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September 2019 
 
 
Beste jeugdhulpaanbieder, 
 
Periodiek willen wij u, middels deze nieuwsbrief, 
informeren over de belangrijkste 
ontwikkelingen, aandachtspunten en 
activiteiten binnen de regio WBO.  
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Even voorstellen  

 Mijn naam is Ferry van den 
Brule. Ik ben in juni gestart als inkoop- en 
contractmanager voor de regio WBO.  Ik ben 
gedurende mijn loopbaan voornamelijk 
werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening, 
de eerste 15 jaar in de uitvoering 
(kinderpsychiatrie, jeugdbescherming, 
crisishulp en dagbehandeling), daarna als 
manager, directeur en bestuurder. In de jaren 
90 heb ik een uitstapje gemaakt naar 
kinderopvang/onderwijs. In 2013 ben ik 
gemeenten gaan ondersteunen in de 
voorbereiding van de komst van jeugdhulp 

naar het gemeentelijk domein. In deze 
periode ben ik o.a. actief geweest in 
beleidsontwikkeling, inkoop- en 
contractmanagement en als strategisch 
adviseur. Een groot deel van deze periode 
heb ik voor de gemeente Eindhoven en de 
regio Zuidoost Brabant gewerkt. 

 
 
 
 
 
 
Hallo, ik ben Lydia de Rijke. 

Binnenkort start ik als contractmanager voor 
de regio WBO en daarom stel ik mijzelf graag 
even voor. 
Samen met mijn partner en 2 dochters woon 
ik in Breda. Toen ik hier naartoe verhuisde 
vanuit Den Haag in 2007, ben ik bij de 
gemeente Breda komen werken. Bijna mijn 
hele carrière heb ik in het sociaal domein 
gewerkt. Na mijn studie ben ik begonnen als 
hulpverlener en sinds 2007 in diverse functies 
voor de gemeente Breda, o.a. als 
kwaliteitsmedewerker en contractmanager 
Wmo. De laatste jaren heb ik voornamelijk 
projectmatig gewerkt aan het verbeteren van 
de dienstverlening en de bedrijfsvoering van 
de organisatie en sinds een paar maanden 
ben ik betrokken bij het doorontwikkelen van 
het CJG en het opzetten van het team 
regisseurs jeugd binnen de gemeente Breda. 
Ik kijk uit naar onze samenwerking en graag 
tot ziens! 
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Voortgang Eindafrekeningen 2015-2018 
De afgelopen maanden is er door de gemeente 
Breda, namens de regio WBO, intensief gewerkt 
aan het afwikkelen van de jaren 2015-2017 en 
2018 en het afrekenen van deze jaren met de 
jeugdhulpaanbieders. Hiervoor zijn alle 
productieverantwoordingen en betalingen 
geanalyseerd en met elkaar vergeleken.  
 
Voor het jaar 2018 is per maart dit jaar het 
berichtenverkeer bevroren om zo de afrekening 
2018 mogelijk te maken. Het kan daarmee zijn 
dat u declaraties die u na maart heeft ingediend 
over 2018 nog niet betaald heeft gekregen. Per 
jeugdhulpaanbieder worden de betalingen 
vergeleken met de productieverantwoordingen. 
Indien hier vragen over ontstaan wordt u als 
jeugdhulpaanbieder benadert voor een 
onderbouwing. Intussen hebben alle 
jeugdhulpaanbieders bericht ontvangen.  
 
Wanneer u nog declaraties heeft open staan (al 
dan niet ingediend) en uit de analyse blijkt dat u 
nog recht heeft op betaling hiervan, dan zal dit 
in de correspondentie met u worden gedeeld. U 
kunt vervolgens via het reguliere digitale 
berichtenverkeer de declaraties alsnog 
indienen, of indien al ingediend, zullen deze 
worden uitbetaald. Per jeugdhulpaanbieder 
wordt het berichtenverkeer dus opengesteld 
indien van toepassing.  
 
