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Transformatieplan ‘Zorg voor de Jeugd’
In het landelijk actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’ wordt via een zestal actielijnen
een landelijke impuls gegeven aan de transformatiebeweging. Het sluit aan bij de
transformatiebeweging die we in NMD verband in gang hebben gezet.
Om de vernieuwing een extra impuls te geven is er een "Transformatiefonds"
opgericht. Voor een bijdrage uit dit fonds hebben de Jeugdhulpregio’s voor 1 oktober
2018 een transformatieplan ingediend. In het Drents transformatieplan zijn drie
thema’s benoemd:


De Drentse Jeugdacademie: het investeren in vakkennis en dit sluit aan op
het Statement Zorg voor de Jeugd;



Afstemming verwijzingen gecertificeerde instellingen en gemeenten: dit
gaat de samenwerking en inzet van de juiste jeugdhulp bevorderen;



Ontwikkeling kleinschalige woonvoorzieningen: Dit sluit aan bij de
bevindingen uit o.a. PRACHT dat er ‘witte vlekken’ in het jeugdzorgaanbod in
de regio zijn. Het gaat niet direct om meer investeren in gebouwen, maar in
beter samenwerken en benutten van elkaars expertise.

Op 17 september is het transformatieplan gepresenteerd en besproken met
zorgaanbieders. Er zijn veel reacties op het plan gekomen. Een deel daarvan heeft
een plek gekregen in het transformatieplan. Het transformatieplan is vastgesteld in
het bestuurlijk overleg van 26 september. De verwachting is dat voor eind van dit jaar
bekend wordt of de middelen worden toegekend. We houden jullie op de hoogte.

Meer informatie:
Monique Vonk, regiomanager Jeugdhulp Drenthe info@jeugdhulpregiodrenthe.nl

Aanvulling richtlijnen opname GGZ instelling
binnen Veilig Wonen
Het blijkt dat er onduidelijkheid is wanneer een
inwoner met indicatie voor Veilig Wonen tijdelijk
opgenomen wordt bij een GGZ-instelling. Dit wordt
nog niet altijd bij de centrumgemeente Assen
gemeld. Er is behoefte voor verduidelijking van
pagina 31 in de handreiking “Werken met
Resultaten”. Daarom is er een memo beschikbaar
met meer toelichting en werkafspraken hierover.
Deze memo vindt u op de website van NMD,
www.wmo-jeugd-NMDrenthe.nl . Tevens is deze in
oktober naar u toegestuurd.
Meer informatie:
Janneke de Vries, beleidsadviseur BW Assen
J.Vries2@assen.nl

Eindrapport Evaluatie Inkoop NMD gemeenten is
opgeleverd!

De evaluatie van het resultaatgericht werken is
uitgewerkt en toegestuurd aan opdrachtgevers. Nader
nieuws volgt over de belangrijkste conclusies en
aanbevelingen. Om alvast een tipje van de sluier op te
lichten, hierbij twee belangrijke conclusies:



Het merendeel van de stakeholders is van
mening dat het systeem van resultaatgerichte
inkoop verbeterd moet worden.



Veel van wat resultaatgericht werken zou
moeten opleveren is nog niet gerealiseerd. De
richting is goed, maar het werkt nog niet zo in de
praktijk. Het merendeel van de stakeholders
realiseert zich dat het nog te vroeg is om al
effecten te zien. De kruisbestuiving onderling
tussen aanbieders, gemeenten, beleid en
toegang moet versterkt worden.

Even voorstellen: Anneke van der Geest
Vanaf 15 oktober jongstleden werk ik als
procesmanager Inkoop NMD Wmo en
Jeugdhulp. Sinds het vertrek van Rob Kah is
deze rol een tijdlang niet ingevuld. Mijn taak is
om de samenhang en verbinding tussen de
verschillende onderdelen van de Inkoop,
bestuur en zorgaanbieders te bevorderen. Voor
het andere deel van de week werk ik als

programmamanager Sociaal Domein bij de
gemeente Assen.

Met elkaar hebben we een uitdagende opdracht
om de zorg en ondersteuning van onze
inwoners te transformeren naar de bedoeling:
dichter bij, maatwerk, flexibel en vraaggericht,
normaliseren in plaats van medicaliseren. En
daarbij de kosten richting de budgetten bij te
buigen. Een mooie taak, ik heb er zin in! We
gaan elkaar ontmoeten!

