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Algemeen  

Doel van de publicatie 

Dit document beschrijft het format onder handen werk (OHW), de maandelijkse cumulatieve aanlevering van 
gegevens door aanbieders van jeugdhulp in de regio’s Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterlan d. De 
gecontracteerde aanbieders van jeugdhulp worden geacht dit format te hanteren voor de maandelijkse 
aanlevering van hun ‘productie’. 
Dit format wordt gepubliceerd, zodat aanbieders en hun softwareleveranciers aan de slag kunnen om correcte 
bestanden te kunnen leveren. Intussen wordt aan gemeentezijde de ontvangende en verwerkende functionaliteit 
gerealiseerd. 

Van wie 

Dit is een publicatie namens de 15 samenwerkende regiogemeenten. 

Voor wie 

Gecontracteerde aanbieders van jeugdhulp in genoemde regio’s en hun software leveranciers. 

Plaats in het proces  

De opgave OHW is de maandelijkse opgave van de in voorgaande maand geleverde jeugdhulp, een bestand van 
de gecontracteerde aanbieders, gericht aan de vijftien deelnemende gemeenten. 
De opgave van dit geleverde werk gebeurt voor zowel cliënten met overgangsrecht, als voor nieuwe cliënten. Zie 
verderop, welke ‘records’ wij interpreteren als een opgave van overgangsrecht. 
NB: In het geval van cliënten met overgangsrecht kan het dus ook gaan om niet bij u gecontracteerde zorg. Voor 
nieuwe cliënten mag gewoonlijk alleen gecontracteerde zorg geleverd worden. 
Alle regionaal gecontracteerde aanbieders hebben zicht verplicht tot het aanleveren van deze opgave. De opgave 
onderhanden werk is weliswaar verlicht vanuit de contractuele afspraken, maar heeft vooralsnog geen formele 
status in de bericht uitwisseling; aan een geaccepteerde opgave kunnen geen rechten ontleend worden.  

Vragen 

Voor vragen over het hoe en waarom van dit formaat, het uploaden, de vereiste gegevens, of beleidsmatige 
vragen, neemt u contact op met de regionale backoffice: info.zorgomregio@amsterdam.nl. 

Versie 

Dit document heeft de volgende versiecode. 
"REGIO-AA-ZW-OHW-001". 
Deze code wordt gebruikt in het uploadformat, zie onder. 

Doel/ gebruik van de gegevens 
Gemeenten gebruiken de gegevens voor de volgende doeleinden, die tegelijk dient voor het synchroniseren van 
de administraties van gecontracteerde aanbieders en gemeenten, een wezenlijke functie in deze startperiode van 
het nieuwe stelsel: 

1) Gemeenten in staat stellen tot het vaststellen van de rechtmatigheid op het niveau van de jeugdige: 
Hebben de jeugdigen in zorg recht op jeugdhulp en hoort deze hulplevering thuis bij de genoemde 
gemeente?  
 

2) Vaststellen rechtmatigheid van aard en omvang van de geleverde zorg (per jeugdige): 
Komt aard en omvang van de geleverde zorg overeen met de verwachting (zoals beschikt of 
middels verwijzing en conform contract met aanbieder)? 
 

3) Monitoren en matchen (vergelijk cliëntbestanden) van de totale hoeveelheid geleverde zorg in de 
regio, naar aard en omvang, gespecificeerd per zorgaanbieder en per deelnemende gemeente. 
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Overzicht opgave OHW 
De regiogemeenten vragen samenvattend de onderstaande velden uit met drie daaraan gekoppelde 
codetabellen: 
 
Vaste gegevens: 

• BSN 
• Gemeentecode (codetabel) 
• AGB-code 

 
Trajectgegevens 

• Beschikkingsnummer  
• Code rapportageactiviteit (codetabel) 
• Aantal geleverde eenheden  
• Gerapporteerde eenheid (codetabel) 
• Datum start zorg 
• Datum einde zorg 
• Instellingsreferentie  

Codetabel gemeentecode: 

Bevat de 15 codes van de deelnemende gemeenten, ontleend aan 
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/gemeentelijke-indeling/2015/default.htm  
 

