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B4Bijlage 4:  
Managementinformatie

.
De Regio WBO heeft managementinformatie nodig om te beoordelen of de doelen gesteld in 
het beleid en de uitgangspunten van de inkoop behaald worden. Door het ophalen van 
managementinformatie worden trends zichtbaar en kan worden beoordeeld of er sprake is 
van een effectieve en efficiënte inzet van de financiële middelen in de Regio WBO. In 
bijeenkomsten en accountgesprekken zal de managementinformatie input zijn om de 
transformatiedoelen jeugdhulp te kunnen monitoren en sturen. Er zijn verschillende bronnen 
waar managementinformatie kan worden gegenereerd. In deze bijlage wordt beschreven wat 
wordt verwacht van de Opdrachtnemer in de Regio WBO omtrent managementinformatie. 

Artikel 1 Informatie landelijk berichtenverkeer
1.  De Opdrachtnemer is verplicht te werken met het landelijke berichtenverkeer. Via dit 

landelijke berichtenverkeer wordt managementinformatie gegenereerd.
2.  Opdrachtgever streeft ernaar om zoveel mogelijk gebruik te maken van de informatie die 

Opdrachtnemer al beschikbaar stelt aan Opdrachtgever via het berichtenverkeer (geba-
seerd op Bijlage 2 Administratieve voorwaarden) om de volgende redenen:

 -  beperken van de administratieve lasten van de Opdrachtnemer;
 -  vermijden van onduidelijkheden over de definitie van indicatoren (artikel 3 van deze 

Bijlage) door gebruik te maken van het berichtenverkeer.
3.  Er worden concrete Voorwaarden gesteld door Opdrachtgever over het verplicht gebruiken, 

op uniforme momenten, van codes uit het landelijke berichtenverkeer (Bijlage 2). 
4.  De Opdrachtnemer is verplicht om de Verwijzer in te voeren bij element 07. Hieronder 

wordt verstaan: soort Verwijzer, de naam van de Verwijzer of de naam van de praktijk. 
Het is niet toegestaan gebruik te maken van element 07 “niet bekend”. 

5.  Uitbetaling van de uitgevoerde jeugdhulp gebeurt enkel voor declaraties waarbij 
Opdrachtnemer  bovenstaande iJw-berichten heeft uitgewisseld.

Artikel 2 Informatie Aanbieders
1.  Managementinformatie die niet via het berichtenverkeer kan worden verkregen, maar die 

voor de Regio WBO wel van belang zijn om een compleet beeld te vormen over het 
functioneren van de Niet vrij toegankelijke jeugdhulp, wordt via kwartaalrapportages, 
maar bij voorkeur via maandrapportages, door Opdrachtnemers met een omzet van > € 
300.000 per jaar aangeleverd1.

2.  De Opdrachtnemers die (ook) een overeenkomst hebben voor Verblijfszorg en Crisishulp 
worden verzocht maandelijks een managementrapportage aan te leveren. 

3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stemmen gezamenlijk de wijze van aanlevering af. 

Artikel 3 Indicatoren
1.  De indicatoren waar Opdrachtgever managementinformatie over nodig heeft zijn in ieder geval:
 - wachttijden;
 - percentage nieuwe Jeugdigen naar soort Verwijzer in periode;
 - aantal Jeugdigen op peildatum;
 - aantal Jeugdigen dat opnieuw wordt aangemeld in periode;
 - aantal Jeugdigen met overbruggingszorg op peildatum;

1  Er is hierbij gekozen voor een omzetgrens van € 300.000 omdat dit de lastendruk van Aanbieders beperkt doordat in 2016 
slechts 16 van de ruim 160 Aanbieders boven deze grens uit kwamen en omdat deze 16 Aanbieders in 2016 qua omzet ruim 
70% van de totale ambulante jeugdhulp verzorgden, zodat hiermee een goed beeld kan worden verkregen door Opdrachtgever.
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 - aantal Jeugdigen  waarbij op- of afgeschaald is in periode;
 - aantal beëindigde jeugdhulptrajecten naar reden beëindiging in periode;
 - aantal beëindigde jeugdhulptrajecten naar mate bereiken doelstelling in periode;
 - effect meting behandeltraject; 
 - doorlooptijd jeugdhulp: startdatum feitelijke zorg tot en met einddatum feitelijke zorg;
 - klanttevredenheid.
2.  Het is mogelijk dat er indicatoren worden toegevoegd of weggehaald. Opdrachtnemer 

wordt hier tijdig over geïnformeerd en dit zal in overleg met Opdrachtnemers plaatsvinden. 
3.  De Opdrachtgever probeert in het kader van harmonisering zoveel mogelijk aan te sluiten 

bij de landelijke indicatoren. 

Artikel 4 Klanttevredenheidsonderzoek
1. Iedere Aanbieder voert per Jeugdige een klanttevredenheidsonderzoek uit.
2.  Opdrachtnemer neemt in de vragenlijst voor het klanttevredenheidsonderzoek vragen op 

uit de ‘Modelvragenlijst Clientervaring Jongeren en Ouders’ van de VNG . 
3.  Opdrachtgever gaat samen met Opdrachtnemer werken aan standaardisering van 

klanttevredenheidsonderzoeken, waarmee zowel aan de wettelijke vereisten van 
Opdrachtnemer en als van Opdrachtgever kan worden voldaan. 

Artikel 5 Tussentijds informeren
Opdrachtgever zal de gecombineerde managementinformatie vanuit het berichtenverkeer en 
de eventuele rapportages van Opdrachtnemers, minimaal één keer per jaar delen en met hen 
bespreken.

Artikel 6 Accountgesprekken
1.  Op verzoek van Opdrachtgever kan Opdrachtnemer worden uitgenodigd voor een 

accountgesprek om trends voortkomend uit de managementinformatie te bespreken. 
2.  Opdrachtnemers met een omzet boven €500.000 worden uitgenodigd voor kwartaal-

gesprekken2.

 

2  De omzet wordt bepaald aan de hand van de productieverantwoording van het voorgaande jaar. 


