hebben daarom één webpagina beschikbaar gesteld met informatie bedoeld voor bestaande of
nieuwe aanbieders van gespecialiseerde jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning die actief zijn in MiddenLimburg. Op deze pagina vindt u informatie over het inkooptraject voor 2017. Daarnaast zijn de 7 gemeenten
bezig met het organiseren van diverse overlegtafels met aanbieders en vertegenwoordigers van cliënten voor
de ontwikkeling van beleid en het inzetten van de transformatie (deze is beschreven in de diverse
beleidsdocumenten voor Jeugdhulp en Wmo, kunt op de website vinden onder Beleid).
Informatiegids en productencatalogus Jeugdhulp op site CJG-ML
Sinds kort is de productencatalogus en de informatiegids Jeugdhulp 2016 te vinden op de website van het CJGML: http://www.cjgml.nl/showsite.asp?map_id=679668. Hierin is informatie over het jeugdhulpstelsel in

Midden-Limburg en het gecontracteerde aanbod gespecialiseerde jeugdhulp te vinden. Op deze manier is de
meest recente versie beschikbaar op een centrale en herkenbare plek. Uitaard vindt u op www.cjgml.nl meer
relevante informatie over de Jeugdhulp in Midden-Limburg.
Bericht over vervoer Jeugdhulp
Er zijn enkele vragen gesteld bij de gemeenten in Midden-Limburg over het vervoer van- en naar
gespecialiseerde jeugdhulp. Daarom worden de afspraken in Midden-Limburg nog eens in deze nieuwsbrief
toegelicht.
In de fase van transitie hebben gemeenten in Midden-Limburg er voor gekozen de bekostiging in 2015 en
2016 veelal over te nemen van hoe het voor de decentralisatie geregeld was. Wat dit voor u als
gespecialiseerde jeugdhulpaanbieder en voor (de vervoersvraag van) uw cliënt betekent, leest u hieronder.
Gespecialiseerde jeugdhulp voor kinderen met een beperking.
Voor de decentralisatie bestonden er specifieke afspraken tussen zorgkantoor en aanbieder over het vervoer.
Met ingang van 2015 hebben gemeenten deze afspraak dan ook met aanbieders gemaakt binnen de huidige
contracten. Alleen op basis van afspraken in het contract én een geldige toegang wordt het vervoer door
gemeenten vergoed.
Gespecialiseerde jeugdhulp jeugd GGZ en opvoed- opgroeiondersteuning.
Het zittend vervoer was voor de decentralisatie geen recht, maar een individuele afspraak tussen
zorgverzekeraar en cliënt. Voor de percelen gespecialiseerde jeugdhulp jeugd GGZ en opvoed- en
opgroeiondersteuning zijn er door gemeenten en aanbieders daarom geen afspraken gemaakt over vervoer
binnen de huidige contracten. Gekozen is om een cliënt met een vervoersvraag te verwijzen naar het CJG
ML.Het CJG gaat samen met de cliënt na:
- Of passende hulp dichtbij huis geboden kan worden.
- Of vervoer noodzakelijk is.
- Of vervoer via eigen netwerk te organiseren is.
Indien passende hulp niet dicht(er)bij geboden kan worden, vervoer noodzakelijk is én niet te organiseren is
binnen het eigen netwerk, neemt het CJG-ML contact op met de woonplaatsgemeente van de jeugdige.
Met deze gemeente wordt bekeken of gebruik gemaakt kan worden van bestaande routes/ritten binnen het
leerlingenvervoer of dat er gekeken moet worden naar een lokale maatwerkoplossing,
Alleen met toegang van het CJG-ML én een akkoord van de gemeente van herkomst wordt vervoer vergoed
door de gemeente. Heeft u als aanbieder dus een cliënt met een vervoersvraag? Verwijs uw cliënt dan naar
het CJG-ML.
Aanbieders landelijk transitie-arrangement.