Amsterdam 0363 

Aalsmeer 0358 

Amstelveen 0362 

Beemster 0370 

Diemen 0384 

Edam-Volendam 0385 

Landsmeer 0415 

Oostzaan 0431 

Ouder-Amstel 0437 

Purmerend 0439 

Uithoorn 0451 

Waterland 0852 

Wormerland 0880 

Zaanstad 0479 

Zeevang 0478 

Codetabel rapportageactiviteit: 

De codetabel rapportageactiviteit wordt gepubliceerd via www.zorgomregioamsterdam.nl. Deze lijst komt vrijwel 
volledig overeen met de lijst van eerder gecontracteerde producten. 
Alleen voor de zorgactiviteit GGZ-S (specialistische basis GGZ) geldt dat in de rapportage moet worden 
aangegeven of de geleverde zorg Ambulant of met Verblijf is. De laatste is slechts voor een beperkt aantal 
aanbieders van Jeugdhulp relevant en noodzakelijk om een redelijke inschatting van te verwachten kosten te 
kunnen maken. 
Op het moment van beschikking en/of opdrachtverstrekking heet dit nog GGZ-S (ook omdat het vaak nog niet 
bekend is). Om die reden komt in de tabel het product GGZ-S niet voor maar wel de rapportage-producten GGZ-
A of GGZ-V of GGZ-O. Deze codes staan voor ambulant, respectievelijk verblijf, respectievelijk verblijf met 
Overnachting. Deze worden respectievelijk gerapporteerd in de eenheden minuten, dagdelen en etmalen. 
Kortom: de gemeente beschikt of geeft opdracht tot een behandeling “GGZ-S”, maar in de rapportage OHW komt 
deze niet terug, uitsluitend GGZ-A en GGZ-V.  
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Codetabel eenheid: 

Deze codetabel is ontleend aan de nationale standaard en maakt daaruit een selectie. In het OHW format is het 
vooralsnog een optioneel (O) gegeven. Omdat een deel van de aanbieders dit nog niet als zodanig kan 
registreren of registreert. Op termijn wordt dit vermoedelijk wel de bedoeling. 
Wanneer een aanbieder deze standaard codering wel gebruikt, zijn uitsluitend de onderstaande codes 
toegestaan. 
 

Code Omschrijving 
01 Minuut 
04 Uur1 
14 Etmaal (24 uur) 
16 Dagdeel (4 uur) 
81 Benodigde tijdsduur of tijdsonafhankelijk1 
00 Niet van toepassing1 

1 Momenteel zijn deze niet aanwezig in het PDO, maar de mogelijkheid bestaat in de toekomst 

Uploaden via regioportaal 
Vooruit lopend op de implementatie lichten we de procedure kort toe. Toegang tot het Regioportaal wordt 
verkregen via de algemene pagina van het Regioportaal: www.zorgomregioamsterdam.nl. Over de procedure 
voor eerste toegang worden alle bewerkers geïnformeerd. 
Van de 11e tot de 20e: portaal open voor upload door aanbieders van jeugdhulp. De eerste productiemaand is 
vermoedelijk april, dan ineens voor de eerste drie maanden. Dan verwachten de gemeenten dus de data vanaf 1-
1-2015. 
 
Er worden per jaar 12 uploads gedaan door de zorgverlener. Voor elke kalendermaand één. Januari bevat het 
onderhanden werk van januari. Februari bevat januari en februari plus eventuele correcties januari. Maart bevat 
de productie van januari tot en met maart met de eventuele correcties van januari en februari. Et cetera. 
 
Technische fouten in het uploadbestand wordt tijdens de uploadprocedure herkend en kunnen dan worden 
hersteld door de zorgverlener. Pas als de upload technisch foutloos is, zal die worden geaccepteerd. Een 
handleiding wordt tijdig gepubliceerd op het regioportaal www.zorgomregioamsterdam.nl. 
 
Gedurende de komende periode wordt een geselecteerd aantal aanbieders gevraagd om gaandeweg de 
vorderingen te testen, zodat aan beide zijden kan worden gewerkt aan een goede verwerking. 

