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Zorgomregioamsterdam.nl 

1. Homepage met het laatste nieuws en 
belangrijkste onderwerpen 

2. Maandelijkse nieuwsbrief met highlights, 
achtergrondinformatie en reminders 

3. Grote sectie met veelgestelde vragen, 
inhoudelijke informatie en relevante 
documenten 





Overzicht van de website 

Categorie Welke informatie Wat voor 

informatie 

Jeugdhulp 2018 Alle relevante informatie over de nieuwe 

inkoopstrategie en werkwijze. Ook na 

implementatiefase nog belangrijk 

Inhoudelijk 

Administratie Alle informatie over het administratieprotocol en 

regionaal administratie platform 

Uitleg 

Implementatie Alle relevante informatie voor het 

implementatieproject 

Procesmatig 

Contractering Alle afspraken en informatie m.b.t. nieuwe en 

huidige contracten 

Contractinformatie 

Veel gevraagd Inhoudelijk antwoord een veelvoud aan 

onderwerpen 

Informatie 



Lokale teams 

14 gemeenten, 14 keer lokale toegang. 

Op de websites een overzicht van 
contactgegevens, wijze van organiseren  
en proces van toegang 
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Oproep! 

Relevante documenten kunnen worden 
gedeeld via zorgomregioamsterdam.nl door 
een e-mail te sturen aan 
info.zorgomregio@amsterdam.nl. 



Administratieprotocol – 

berichtenverkeer als basis 

iJW301: toewijzing. Waarborg rechtmatigheid 
van hulp. 

iJW315: verzoek om toewijzing. 

iJW305: start-zorg. Ook start betaling. 

iJW307: stop-zorg. Nodig voor laatste deel 
van de betaling. 

iJW303: factuur 

iJW307 met code 20: onderbreking zorg. Bij 
meer dan 28 dagen onderbreking. 

 





Factsheet communicatie 
Janine Koelemeijer 

1. Communicatie loopt via hulpverlener 

2. Zorgcontinuïteit staat voorop 

3. Alleen dát communiceren wat relevant is 

4. Beeldvorming: het is een doorontwikkeling, geen 
vernieuwing 

5. Uitleg SPIC niet actief communiceren naar 
ouders en jeugdigen 

6. Ikzoekjeugdhulp.nl als middel voor gezinnen met 
een verwijzing 

7. Algemene kernboodschap en per subgroep staat 
in factsheet 



Verwijsindex 
Ruben van den Bosch 

• Legitiem instrument 
(Jeugdwet): meldrecht 
en informatieplicht 

• Vroegsignalering 

• Criteria volgens 
Jeugdwet 

• Middels webapp, app 
en/of koppeling met 
registratiesysteem 

Signaal 
afgeven 

• Domein overstijgend 

• Cliënt- en gezinsmatches 

• Landelijke dekking 

• Inzage in archief inactieve 
signalen 

Match 
• Domein overstijgend 

• Cliënt- en 
gezinmatchers 

• Landelijke dekking 

• Inzage in archief 
inactieve signalen 

Samenwerking 
borgen 



Verwijsindex 

DAT, niet WAT 

 

 

 

Meer info, kijk op:  

www.multisignaal.nl/regio-amsterdam/ 



2018 als overgangsjaar 

1. We blijven met elkaar in gesprek, op 
meerdere niveaus 

2. We zijn in 2018 op meerdere manieren 
bereikbaar voor vragen 

3. In goed overleg en met gezond verstand 
sturen we bij waar nodig 



Succes! 


