NIEUWSBRIEF
Maart 2022
Beste aanbieder,
Periodiek informeren wij u over de belangrijkste ontwikkelingen, aandachtspunten en activiteiten
binnen Regio WBO.
Inhoud van deze nieuwsbrief
- Freeze berichtenverkeer i.v.m. releases IJW 3.1
- Update woonplaatsbeginsel 01-01-2022
- Contactgegevens

Freeze berichtenverkeer Regio WBO i.v.m. release iJW 3.1
Per 1 april 2022 wordt de nieuwe release iJw 3.1 (een nieuwe versie van de iJw-standaard) van het
berichtenverkeer van kracht. De functionele uitwerking hiervan kunt u terugvinden op functioneleuitwerking-iwmo-3.1-en-ijw-3.1.pdf (istandaarden.nl). Om de overgang soepel te laten verlopen heeft
het Zorginstituut Nederland een landelijk draaiboek migratie opgesteld en gepubliceerd
(landelijk-draaiboek-migratie-iwmo-3.0-en-ijw-3.0-naar-iwmo-3.1-en-ijw-3.1.pdf (istandaarden.nl)).
Alle aanbieders moeten zich hieraan conformeren en zijn daarnaast zelf verantwoordelijk voor het
bijwerken van hun software naar versie 3.1.
Wat betekent dit voor u?
Regio WBO moet ook haar voorbereidingen treffen om de software bijwerken naar versie 3.1. Dit
betekent dat declaraties (323) die ingediend worden ná woensdag 23 maart 23.00 uur niet meer
behandeld zullen worden noch uitgekeerd. Mocht u onverhoopt toch een declaratie indienen tussen
23 maart 23.00 uur en 4 april 13.00 uur dat wordt deze declaratie afgekeurd en dus niet betaald. Vanaf
maandag 4 april 13.00 uur kunt u uw declaraties weer indienen.
Daarnaast is het voor u belangrijk om te weten dat vanaf donderdag 31 maart 13.00 uur tot maandag
4 april 13.00 uur landelijk een freeze wordt ingesteld en dat er in deze periode helemaal géén
berichtenverkeer mogelijk is.

Update Woonplaatsbeginsel 01-01-2022
In eerdere nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen over de wijziging in de Wet Woonplaatsbeginsel en
welke afspraken hier landelijk over zijn gemaakt.
De afgelopen drie maanden hebben in het teken gestaan van de contractering. Voor het merendeel
van de jeugdigen die administratief verhuizen naar Regio WBO hebben we inmiddels afspraken kunnen
maken met de (nieuwe) aanbieders. Dit betekent dat de aanbieders een toewijzingsbericht van de
gemeente hebben ontvangen en zijde geleverde jeugdhulp bij de verantwoordelijke gemeente kunnen
declareren.
Voor de jeugdigen die administratief verhuizen uit onze regio, zijn we afhankelijk van de ontvangende
gemeenten. De ontvangende gemeente dient met u als aanbieder contact op te nemen om afspraken
te maken over de continuïteit van de jeugdhulp. Pas op het moment dat u afspraken heeft gemaakt
met de nieuwe gemeente en een toewijzingsbericht heeft ontvangen, zullen wij de lopende toewijzing
beëindigen. Tot die tijd zijn wij als latende gemeente financieel verantwoordelijk en kunt u declaraties
nog gewoon indienen. Gemeenten zullen vervolgens onderling de kosten verrekenen.
Landelijk is het uitgangspunt dat op 1 april as. voor het merendeel van de jeugdigen de administratieve
verhuizing volledig is gerealiseerd.
Mocht u vragen hebben over het woonplaatsbeginsel, dan kunt u veel informatie vinden op www.isociaaldomein.nl of uw vragen mailen naar jeugdhulp@breda.nl.
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Contactgegevens
Email: jeugdhulp@breda.nl
Tel nr: 076-5293335
Hiervoor kunt u de regionale gemeenten benaderen.
www.regiowbo.nl - regionale contactgegevens
Email: zorgadministratiewbo@breda.nl
Online vragenformulier
Tel nr: 076-5293636
Email: berichtenapp@zilliz.nl
Tel nr: 0317-415665
Email: support@vecozo.nl
Tel nr: 013-4625641