Format 

Algemeen  

Het kan voorkomen dat een jeugdige onder één beschikking meerdere vormen van jeugdhulp geniet, al of niet bij 
verschillende aanbieders van jeugdhulp. Daarom is het toegestaan dat de jeugdige met meerdere regels 
voorkomt op de opgave OHW, waarbij de gemeentecode steeds dezelfde is, maar de code zorgactiviteit kan 
variëren. 

Rapportageperiode: Opgave maandelijks cumulatief in 2015 

Alle jeugdigen met recht op jeugdhulp vanaf 1-1-2015 verschijnen op de opgave OHW (zowel bestaande, als 
nieuwe cliënten). 
De opgave OHW betreft alle geleverde producten aan jeugdigen vanaf die datum. Dus ook wanneer een 
zorgtraject is afgesloten blijven de gegevens over dit traject op de cumulatieve opgave van latere maanden staan.  
Als er correcties zijn over eerdere maanden hoeft dat niet apart te worden opgegeven. De cumulatieve data 
geven dus steeds het complete, actuele en betrouwbare beeld van jeugdigen in zorg en in zorg geweest over het 
lopende boekjaar vanaf 1-1-2015. 
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NB:  Het is mogelijk dat, vanwege afspraken of controle daarop, dat de periode van rapportage in de toekomst 
verandert. Ofwel: Houdt u er rekening mee dat de cumulatieve opgave verandert in bijvoorbeeld een 
maandelijkse. Dit wordt in regionaal beleidsoverleg (Bovenregionaal Procesoverleg) besloten en vooraf met 
vertegenwoordigers uit de sector afgestemd. Maar voor 2015 is dus de verwachting dat de startdatum rapportage 
elke maand op 01-01-2015 blijft staan. 

Tijdelijke onderbreking van de zorg 

Tijdelijke onderbreking van zorg heeft geen invloed op OHW rapportage, behalve dat het aantal cumulatief 
geleverde eenheden niet oploopt in die periode. Gemeenten willen bij tijdelijke onderbreking de regel gewoon 
blijven ontvangen (geen einddatum invullen, startdatum ongewijzigd). 
Tijdelijke onderbreking: bijvoorbeeld als gevolg van ziekenhuisopname of detentie. 
(Wanneer niet zeker is of een traject wordt hervat, is afstemming met de betreffende gemeente contactpersoon 
nodig om tot besluit over afsluiting/ eventueel nieuwe beschikking te komen). 

Rapporteren gezinsmanagement 

Bij zorgactiviteit Gezinsmanagement, kan het voorkomen dat er meer dan 1 maatregel voor een gezin wordt 
uitgesproken. Maar gezinsmanagement is dan nog steeds één product. Daarom moet de instelling ervoor zorgen 
dat elke nieuwe maatregel binnen hetzelfde gezinsmanagement NIET leidt tot een extra regel in OHW. Bij 
facturatie zijn niet de gegevens van alle gezinsleden nodig. Als richtlijn geldt: eerste kind en bij meerdere 
kinderen tegelijk oudste kind. 

Bij inschakeling andere zorgaanbieder (onderaannemerschap) 

Wanneer een instelling (een gedeelte van) de behandeling in het kader van de individuele voorziening uitbesteedt 
aan een andere partij, dan meldt de uitbestedende partij de geleverde zorg op de opgaaf OHW. De 
ingeschakelde partij meldt de geleverde zorg aan de uitbestedende partij, maar niet aan de gemeente. 

Zorgcontinuïteit 

Wanneer een behandeling is beëindigd, maar het blijkt na enige tijd dat voortzetting van de behandeling alsnog 
gewenst is, dan wordt opnieuw een VOT aangevraagd. Bij de VOT wordt verwezen (opmerkingenveld) naar de 
reeds bestaande beschikking in welk kader de eerdere behandeling plaatsvond. De gemeente bepaalt dan wat de 
te volgen route is en meldt dit aan de zorgaanbieder. 

