Regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

Factsheet berichtenverkeer
Toewijzing Jeugdhulp

JW301 /
JW302

Zie voor meer informatie over de invulling en gebruik van het berichtenverkeer de webpagina van het
Zorginstituut (beheerder IStandaarden):
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/ijw

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. De JW301 vormt de basis waarop de zorgverlener hulp kan inzetten en
deze kan declareren.
Voor het geven van een volledig overzicht van de situatie van de jeugdige worden door de gemeente in de
toewijzing alle actuele toewijzingen mee gegeven.
Alle actuele toewijzingen wordt gedefinieerd als:
Alle: betreft de toewijzingen behorende bij één BSN die aan de betreffende AGBcode zijn verzonden door één
gemeente (gemeentecode) ten behoeve van één specifieke zorgsoort (Jeugd of Wmo)
Actuele: betreft die toewijzingen waarvan de einddatum op of na de datum ligt waarop het verzoek om
wijzigingsbericht wordt verzonden.

Functie bericht
De gemeente stuurt een toewijzing aan de zorgaanbieder. Daarmee wordt de zorg aan de jeugdige
toegewezen en gefinancierd. Daarbij wordt o.a. aangegeven:
 Dat de zorgaanbieder zorg mag leveren;
 Aan welke jeugdige de zorgaanbieder zorg mag leveren;
 Over welke periode de zorgaanbieder zorg mag leveren (periode op en tussen de start- en einddatum
geldigheid);
 Welke product de zorgaanbieder mag leveren;
 Dat de geleverde zorg gedeclareerd kan worden;
De zorgaanbieder 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 JW-standaard;
 Geldt vanaf 4 januari 2021.
JW301
Toewijzing

JW302
Toewijzing
retour
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Eigenschappen van de JW301
In het toewijzingsbericht zijn de volgende velden gevuld.
Veld
ReferentieAanbieder
ToewijzingNummer
Product:
Categorie

Toelichting
Naam of nummer die als referentie kan worden meegegeven
Gevuld door de gemeente

Code
Toewijzingsdatum
Ingangsdatum
Einddatum
Omvang:
Volume
Inhoud
Frequentie

SPIC
Datum dat JW315 is verwerkt door de gemeente
Datum dat de geldigheid van de toewijzing start
Datum dat de geldigheid van de toewijzing afloopt
Zie deze informatie bij het JW315 bericht

Maatwerkarrangementen jeugd (50)
Jeugdhulp crisis (46)
Dyslexie (52)
Landelijk Transitie Arrangement (55)
Jeugdhulp Verblijf (kortdurend) (44)

Bij het (voortijdig) beëindigen van de toegewezen zorg, bijvoorbeeld na ontvangst en verwerken van een stopzorg bericht (JW307) stuurt de gemeente de zorgaanbieder eveneens een toewijzingsbericht. In dit geval
wordt de einddatum toewijzing en reden wijzigiging toewijzing meegestuurd in het JW301 bericht.
In geval het een intrekking betreft wordt voorafgaande aan het daadwerkelijk versturen van de intrekking in
overleg en overeenstemming met de aanbieder de te gebruiken datum van intrekking afgesproken. Deze
datum wordt gebruikt in de intrekking, deze datum kan nooit in het verleden liggen op het moment dat de
intrekking verzonden wordt
Voor de trajecten met een Frequentie 6 wordt altijd een einddatum geldigheid meegegeven. Deze einddatum
is altijd 31-12-2021.

Communicatie zorgaanbieder en gemeente
Zorgaanbieder en gemeente communiceren onderling primair middels de meest recente standaard voor
landelijk berichtenverkeer JW. Dit gebeurt via VECOZO en het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK).

Proces gemeente
1.
2.

De gemeente stuurt een JW301 bericht aan de zorgaanbieder;
De gemeente ontvangt een JW302 bericht van de zorgaanbieder.

Proces zorgaanbieder
1.
2.

De zorgaanbieder ontvangt een JW301 bericht van de gemeente;
De zorgaanbieder stuurt een JW302 bericht aan de gemeente.

Factsheet berichtenverkeer Toewijzing Jeugdhulp
JW301/JW302
j a n u a r i 2 0 2 1 | P a g i n a 2 van 2