Rechtmatigheidstoezicht en kwaliteitstoezicht Visible gestart
Per 1 oktober 2018 is VISIBLE Onderzoek & Advies gestart met het
rechtmatigheidstoezicht binnen NMD. Ook gaan ze aanvullend kwaliteitstoezicht bij
tien zorgaanbieders Beschermd Wonen uitvoeren.

Resultaat evaluatie interventieniveau 5 en 6 bekend

Op 26 juni heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen diverse
Jeugdzorgaanbieders en toegang medewerkers. Het thema dat centraal stond was
het verschil tussen verwijzingen (bijvoorbeeld door huisarts), beschikkingen via de
gemeente en de Interventieniveaus 5 en 6. De volgende vragen kwamen
bijvoorbeeld op tafel: 'Wordt er bijvoorbeeld hoger ingeschaald door verwijzers?
Wordt er op- en afgeschaald? Waar lopen Zorgaanbieders en medewerkers van de
toegang tegenaan?'

Een verslag met aanbevelingen van de middag, wordt verspreid onder genodigden.
De bijeenkomst verdient een vervolg. Met name op- en afschalen zou in de praktijk
makkelijker moeten zijn en het verschil tussen Interventieniveau 5 en 6 helderder.

Er wordt gekeken hoe de aanbevelingen en conclusies vertaald kunnen worden naar
de praktijk.

Wist u dat.....
Er in NMD verband is afgesproken dat (her)indiceren
niet met terugwerkende kracht in kan laten gaan? Bij
herindiceren ligt het initiatief bij de cliënt en/ of de
zorgaanbieder. Richtlijn bij de gemeenten is dat
ondersteuning vergoed wordt vanaf de startdatum
van de indicatie. Op het moment dat u als aanbieder
ondersteuning levert voor de startdatum van de
indicatie, worden deze kosten niet vergoed.
Hetzelfde geldt bij herindicaties. Wanneer een
verzoek tot verlenging van de indicatie te laat wordt
ingediend (na de einddatum van eindigende
indicatie) en de aanbieder blijft wel ondersteuning
leveren, dan komt dit voor risico van de aanbieder.
Een eventuele nieuwe indicatie gaat dan in op de
datum dat de melding is ontvangen door de
gemeente. Het is de verantwoordelijkheid van de
cliënt en het belang van de aanbieder dat er op tijd
een herindicatie wordt aangevraagd.

Proportioneel declareren 2018 en 2019
Uitgangspunt
Bij gebroken declaratieperioden/kalendermaanden dient er proportioneel
gedeclareerd te worden: (dagen ondersteuning) / (dagen van de kalendermaand) x
(declaratiebedrag). Het standaard berichtenverkeer ondersteunt deze methode niet,
waardoor niet elke zorgaanbieder op deze manier proportioneel kan declareren.
Door het niet goed toepassen van het proportioneel declareren is er sprake van
onrechtmatige declaratie.

2017
Over het jaar 2017 zijn vanuit elke gemeente afzonderlijk aanbieders benaderd waar
sprake is van een onrechtmatige declaratie en afspraken gemaakt over de financiële

afwikkeling.

2018 en 2019
Voor 2018 en 2019 wordt vanuit alle NMD-gemeenten één uniforme werkwijze
gehanteerd voor de financiële afwikkeling. Uitgangspunt blijft het proportioneel
declareren. Daarom maken wij aan het eind van het boekjaar een financiële
afrekening voor alle zorgaanbieders. Dit betreft een afrekening van de teveel
gedeclareerde zorgkosten door het niet juist toepassen van proportioneel factureren.
Hierbij sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de bestaande jaarafsluiting en bijbehorende
termijnen:

Actie
Laatste declaratie over 2018 indienen
Voorstel financiële afrekening naar
aanbieder
Reactie van aanbieder op
afrekeningsvoorstel

Deadline
1 maart
2019*
8 maart
2019
22 maart
2019

Wie
Aanbieders
Elke afzonderlijke gemeente
Aanbieder

Optionele actie bij geen consensus over
voorstel:
- beoordelen afwijkingen

1 april 2019 Gemeente
backoffice/aanbieder

- contact met aanbieder opnemen

1 april 2019 CM desbetreffende
gemeente
1 april 2019 Aanbieders

Aanlevering productieverantwoording
Facturatie per gemeente aan
zorgaanbieder
Aanleveren Accountantsverklaring