Velddefinities 
M= verplicht; O= optioneel 
 
Veld  kenmerken Definitie en toelichting  
BSN M 

Numeriek, 
maximaal 9 
posities 

Het BSN van de cliënt die u in behandeling / behandeld heeft. 

Gemeentecode M  
Numeriek 4 
posities  

Toegestane waarden zie boven. 
 
Het betreft de gemeente die verantwoordelijk is voor de jeugdige die u 
in zorg heeft. 
 
Dit KAN afwijken van wat in een VOT is aangegeven, maar dat moet 
dan intussen gecommuniceerd zijn. Ofwel: gewoon uit de 
instellingsadministratie overnemen, want dan wordt de beoogde match 
gemaakt: is de rechthebbende bekend bij deze gemeente? 

Beschikkingsnummer  O 
Alfanumeriek 
15 posities  

Identificerend nummer van het gemeentelijk besluit waarmee de 
jeugdige recht wordt verleend op de betreffende zorg. Er is gekozen 
voor alfanumeriek, omdat gemeenten wellicht kiezen voor niet 
numerieke invulling. 
Voor jeugdigen met overgangsrecht (die al zijn aangemeld via de 
eenmalige gegevensoverdracht) is geen beschikkingsnummer nodig. 
 
Voor nieuwe gevallen vanaf 1-1-2015 dient de zorgaanbieder het 
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beschikkingsnummer bij aanvang van de zorg op te nemen in de 
administratie. Dit nummer is een bewijs van de rechtmatigheid van de 
zorg alsmede een referentienummer van het lopende zorgtraject. 
(Beschikkingsnummer bij Vektis: JW321: code 0406; JW303: code 
0411) 
 
Hoe krijgt u het beschikkingsnummer? 
Het staat op de beschikking van een cliënt (gemeentelijke route) of 
wordt bij andere verwijsroutes bekend gesteld door de gemeente aan 
de zorgaanbieder nadat u een VOT heeft ingediend volgens de 
daarvoor geldende afspraken. 
 
NB: Verschillende gemeenten kunnen dit nummer anders noemen, 
maar inhoudelijk is het relevant dat het nummer uit VOT of gelijkwaardig 
afkomstig is, dat is essentieel voor de matching van de bestanden met 
de gemeentelijke administraties. 
 

Rapportagecode 
zorgactiviteit 

M  
Alfanumeriek 
5 posities  

Beschrijft de aard van de geleverde zorg en moet worden ontleend aan 
de hierboven voorgeschreven codetabel (dus met bij GGZ het 
onderscheid GGZ-A, GGZ-V of GGZ-O). 
 

Aantal geleverde 
eenheden 

M  
Numeriek 10 
posities. 

Het aantal geleverde eenheden cumulatief vanaf de startdatum. Dit is 
altijd een geheel getal.  
(NB: de eenheid waarin het aantal wordt uitgedrukt komt vanuit de tabel 
“code zorgactiviteit” en hoeft niet te worden verstrekt) 
 
Toelichting: Met het aantal geleverde eenheden per zorgactiviteit zullen 
de gemeenten de contract- en budgetuitputting volgen. 
 
Ter informatie (GGZ): 
Bij behandeling (ambulant) gaat het om het totaal aantal minuten van 
hoofd- en medebehandelaars. (Betreft element 0435 van de JW321).  
 
Ter informatie AWBZ: 
Betreft element 0418 van de JW303:  
 
Voor JOH geldt: 
Het aantal geleverde eenheden komt altijd overeen met het aantal 
kalenderdagen gerekend vanaf de startdatum. 
 

Eenheid O 
Numeriek 2 
posities 

De eenheid waarin de geleverde zorg is geregistreerd en gerapporteerd 
door de aanbieder. 
Vooralsnog optioneel, maar indien gevuld, worden uitsluitend de (zes) 
waarden uit de hierboven gepubliceerde codetabel geaccepteerd (01, 
04, 14, 16, 81, 00). Dit wordt te zijner tijd gebruikt als controle, zodat de 
prognose van budgetuitputting op dit punt gecontroleerd kan worden 
(niet per ongeluk uren in de upload zetten, terwijl er in minuten moet 
worden gerapporteerd, bijvoorbeeld) 
 

Datum start zorg M  
EEJJMMDD 

De datum waarop de zorg is aangevangen. Ligt altijd in het verleden 
maar nooit voor 1-1-2015 (>=20150101). 
In geval van overgangsrecht moet de startdatum altijd 1-1-2015 zijn. 
 
