NIEUWSBRIEF
Maart 2020
Beste jeugdhulpaanbieder,
Periodiek informeren wij u over de belangrijkste ontwikkelingen, aandachtspunten en activiteiten
binnen de regio WBO.
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Corona virus
Het Corona virus houdt de gemoederen in ons land bezig. De afgelopen weken heeft u twee brieven
van ons ontvangen over het Corona virus en hebben we veelal telefonisch en via de e-mail contact
met u gehad. De brieven en veelgestelde vragen kunt u terugvinden op onze website:
www.regiowbo.nl. Wij houden alle communicatie tussen u en ons bij om een zo goed mogelijk beeld
te krijgen welke zorg continueert, waar problemen zijn etc. Wij vragen u dan ook om bijzonderheden
te blijven sturen naar jeugdhulp@breda.nl.
Het ziet er helaas nu naar uit dat reguliere dienstverlening pas weer mogelijk is vanaf 1 juni 2020. Dit
betekent dat wij met elkaar een hele periode moeten overbruggen om via andere kanalen contact te
houden met cliënten. De afgelopen weken heeft de digitale hulpverlening van o.a. videobellen
enorme sprongen gemaakt. We zijn erg benieuwd hoe u de digitale hulpverlening vorm geeft en naar
succesverhalen die u met ons en collega jeugdhulpaanbieders wilt delen. Als u een mooi voorbeeld
heeft van “aangepaste” hulpverlening kunt u mailen naar het bekende e-mailadres.

We verzoeken u ook het landelijke nieuws in de gaten te houden en ook wij berichten u bij belangrijk
nieuws. We wensen u veel succes in deze spannende tijd.

Nieuwe en gestopte jeugdhulpaanbieders
Gedurende de eerste twee maanden van 2020 zijn de volgende jeugdhulpaanbieders gecontracteerd
voor het verlenen van niet-vrij toegankelijke jeugdhulp:
• ZoooGewoon
• Bij Bir
• Stichting Changes GGZ
• Optigroei
• Spectrum Multi Media IT
• Beleefrijk
• Gezinshuis Nu ben ik hier
• Landelijk verbond gezinshuizen
• Paard en meer
• Sterk Huis
• Zorgbureau De Puzzel
Er zijn ook een aantal jeugdhulpaanbieders gestopt in onze regio:
• Praktijk M. Waaijer
• Psychotherapie praktijk Betty Hulzen
• Psychomotorische Kindertherapie A. de Groot- de Hek

Toetreding gecertificeerde instellingen
De vijf regio’s in de provincie Noord Brabant hebben in 2019 een gezamenlijk inkooptraject
doorlopen voor de aanbesteding van de GI taken: jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR).
De volgende drie partijen zijn Brabant breed per 1-1-2020 gecontracteerd:
- Jeugdbescherming Brabant (JBB): een provinciaal werkende GI die zich richt op alle
doelgroepen
- Het Leger des Heils (LJR): een landelijk werkende GI die zich voornamelijk richt op gesloten
en besloten gemeenschappen (w.o. confessionele groepen en Roma en Sinti)

-

De William Schrikker Groep (WSG): een landelijk werkende GI die zich voornamelijk richt op
inwoners met een verstandelijke- en of lichamelijke beperking.

Daarnaast hebben de regio’s naar eigen keuze enkele nieuwe GI’s gecontracteerd. De regio WBO
heeft één nieuwe toetreder toegelaten: Briedis Jeugdbeschermers. Briedis richt zich net als JBB op
het “grote publiek” en heeft een generiek aanbod voor JB en JR.

Nieuwe Inkoop 2021
Op 31-12-2020 eindigen de overeenkomsten Ambulante Jeugdhulp, Opgroeien in gezinsachtige
situaties en Verblijf. Dit betekent dat regio WBO opnieuw gaat inkopen.
De inkoopvisie is uitgewerkt en momenteel wordt er gewerkt aan de overige documenten om de
nieuwe inkoop vorm te geven.
Begin februari 2020 hebben we u voor de fysieke marktconsultaties uitgenodigd om de visie en
uitwerkingen met u te delen. Helaas dwingt het Coronavirus ons om een alternatieve variant van een
marktconsultatie te ontwikkelen. Wij zullen u hier zo spoedig mogelijk over informeren.