1 april 2019 Gemeente backoffice
1 april 2019 Aanbieders

[*] De bovengenoemde data uit de tabel sluiten aan bij het aanbestedingsdocument.
Hierin staat dat declaraties binnen 2 maanden na de declaratieperiode moeten

worden ingediend. Daarnaast staan in hetzelfde document deadlines genoemd op
grond van het IZA-protocol voor de aanlevering van de productieverantwoording en
de accountantsverklaring: respectievelijk 1 maart en 1 april van elk jaar.

In november worden de zorgaanbieders per brief eveneens geïnformeerd over de
jaarverantwoording, accountantsverklaring 2018 en het proportioneel declareren.

Oplossingen voor zorgval gerealiseerd

Doorgeven wijzigingen

Op dit moment signaleren wij dat het vaak

Wilt u belangrijke bedrijfs- en

voorkomt dat bij thuisgesprekken met een

organisatiewijzigingen aan ons

cliënt, een verpleegkundige of begeleider

doorgeven? Denk hierbij aan een nieuwe

onvoldoende op de hoogte is van de

naam, adres, woonplaats, naam

mogelijkheden die de WLZ (Wet Langdurige

tekenbevoegde, bankrekeningnummer

Zorg) biedt. Ook het thuis blijven wonen is

waarop de betalingen moeten

mogelijk met de WLZ. Verder komt het voor

plaatsvinden of de AGB-code voor de

dat de medewerker geen melding doet bij het

uitwisseling van berichten. U kunt dit

CIZ voor de WLZ omdat de cliënt dan te
maken krijgt met de zogenaamde zorgval. Per
1 juli 2018 heeft de minister de Zorgval
gerepareerd en is extra zorg voor mensen die
Wlz-zorg thuis krijgen mogelijk. Ons verzoek
om dit onder de aandacht te brengen bij uw
medewerkers. Lees meer hierover op
www.informatielangdurigezorg.nl

doorgeven aan de contractbeheerder
Ellen Grootjans via
E.Grootjans@gemeentenoordenveld.nl.
Wanneer uw AGB-code wijzigt ontvangt u
van de gemeente nieuwe toewijzingen
(301-berichten) vanaf de datum wijziging
van de AGB-code. Ook worden de
lopende toewijzingen op de oude AGBcode ingetrokken.

Word lid van KLIK-Drenthe
KLIK-Drenthe is in 2015 mede op verzoek van de Drentse
gemeenten opgericht. Als gecontracteerde Jeugdzorg
aanbieder in de provincie Drenthe willen wij u informeren
over de toegevoegde waarde voor u van KLIK-Drenthe, de
vereniging voor vrijgevestigden in de Jeugdzorg. Zo is KLIKDrenthe nu heel actief met de ontwikkeling, in overleg met
de gemeenten, van het KLIKKwaliteitssysteem. Hierbij ligt de
nadruk op overzichtelijkheid, ondersteuning van de
zelfstandig werkende jeugdhulpverlener en input geven voor
een continue verbetertraject.
Voor slechts € 100,- per jaar heeft u als lid van KLIK-Drenthe

de mogelijkheid om (soms tegen een gereduceerd tarief)
gebruik te maken van:


het speciaal voor KLIK-Drenthe ontwikkelde
kwaliteitssysteem,



door leden ontwikkelde AVG documenten zoals
privacy verklaring en bewerkingsregister



gezamenlijke trajecten voor na- en bijscholing voor
beroepsgroep of SKJ



lokale trajecten voor intervisie en supervisie (SKJ eis
is 12 uur per jaar)

U hoeft als zelfstandige dus niet zelf het wiel opnieuw uit te
vinden maar u kunt gebruik maken van de kracht van het
collectief.

Aanmelden
Directe aanmelding kan op www.klik-drenthe.nl
Voor meer informatie kunt u mailen naar
ledenadministratie@klik-drenthe.nl.

Nieuw op de website:


Transformatiefonds: 108
miljoen voor vernieuwing
jeugdhulp



Website wmo-jeugdNMDrenthe is AVG-proof



Aanvulling richtlijnen opname
GGZ instelling binnen veilig
wonen
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