Voor GGZ betreft dit de openingsdatum DBC, element 0411 van de 
JW321. 
Voor AWBZ betreft dit begindatum product, element 0414 van de 
JW303 
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Voor JOH de eerste dag waarop de zorg is aangevangen. 
 

Datum einde zorg O  
EEJJMMDD 

De datum waarop de zorg is beëindigd. Niet verplicht zolang de zorg 
doorloopt. Omdat de definitie van dit veld nog niet 100% is 
uitgekristalliseerd, is de historische invulling vooralsnog leidend. Zodra 
een definitie over de (voormalige) deelsectoren is afgestemd, wordt dit 
gecommuniceerd. 
 

Instellingsreferentie O 
Alfanumeriek  
200 posities  

Opgave ligt in de vrijheid van de instelling. Kan bijvoorbeeld een 
referentiegegeven van de instelling bevatten of een verwijzing naar het 
eigen instellingsarrangement/ naam van traject. Het is niet de bedoeling 
dat in dit veld persoonsgevevens worden opgenomen. 

 
 
[1] Alle velden worden altijd opgenomen in een regel, niet verplicht wil zeggen dat de waarde leeg mag zijn. 
 
Opslagformaat 
============= 
De velden worden opgeslagen in een CSV-bestand. Het bestand voldoet aan de volgende eisen: 
 
1. De kolommen worden opgenomen in de voornoemde volgorde. Zie voorbeeldbestand. 
 
2. De eerste regel is een versie-header om aan te duiden om welk bestandsformaat het gaat. 
 
3. De feitelijke CSV-data begint op regel twee. Deze regel bevat de namen van elke kolom. 
 
4. De volgende regels bevatten de feitelijke gegevens. 
 
5. Velden worden gescheiden met puntkomma's (*;*). 
 
6. Als encoding wordt ISO-8859-1 gebruikt. 
 
7. Regels eindigen met een carriage return en line feed (CRLF, “\r\n"). 
 
8. Een datum wordt altijd geschreven als “EEJJMMDD”. Dus 15 april 2015 wordt geschreven als “20150415”. 
 
9. Optionele velden kunnen leeg zijn. In dat geval worden zij in het formaat leeg gelaten maar niet overgeslagen, 

ofwel deze worden opgenomen als twee opvolgende puntkomma's. 
 
10. In velden met vrije tekst, zoals *naam instellingsreferentie*, mogen uitsluitend cijfers, letters en apostrofs 

worden gebruikt. Dus geen bijzondere leestekens (deze verstoren verwerking van bestanden). 
 
11. Spaties aan het begin of einde van een veldwaarde worden genegeerd. 
 
Deze keuzes liggen dicht tegen het *Windows Comma Seperated*-formaat van Excel aan, om de productie van 
deze gegevens te vereenvoudigen. Er wordt niet gegarandeerd dat bestanden die op deze manier met Excel 
gemaakt worden, direct voldoen aan de standaard. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het (mogelijk) wegvallen van de 
eerste positie wanneer het eerste cijfer van een BSN een 0 is. 
 
De versie-header geeft aan om welke versie van het bestand het gaat. 
In deze standaard is dit altijd een enkele regel met de tekst: 
REGIO-AA-ZW-OHW-001;AGBCODE ZORGVERLENER;EEJJMM 
 
Hierbij dient de zorgverlener dus zijn AGBCODE op te nemen in bovenstaande regel. Tevens dient de 
rapportagemaand opgenomen te worden in het formaat EEJJMM. Indien op 12 maart 2015 de zorgverlener het 
bestand februari wil uploaden staat hier dus 201502. 
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DashCare levert voorbeeldbestanden aan van het uploadbestand. Deze worden gepubliceerd op 
www.zorgomregioamsterdam.nl. 
 


