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Programma bijeenkomst Berichtenverkeer, facturatie en wijzigingen 

2018 voor backoffices aanbieders 
 

Datum: donderdag 16 november 2017 

Locatie: gemeentehuis Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray 

Parkeren: Parkeerterrein Raadhuisplein (voor gemeentehuis) 

 

Programma 

 

Tijd Wat  

15.15 – 15.30 uur Ontvangst met koffie en thee 

15.30 – 16.30 uur 1e serie workshops  
Workshop 1 en 2 

16.30 – 16.45 uur Ontvangst nieuwe deelnemers en 
pauze 

16.45 – 17.45 uur 2e serie workshops 
Workshops 1 en 2 

16.45 – 18.15 uur Workshop 3 

 

Workshop 1:  Wijzigingen Jeugd 2018 

 Welke percelen zijn ingekocht in 2018? 

 Complementaire zorg wordt niet langer ingekocht 

 Verschil behandeling- begeleiding 

 Verschil jeugdhulp-behandeling en GGZ-behandeling en hoe wordt dit omgezet in 2018 

 Factureren jeugdhulp-behandeling en GGZ behandeling 

 Wijzigingen in logeren: naar specifieke codes in 2018 en hoe wordt dit omgezet? 

 Wonen zonder behandeling en behandeling met verblijf 

 Overige wijzigingen jeugd 2018 in relatie met de administratie  

 Hoe gaan de diverse gemeente om met het hard afsluiten van DBC’s per 31-12-2017? 

 Afrekenen DBC’s van 2017 

 Welke indicatie krijgt u per 1-1-2018 voor klanten die in 2017 zijn gestart met een DBC? 

 Hoe worden nieuwe trajecten in 2018 ingezet? 

 Welke acties gaan gebeuren in 2017 en wie doet wat? 

Sprekers: Susan Keijsers (gemeente Horst aan de Maas), Nanneke van den Broek (gemeente Beesel) 

en Claudia van der Koelen (gemeente Beesel) 

Workshop 2: Berichtenverkeer en uniforme werkwijze Wmo en Jeugd 

 Wat is VECOZO en wat is het GGK? 

 Wat is een AGB code? 
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 Welke berichten zijn er en welke gebruik ik waarvoor? 

 Hoe weet ik welke productcategorie en welke productcode ik moet gebruiken? 

 Wat is de relatie met de CAK codes? Wie moet wat aan het CAK doorgeven? 

 Wat doe ik als ik de code niet weet? 

 Hoe dien ik een factuur in? 

 Hoe krijg ik een verlenging? 

 Wat te doen als een indicatie moet wijzigen? 

 Waar vind je meer informatie? 

 
Sprekers: Wilja Brokking (gemeente Venray) en Marco Smeets (gemeente Gennep) 

 

Workshop 3: Berichtenapp VNG voor beginnende aanbieders  

Let op: neem voor deze workshop uw eigen laptop mee. Zorg er ook voor dat deze is opgeladen! 

 Wat moet ik regelen om de berichtenapp te kunnen gebruiken (AGB code, aansluiten bij VECOZO 

etc.)? 

 Persoonlijk certificaat 

 Toestemmingsverklaring (en) 

 Hoe zoek ik in VECOZO? 

 Uitleg Berichtenapp 

 Welke berichten kan ik maken via de Berichtenapp en hoe gaat dat? 

Sprekers: Jaap Sikkenk (VNG) en Ron Teurlinx (gemeente Venray) 
 


