Nieuwsbrief Sociaal Domein Midden-Limburg
week 49 - 2020

Ontwikkeling Expertisecentrum Limburg
In de Jeugdwet is de opdracht aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders gegeven om
passende jeugdhulp te bieden aan kinderen en jongeren in de gemeente. Er is een kleine groep
jongeren met complexe, meervoudige en weinig voorkomende problematiek waarbij het niet altijd lukt
de passende jeugdhulp en begeleiding te bieden. Dit vraagt om samenwerking op bovenregionale
schaal. Het bieden van passende hulp voor deze jongeren is een belangrijke opgave waar we
gezamenlijk voor staan. Door de inrichting van bovenregionale expertisecentra willen we dit met elkaar
realiseren. Er worden in Nederland momenteel acht van deze expertisecentra opgezet. Deze hebben
een bovenregionale schaal. Het expertisecentrum Limburg bevat de regio’s Zuid-Limburg, MiddenLimburg-Oost, Midden-Limburg-West en Noord-Limburg. De expertisecentra zullen in drie functies
voorzien:
*het bieden van advies en consultatie
*het organiseren van hulp
*het opdoen en benutten van kennis om Jeugdhulp voortdurend te verbeteren
Hierbij willen we u op de hoogte stellen dat de ontwikkeling van expertisecentrum Limburg gaat
beginnen. De gemeente Roermond heeft als account houdende gemeente een projectleider
aangesteld in de persoon van Hans Kodde. Hans zal in de komende periode samen met
professionals, leden van de Limburgse expertteams, zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen, cliënten
en gemeenten komen tot een eerste opzet van expertisecentrum Limburg. De contactgegevens van
Hans zijn hanskodde@roermond.nl. Hij is te bereiken op nummer 0616 221024. De komende weken
zullen in het teken staan van kennismaking en zullen er gesprekken georganiseerd worden om te
komen tot eerste uitgangspunten voor het expertisecentrum.

Berichtenverkeer
Met onze vorige nieuwsbrief [week 44] informeerden wij u uitgebreid over de nieuwe versie van de
berichtenstandaard iWmo en iJw welke per 1 januari 2021 in gebruik wordt genomen.
Het declaratiebureau Jeugdhulp Midden-Limburg en de facturatiebureaus Wmo hebben een planning
opgesteld voor de migratie van berichtenverkeer 2.4 naar 3.0, zie hiertoe de bijlagen. Deze planning
wijkt een klein beetje af van de landelijke tijdslijn, hiervoor graag aandacht.
Toevoeging vanuit regio West: doorlopende indicaties Wmo van 2020 naar 2021 en volgende jaren
moeten door de wijziging van periode, van 4 weken naar maand, administratief worden omgezet. Om
onnodig berichtenverkeer te voorkomen worden aanbieders voor de Midden Limburg West
gemeenten gevraagd géén 307 / 305 berichten hierover te sturen en dit binnen de eigen systemen
op te lossen.”
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Overlegtafels Wmo en gespecialiseerde Jeugdhulp 2021
Wij hebben een planning gemaakt voor de overlegtafels voor het komende jaar.
Dinsdag 23 februari 2021
Dinsdag 25 mei 2021
Dinsdag 21 september 2021
Dinsdag 23 november 2021
Aan de overlegtafels neemt een selectie van 15 gecontracteerde zorgaanbieders deel. Zij hebben
hiervoor al uitnodigingen ontvangen. Alle andere gecontracteerde aanbieders kunnen de agenda’s en
verslagen inzien op de websites www.sociaaldomeinmlw.nl en www.sociaaldomeinmlo.nl
Vragen? Graag per mail aan accountmanagement@midden-limburg.nu
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