Binnen de landelijke contracten zijn er geen afspraken gemaakt over vervoer. Voor u gelden de afspraken
zoals hierboven genoemd bij gespecialiseerde jeugdhulp jeugd GGZ,
Facturatie jeugdhulp
Uit de 1e regionale rapportage Jeugdhulp 2016 blijkt dat het aanbieden van facturen over verleende jeugdhulp
in 2016 nog niet optimaal verloopt. Sterker nog, er zijn aanbieders die nog geen facturen hebben ingediend
voor de geleverde Jeugdhulp in 2016. Uiteraard hebben wij begrip voor achterstanden als gevolg van het
voorrang geven aan werkzaamheden en aanleveringen voor het jaarwerk / de jaarstukken 2015.
De regio heeft echter het voornemen om in september 2016 tot een herschikking van de budgetplafonds
2016 over te gaan. Natuurlijk willen wij dit doen op basis van zo actueel mogelijke gegevens / cijfers, in ieder
geval op basis van een zo volledig en actueel mogelijke facturatie.
Wij doen daarom een vriendelijk doch dringend beroep op alle aanbieders om ervoor zorg te dragen dat eind
juli 2016 bedoelde facturatie, tot en met eind juni 2016, actueel en bij de gemeente ingediend is.

Als wij vóór 1 augustus 2016 niets vernemen over mogelijke achterstanden / problemen in het aanleveren van
facturen houden wij ons het recht voor om het budgetplafond 2016 uit eigenen beweging aan te passen.
Berichtenverkeer
Verwijzingen en Verzoek om Toekenningen (VoT)
In de iJW standaarden 2.0 is een bericht toegevoegd, Verzoek om Toekenning (VoT). Hiermee meldt u
digitaal aan de gemeenten dat een cliënt aan u verwezen is door een huisarts of andere verwijzer. De
Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft met de landelijke aanbieders de afspraak gemaakt dit bericht te
gebruiken bij een verwijzing. Hiermee vervalt het bericht Melding aanvang zorg (MAZ). Bij een toewijzing van
het Centrum Jeugd en Gezin voor Midden-Limburg blijft het bericht MAZ bestaan.
De Regio Midden-Limburg wil ook, met de door haar gecontracteerde aanbieders, gebruik maken van het
VoT bericht.
Het declaratieteam Midden–Limburg te Roermond verwerkt een VoT voor de 7 gemeenten en levert een
toewijzingsbericht via het GGK/VECOZO. Voor vragen over de uitvoering: declaratiejeugdhulp@middenlimburg.nu
Bandbreedte, flexibiliteit maatwerk
Een probleem dat naar voren komt bij gebruik van het berichtenverkeer iWMO en iJW is de flexibiliteit in het
maatwerk. De applicaties van de gemeenten zijn hier niet op ingericht. Op dit moment wordt gewerkt met een
beschikking waarin naast de duur een gemiddelde omvang van uren per week/maand en een gemiddelde
frequentie van keren per week/maand wordt opgenomen. Dit levert problemen op bij de gemeente bij het
verwerken van declaraties wanneer op enig moment meer of minder dan het gemiddelde wordt gedeclareerd.
De regio heeft gekozen om deze problemen binnen de gemeenten op te lossen door de controle bij de
verwerking van de declaraties te versoepelen. Bij de beëindiging van de maatwerkvoorziening WMO en
jeugdhulp of aan het einde van het jaarwordt door de gemeenten de rechtmatigheidscontrole uitgevoerd op
de omvang van de maatwerkvoorziening.
Contact
De Midden-Limburgse gemeenten werken met een aantal centrale e-mailadressen om (de beantwoording
van) vragen van aanbieders in goede banen te leiden:
• Voor vragen van algemene aard: decentralisatiesictml@leudal.nl
• Voor vragen over (de uitvoering van) contracten: accountmanagement@midden-limburg.nu
• Voor vragen over de jaarverantwoording 2015: jaarverantwoording3D@midden-limburg.nu
• Voor vragen over inkoop: inkoop3d@midden-limburg.nu
Bijlagen
/
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe!

