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Belangrijke mailing voor aanbieders maatwerkdiensten jeugd en Wmo
Versturen JW315-berichten (alleen voor aanbieders maatwerkdiensten jeugd)
In de Werkafspraken (bijlage 4 bij de overeenkomst Maatwerkdiensten Jeugd Limburg-Noord) staat dat bij een
toeleiding van de burger via een verwijzende huisarts, medisch specialist, jeugdarts of via een bepaling jeugdhulp de
aanbieder uiterlijk twee weken na aanvang van de dienstverlening een JW315-bericht verstuurt aan de gemeente.
Uit een analyse bij de backoffices van de gemeenten blijkt dat veel aanbieders het JW315-bericht niet binnen de
termijn van twee weken verstuurt aan de gemeente. Zelfs overschrijdingen van 3 maanden, 6 maanden tot zelfs een
jaar komen veelvuldig voor.
Door het niet nakomen van deze contractuele afspraak krijgen de gemeenten te laat zicht op volumes en op de
financiële verplichtingen richting de aanbieders. Bovendien kunnen gemeenten hierdoor niet goed monitoren en
sturen op volumes en budgetten met alle consequenties van dien.
De gemeenten van het Sociaal Domein Limburg-Noord hebben daarom besloten dat vanaf nu hierop strakker
gestuurd en gehandhaafd moet worden. Zij maken daarbij een onderscheid tussen JW315-berichten over
dienstverlening gestart vóór 1 januari 2018 en vanaf 1 januari 2018.
Dienstverlening gestart vóór 1 januari 2018
Voor deze dienstverlening hadden de gemeenten eigenlijk al een JW315-bericht hebben moeten ontvangen. De
gemeenten hebben besloten om aanbieders die nog geen JW315-bericht hebben verstuurd nog één kans te geven
om deze omissie te herstellen. Zij krijgen hiervoor de tijd tot 1 mei 2018.
Concreet betekent dit dat JW315-berichten (met startdatum dienstverlening vóór 1 januari 2018) die ná 1 mei 2018
worden verstuurd niet meer in behandeling worden genomen door de betreffende gemeente, dat de aanbieder
geen JW301-bericht (toewijzingsbericht / opdracht) ontvangt van de gemeente en dat de aanbieder dan ook geen
JW303-bericht (declaratie-/factuurbericht) kan versturen en ook geen betaling van de gemeente ontvangt.
Dienstverlening gestart vanaf 1 januari 2018
Voor deze dienstverlening gaan we zoals hierboven al staat strakker sturen en handhaven op de termijn van twee
weken. Wij gaan dat doen door te monitoren welke aanbieders structureel de termijn van twee weken
overschrijden. Die aanbieders gaan we benaderen in het kader van artikel 12 van de overeenkomst
Maatwerkdiensten Jeugd Limburg-Noord over “Penalty’s en ontbinding”. Een eerste stap daarbij is dat de
betreffende aanbieder een verbeterplan dient op te stellen en uit te voeren.

Versturen 305- en 307 berichten (voor aanbieders maatwerkdiensten jeugd en Wmo)
In 2017 was het 305-bericht (start diensterlening) nog niet verplicht gesteld omdat nog niet alle aanbieders en
gemeenten deze berichten konden verwerken. Inmiddels is dit wel het geval en in de contractering 2018 is middels
de Werkafspraken vastgelegd dat de aanbieder de gemeenten een 305-bericht stuurt met de werkelijke
ingangsdatum van de dienst. De gemeente stuurt de aanbieder een 306-bericht retour.
Ook willen we wijzen op de afspraak over de 307-berichten (stop dienstverlening), namelijk indien de
dienstverlening eindigt op een andere dan de in het 301-bericht genoemde datum, stuurt de aanbieder de gemeente
een 307-bericht. In dit bericht geeft de aanbieder de reden van de voortijdige beëindiging aan. De gemeente stuurt
de aanbieder een 308-bericht retour.
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