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PROGRAMMA
Presentatie over de volgende onderwerpen:
• Opening
• Administratie
• Afsplitsing Alphen-Chaam en Baarle-Nassau
• Inkoop 2020
• Terugkoppeling onderzoek bij jeugdhulpaanbieders
• Website WBO

Interactieve sessie: 3 werkgroepen
• Administratie
• Inkoop
• Toegang



Juzt:

• Oktober 2019 door de 16 gemeenten besluit genomen over de toekomst 

van JUZT.

• Besloten om herstructurering mogelijk te maken: belang zorg continuïteit.

• Zowel Gemeenten als ministerie van VWS hebben hiervoor geld vrijgemaakt.

• Door bovenstaande is faillissement voorkomen.

• Komende tijd werken de gemeenten WBO samen met JUZT aan 

uitvoeringsplan

• Zo spoedig mogelijk wordt u verder geïnformeerd middels een brief.



Indexatie 2020

- 2018 nieuwe contracten inclusief tarieven.

- 2019 tarieven aangepast.

- CAO ontwikkelingen, unieke situatie, gemiddeld 6% CAO stijging.

- Rekenmodule is OVA + Materiele index volgen.



Administratie

• Opschoning berichtenverkeer
• 301 berichten
• Administratieprotocol
• Nieuwe release 1 april 2020

Reden afkeur via berichtenverkeer mogelijk

• 303F wordt landelijk afgeschaft
• 4 wekelijks declareren wordt afgeschaft



Verantwoording

• Iedere jeugdhulpaanbieder die in 2019 zorg heeft geleverd in de 
regio WBO dient de verantwoording in te vullen

• Standaard format aangepast naar WBO
• De ingevulde productieverantwoording dient zowel in Excel 
als PDF aangeleverd te worden via jeugdhulp@breda.nl
• De ingevulde productieverantwoording en bestuursverklaring ( < 
€125.000) dient door de conform KvK bevoegd persoon ondertekent 
te zijn
• De controleverklaring van de accountant ( > €125.000) dient door 
een daartoe volgens het NBA-register bevoegde accountant te zijn 
ondertekend

mailto:jeugdhulp@breda.nl


Deadlines verantwoording
Berichtenverkeer

Indienen laatste 315 (VOT) over 2019 10 januari 2020

Indienen laatste 305 (start zorg) over 2019 16 januari 2020

Indienen laatste 303D (declaraties) over 2019 28 januari 2020

Indienen correcties op reeds ingediende 303D over 2019 28 februari 2020

Verantwoording

Indienen voorlopige productieverantwoording 1 maart 2020

Indienen definitieve productieverantwoording met bestuur of 
accountantsverklaring

1 april 2020



Afsplitsing Alphen-Chaam 
en Baarle-Nassau

• Alphen-Chaam en Baarle-Nassau gaan naar jeugdhulpregio HvB
• Intentie is per 01-01-2020
• Definitieve besluitvorming vindt plaats in november
• Voortgang van jeugdhulp wordt geborgd
• Toegang via ABG gemeente
• Eind week 46 volgt communicatie vanuit HvB. 

• Vragen? Deze kunt u mailen naar: arienne.heesters@tilburg.nl



Inkoop 2021
3 contracten:

Ambulante Contract 

Opgroeien in een gezinsachtige situatie 

Verblijfscontract 

Administratie: Per 31-12-2020 einde contract huidige administratiekantoor. 

- 2015 t/m 2020 contracten op hoofdlijnen overgekomen van voor 2015.

- 2021 Contracten landen binnen gemeentelijke visie.

- Regio WBO is regionale visie aan het ontwikkelen en uitwerken. 

- Na bestuurlijke afstemming volgt uitnodiging Marktconsultatie (Q1)



Inkoop 2021

Actielijnen vanuit beleid:

• Betere toegang tot Jeugdhulp voor kinderen en gezinnen.

• Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien.

• Alle kinderen de kans bieden zich zo optimaal mogelijk laten ontwikkelen.

• Kwetsbare jeugdigen beter op weg helpen zelfstandig te worden. 

• Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt.

• Investeren in vakmanschap van de Jeugdhulpprofessional.



Reden voor het uitzetten van onderzoeken onder zorgaanbieders:
• Meer zicht krijgen op functioneren van het systeem na 2015
• Elk jaar selectie aanbieders (dwarsdoorsnede)
• Gemeenten en zorgaanbieders leren samen 
• Inrichten en functioneren van berichtenverkeer
• Verschillende werkwijzen gemeenten leidt tot extra administratieve lasten bij 

zorgaanbieders
• Gemeentelijke toegangsteams hebben hun draai moeten vinden

Onderzoeken betreffen een kwalitatieve en administratieve toetsing o.a. 
gericht op:
• Afrekeningen 2015-2017. Bij 70% van de ca. 300 gecontracteerde 

zorgaanbieders is “iets niet zoals het moet”
• Rechtmatigheid inzet zorg à aanwezigheid beschikkingen, 

inzet product en personeel, juiste declaratie

Onderzoek 
Jeugdhulpaanbieders 2019



• Rechtmatigheid inzet zorg, aanwezigheid beschikkingen, inzet product en 
personeel, juiste declaratie.

• Productieverantwoording en jaarrekening

Aanleidingen onderzoek:
• Signalen dat dingen niet goed lopen in het stelsel
• Verbeteren werkwijze gemeentelijke toegang, administratie en 

contractmanagement
• Input voor verbeteren inkoop zorg door gemeenten

De onderzoeken dienen meerdere doelen

Contracteer vanuit vertrouwen 
• Was verzoek van de zorgaanbieders
• Belangrijk uitgangspunt voor contracten 2018
• Vertrouwen wordt zelden geschonden. De ervaring uit afgesloten 

en lopende onderzoeken bevestigt dit.

Onderzoek 
Jeugdhulpaanbieders 2019



Website Jeugdhulp Regio 
WBO

https://www.regiowbo.nl

https://www.regiowbo.nl




Vragen en werkgroepen

Groen: Administratie (Xenia A.0.24)

Geel: Inkoop (Rob A.0.22)

Blauw: Toegang (Lydia A.0.20)


