Regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

Factsheet berichtenverkeer
Jeugdwet toewijzing

iJW301 /
iJW302

Zie voor meer informatie de “Standaardartikelen administratieve processen voor WMO en Jeugdwet” van de
VNG: https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/20151214-isd-standaardart-adm-processen-wmo-jeugdwetv1.0.pdf

Definitie toewijzing
De Toewijzing wordt door de Gemeente verzonden wanneer er een Verzoek om Toewijzing is ontvangen
vanuit de Zorgaanbieder en geaccepteerd door de gemeente of wanneer het Lokale Team toestemming heeft
gegeven voor het verlenen van zorg.

Functie bericht
Een gemeente stuurt een Toewijzing aan een zorgaanbieder op het moment dat de zorg aan hen wordt
toegewezen. Daarbij wordt o.a. aangegeven:
 Dat u als zorgaanbieder zorg mag leveren;
 Aan welke cliënt u zorg mag leveren;
 Over welke periode u de zorg mag leveren;
 Welke zorg u mag leveren;
 De omvang van de te leveren zorg;
 Het beschikkingsnummer.
De aanbieder geeft reactie door middel van een retourbericht (JW302).
De Toewijzing (JW301) wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Verzoek om Toewijzing (JW315)
verzonden.

Scope factsheet
 Beschrijft hoe het JW301 bericht door de gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland en
Zaanstreek-Waterland wordt gebruikt;
 Gaat uit van de vigerende iJW-standaard;
 Geldt vanaf 1 april 2018.
JW301
Toewijzing

JW302
Toewijzing
retour

Eigenschappen van de iJW301
1.

2.
3.

In het veld volume dient voor een product met de intensiteit Intensief of Perspectief het totaal tarief
(100%) in eurocenten te worden ingevuld, bij de intensiteiten Duurzaam – Licht en Duurzaam – Zwaar
komt hier 1 te staan (nl. 1 stuks).
In het veld eenheid dient voor een product met de intensiteit Intensief of Perspectief euro’s gekozen te
worden, bij de intensiteiten Duurzaam – Licht en Duurzaam – Zwaar dient hier stuks te staan.
In het veld frequentie dient bij de intensiteiten Intensief en Perspectief gevuld te worden met Totaal
binnen geldigheidsduur beschikking en voor de intensiteit Duurzaam (Licht en Zwaar) per maand.

Proces gemeente
1.
2.

De gemeente stuurt een JW301 bericht aan de aanbieder via GGK/VECOZO;
De gemeente ontvangt een JW302 van de aanbieder via VECOZO/GGK.
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Proces aanbieder
1.
2.

De aanbieder ontvangt een JW301 bericht van de gemeente via GGK/VECOZO;
De aanbieder verstuurt een JW302 richting de gemeente via VECOZO/GGK.

Regionale werkafspraken
1.

2.

Indien een gemeente een aangepaste Toewijzing aanmaakt (volgend op het initiele Verzoek om
Toewijzing) dan geeft de gemeente, indien dat technisch mogelijk is voor de gemeente, de motivatie
en omschrijving mee in het commentaarveld.
Zorgtoewijzingen worden niet met terugwerkende kracht ingetrokken.
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