Verantwoording 2019
Het verantwoordingsproces over 2019 verloopt voorspoedig. Ondanks deze moeilijke tijden, hebben
alle zorgaanbieders hun uiterste best gedaan om de concept productieverantwoordingen op tijd in te
dienen. We hebben inmiddels 94% van alle concept verantwoordingen binnen. Dank daarvoor.
Op dit moment zijn we de aangeleverde productieverantwoordingen aan het vergelijken met onze
eigen administratie. Mochten er verschillen zijn, dan wordt u als jeugdhulpaanbieder hierover
geïnformeerd en wordt er in onderling overleg besloten hoe de verschillen gecorrigeerd worden. Op
die manier kunnen de definitieve productieverantwoordingen (aanleverdatum vóór 1 april) nog
worden aangepast mocht dit noodzakelijk zijn. Als u niets van ons hoort, hebben wij geen verschillen
tussen uw concept productieverantwoording en onze administratie geconstateerd.

Administratie 2021
Zoals bij jullie bekend voert Zorg-Lokaal op dit moment de administratie rondom de niet-vrij
toegankelijke jeugdhulp voor de regio WBO uit.
De huidige overeenkomst met Zorg-Lokaal eindigt op 31-12-2020. De afgelopen periode hebben we
bij elkaar gezeten om te kijken hoe we de administratie na deze datum willen vormgeven. We
hebben besloten om de administratie per 01-01-2021 zelf uit te voeren, wat betekent dat we
afscheid nemen van Zorg-Lokaal.
De regio WBO blijft de backoffice centraal organiseren en de uitvoering zal bij de gemeente Breda
komen te liggen. Dit met uitzondering van de nu al lokaal gecontroleerde 315 en 301 berichten.
Lokale berichten blijven bij de lokale gemeenten.
Op dit moment worden de processen uitgewerkt. Ook zijn we in gesprek met een leverancier voor de
aanschaf van een applicatie, zodat we de administratie goed kunnen vormgeven. Wij houden u op de
hoogte van de verdere ontwikkelingen.

iStandaard 2.4 Nieuw release
Per 30 maart 2020 worden de iStandaarden 2.4 voor iWmo- en iJw- berichtenverkeer in gebruik
genomen.
De iWmo- iJw 2.4 release is onderdeel van de uitvoering van de kadernota 2020, opgesteld door het
ketenbureau iSociaal Domein en gericht op het terugdringen van vermijdbare administratieve lasten.
Het terugdringen van de vermijdbare administratieve lasten wordt via deze release o.a. gerealiseerd
door:
Aanpassingen in de codering in Verzoek om Toewijzing (315);
Aan retourberichten (316), behorend bij het Verzoek om Toewijzing, worden een aantal
functionele retourcodes toegevoegd;
Verduidelijken van het invullen van een nieuw of gewijzigd Toewijzingsbericht (301);
Het gebruik van regieberichten (305 en 307) wordt verplicht gesteld;
Technische wijzigingen.

Zorg-Lokaal conformeert zich aan de landelijke richtlijnen en termijnen. De gevolgen die de landelijke
termijnen hebben op de functionaliteiten van Zorg-Portaal zijn als volgt:

Vanaf 30 maart 2020 13.00 uur is het niet meer mogelijk om berichten in het Zorg-Portaal aan te
bieden volgens de iWmo- iJw 2.3-standaard.
In verband met de iStandaarden 2.4 migratie en de daarmee gepaard gaande sluiting van het ZorgPortaal worden er in week 13 geen betalingen verricht. Vanaf 30 maart wordt er conform het
reguliere proces (wekelijks op vrijdag) uitbetaald.
Vanaf 1 april 2020 geldt een nieuw declaratieprotocol en die kunt u vinden op www.regiowbo.nl.

Website
Onze regionale website www.regiowbo.nl is aangepast.
Met de aanpassingen willen wij graag meer duidelijkheid op de website creëren, zijn de foto’s van de
teamleden toegevoegd en willen we de ontwikkelingen en nieuws in de regio veel actiever delen. Als
er op- of aanmerkingen zijn over de website, horen wij dat uiteraard graag. U kunt hiervoor gebruik
maken van de feedback knop op onze website.