Voor de jaren 2015-2017 wordt buiten het 
berichtenverkeer om gewerkt. Reden hiervoor is 
dat het berichtenverkeer over deze jaren in 
sommige gevallen niet voldoende op orde is, 
waarmee een afwikkeling via het 

berichtenverkeer soms ingewikkeld is. 
Eventuele verrekening volgt dan ook via 
papieren nota’s. Alle jeugdhulpaanbieders uit de 
jaren 2015-2017 hebben een bericht ontvangen 
over de afrekening 2015-2017. In sommige 
gevallen is dit direct een afrekenbrief, in andere 
gevallen is dit een verzoek tot verduidelijking 
van de ingediende declaraties / 
verantwoordingen.  
 
We willen u verzoeken, indien u nog niet heeft 
gereageerd, dit zo spoedig mogelijk te doen 
zodat we dit traject met elkaar kunnen 
afronden.  
 
 

Administratieprotocol 
Zoals eerder aangegeven is de regio WBO bezig 
met het opstellen van een 
administratieprotocol.  
Het protocol hebben we door een aantal 
aanbieders laten lezen en waar nodig 
aangepast. We zijn nu zover dat het protocol af  
is en op 01-10-2019 in werking treedt. Wij 
zullen dit document zowel via de mail als in de 
Tender op Negometrix met jullie delen. 
 
Voor die tijd willen we jullie graag alvast 
informeren over de nut en noodzaak van het 
invoeren van 307-berichten. Een 307-bericht is 
een melding uit zorg (MUZ) voor één specifiek 
traject horende bij een jeugdige. Dat wil zeggen 
dat als een jeugdige meerdere trajecten heeft 
lopen en er wordt een MUZ gedaan, dan wordt 
enkel het traject horende bij het bericht 
afgesloten. De andere trajecten lopen gewoon 
door. Declaraties kunnen na het doen van een 
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MUZ ingediend worden. De betreffende 
declaratie dient betrekking te hebben op een 
periode met maximaal de opgegeven 
einddatum in de MUZ. 
307-Berichten zijn belangrijk, omdat we dankzij 
die berichten met elkaar weten welke trajecten 
nog actueel zijn en welke zijn afgesloten. Wat 
een fundamenteel aspect is om in- en overzicht 
te hebben in het zorglandschap binnen de regio 
en de managementinformatie. 
 
Een 307 bericht dient zowel bij het beëindigen 
van een traject ingediend te worden als 
wanneer er tussentijds (tijdelijk) wordt gestopt. 
Bij een tijdelijke stop is het hierna weer mogelijk 
een 305 (start zorg) bericht in te dienen.  
 
 

Website WBO jeugd 
De laatste twee maanden is er hard gewerkt aan 
het bouwen en vullen van een website voor 
WBO-Jeugd. Doel hiervan is om informatie over 
o.a. de toegang tot jeugdhulp, de 
werkprocessen die hiervoor zijn ingericht, de 
inkoop, berichtenverkeer en declaratie van 
geleverde zorg gemakkelijk toegankelijk 
beschikbaar te stellen en voor verwijzers, 
jeugdhulpaanbieders en medewerkers van de 
gemeentelijke toegangsteams.   
De website is inmiddels live en kan 
geraadpleegd worden via:  
https://regiowbo.nl/ 
 
 
 
 

Uitnodiging bijeenkomsten november 
2019 
Op donderdag 7 november 2019 en dinsdag 12 
november 2019 om 17.30 uur organiseert de 
regio WBO een bijeenkomst voor alle 
gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. Een 
definitieve agenda ontvangen jullie later van 
ons. 
 
Wij willen bij jullie het verzoek wegleggen om 
aan te geven wat jullie graag op de agenda 
zouden willen hebben. We kunnen wellicht niet 
alle punten aan bod laten komen, maar indien 
er over bepaalde zaken meerdere vragen zijn 
nemen we deze mee.  
 
 

https://regiowbo.nl/

