Regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

Factsheet berichtenverkeer Jeugdwet
verzoek om toewijzing
iJW315 /
iJW316

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-jeugdwet-v1.0.pdf

Definitie Verzoek om Toewijzing
Het Verzoek om Toewijzing wordt door de aanbieder verzonden in het geval dat een cliënt met een beschikking
of verwijzing zich meldt bij de aanbieder.

Functie bericht
In de Jeugdwet is geregeld dat, naast de gemeentelijk georganiseerde toegang tot jeugdhulp, ook de directe
verwijzingsmogelijkheid door bijvoorbeeld de huisarts, medisch specialist, jeugdarts, GI’s en gemeente naar de
jeugdhulp blijft bestaan. Met een dergelijke verwijzing kan de jeugdige zich melden bij de zorgaanbieder. De
aanbieder stuurt vervolgens een melding van deze verwijzing naar de gemeente en vraagt hiermee de
Toewijzing aan. Dit bericht noemen we Verzoek om Toewijzing (JW315).
De gemeente geeft reactie door middel van een retourbericht (JW316) en stuurt indien de client op grond van
het woonplaatsbeginsel tot de gemeente behoort, binnen 5 werkdagen, een Toewijzing (JW301). Zonder
Toewijzing en Start-zorgis declaratie van de geleverde zorg niet mogelijk.

Scope factsheet
 Beschrijft hoe het JW315 bericht door de gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland en ZaanstreekWaterland wordt gebruikt;
 Gaat uit van vigerende iJW-standaard;
 Geldt vanaf 1 april 2018.
JW315
Verzoek
om
toewijzing

JW316
Verzoek
om
toewijzing
retour

Eigenschappen van de iJW315
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 Euros gekozen te
worden, bij de intensiteiten Duurzaam – Licht en Duurzaam – Zwaar dient hier Stuks te staan;
In het veld frequentie dient voor een product met de intensiteiten Intensief en Perspectief gekozen te
worden voor Totaal binnen geldigheidsduur beschikking,bij de intensiteit Duurzaam (Licht en Zwaar)
per maand.
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Proces gemeente
1.
2.
3.
4.

De gemeente ontvangt een JW315 van de aanbieder via VECOZO/GGK;
De gemeente stuurt een JW316 (ontvangstbevestiging) via GGK/VECOZO;
De gemeente controleert de JW315 op productcode (SPIc), start-/einddatum, verwijzer,
woonplaatsbeginsel, of de zorg gecontracteerd is en op lopende indicaties;
Toewijzing: indien akkoord stuurt de gemeente een JW301 bericht met eenToewijzing.
Afwijzing: indien niet akkoord zal er telefonisch of per beveiligde email contact opgenomen worden met
de aanbieder.

Proces aanbieder
1.
2.
3.

Aanbieder verstuurt een JW315 naar de gemeente via VECOZO/GGK;
Aanbieder ontvangt een JW316 (ontvangstbevestiging) van de gemeente via GGK/VECOZO;
Toewijzing: bij akkoord door gemeente ontvangt de aanbieder een JW301 (toewijzing)
Afwijzing: bij een afwijzing door gemeente wordt per beveiligde mail de reden van afwijzing vermeld.
Zolang gemeenten en aanbieders onderling nog niet in staat zijn om per beveiligde mail te
communiceren, wordt vanuit de gemeenten telefonisch contact opgenomen.

Werkafspraken
1.

Verplicht informatie in JW315
Het veld productcode is een optioneel veld binnen het bericht. U bent volgens de standaard niet verplicht
dit veld in te vullen. Daarom hebben we de regionale afspraak dat het veld productcode wel gevuld wordt.
U dient de volgende combinatie van verplichte gegevens conform onderstaande tabel in te vullen:
Intensiteit
Intensief & Perspectief

Duurzaam
(licht & zwaar)

Volume
Prijs van de
SPIc in
eurocenten
1

Eenheid
Euros (in
eurocenten)

Frequentie
Totaal binnen geldigheidsduur
beschikking

Stuks

Per maand

Zonder deze informatie zal er dus geen Toewijzingsbericht (JW301) verzonden worden en wordt de JW315
afgewezen.
2.

Bij afkeur van de JW315 wordt, op initiatief van de gemeente, richting de zorgaanbieder aangegeven dat
deze is afgekeurd. De gemeente meldt dit aan de betreffende zorgaanbieder per beveiligde mail. Zolang
gemeenten en aanbieders onderling nog niet in staat zijn om per beveiligde mail te communiceren, wordt
vanuit de gemeenten telefonisch contact opgenomen.

3.

In het geval dat het een aanvraag voor dwang betreft, zijn er bij de gemeente nog geen klantgegevens
bekend. Dan wordt door de zorgaanbieder aangegeven dat de verwijzer een GI is en kan de aanvraag
overgenomen worden omdat het altijd dwang betreft. Controle vindt achteraf plaats. In de praktijk zullen
er op deze manier toch ook drang aanvragen gedaan worden, dit is een leertraject waarbij onderling
aangeleerd moet worden hoe e.e.a. werkt. We spreken onderling af dat we elkaar hierin opvoeden zodat
we naar de correcte werkwijze gaan.
De te gebruiken codetabel voor de verwijzers is: COD327.

4.

Bij Crisis wordt altijd direct gestart met de behandeling. Vervolgens zal de aanbieder met terugwerkende
kracht een Verzoek om Toewijzing indienen bij de betreffende gemeente. De gemeente zal een
Toewijzing sturen met als ingangsdatum de aangevraagde ingangsdatum uit de JW315.

5.

Ingeval een Verzoek om Toewijzing wordt gedaan voor een ongeboren kind dat wordt de BSN van de
moeder gebruikt. Op het moment dat een BSN bekend is voor het kind, wordt dat overgenomen en in een
JW301 doorgezet aan de zorgaanbieder.
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6.

Ingeval een Verzoek om Toewijzing voor een niet-status-houder/niet ingezetene wordt aangevraagd
loopt het toewijzingproces e.d. buiten het systeem om.

7.

De JW315 wordt verzonden aan een gemeente op het moment nadat de aanbieder de klant vanuit een
aanmeldprocedure accepteert en voordat de zorg heeft aangevangen. Ook in geval er een wachtlijst is bij
de aanbieder. Uitzondering hierop is Crisis.

8.

In de JW315 kan alleen meegegeven worden dat er een gezagsdragende is. Specifieke informatie over wie
dit is en waar deze woonachtig is kan niet meegegeven worden. Dit onderdeel blijft voor de gemeente
onderdeel van de controle op woonplaatsbeginsel.

9.

Indien er een JW315 binnenkomt voor een cliënt, waarvoor de hulp korter dan 4 maanden geleden is
beëindigd en het verzoek betreft dezelfde SPIc bij dezelfde aanbieder, dan treedt de garantieperiode in
werking en stuurt de gemeente een JW301 met de productcode 50RRY.
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