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Beste jeugdhulpaanbieder,
Periodiek informeren wij u over de belangrijkste ontwikkelingen, aandachtspunten en activiteiten
binnen Regio WBO.
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Verantwoording 2020
Het verantwoordingsproces over 2020 verloopt voorspoedig. Alle zorgaanbieders hebben 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.
Na 1 april gaan wij aan de slag met de door u gestuurde definitieve productieverantwoordingen.

Meerkosten Corona 2020 en 2021
Op 9 november 2020 heeft u van ons een brief ontvangen met betrekking tot de declaratieregeling
meerkosten Corona 2020.
Regio WBO heeft deze declaratieregeling in 2 tranches opgedeeld voor het jaar 2020.
- Tranche 1 over de periode 1 maart 2020 tot en met september 2020, in te dienen voor 1 december
2020.
- Tranche 2 over de periode 1 oktober 2020 tot en met december 2020, in te dienen voor 1 februari
2021.
De deadline voor het indienen van een aanvraag is inmiddels verstreken. Alle aanvragen die nog niet
zijn beoordeeld worden conform de landelijke richtlijn uiterlijk vóór 1 april 2021 afgewikkeld.
Ook in 2021 worden er door zorgaanbieders meerkosten gemaakt om de zorg te continueren in deze
Coronacrisis. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van deze meerkosten.
Wij informeren u op een later moment hoe Regio WBO hier invulling aan zal geven.

Overheveling administratie
Per 01-01-2021 is de zorgadministratie overgeheveld van Zorg-Lokaal naar de gemeente Breda. Dit
betekent dat u vanaf heden uitbetalingen van declaraties, die betrekking hebben op Regio WBO,
ontvangt vanuit de gemeente Breda. De betalingen vinden plaats conform de betaalkalender die is
opgenomen in bijlage 3A van de Overeenkomst.
Indien u vragen heeft over 315, 301, 305 berichten kunt u contact opnemen met de betreffende lokale
gemeente. U vindt de gegevens van de lokale gemeenten op onze website www.regiowbo.nl onder
regionale contactgegevens.

Declaraties
Het afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat declaraties niet altijd tijdig worden ingediend. In zowel de
vorige als de huidige Overeenkomst zijn hierover afspraken gemaakt. Om de tijdigheid van het
indienen van declaraties te vergroten zal Regio WBO hierop actief gaan handhaven. De huidige
afspraken zijn terug te vinden in de Overeenkomst en artikel 3 van Bijlage 3 van de Overeenkomst.

Hier is het volgende opgenomen:
7. Opdrachtnemer houdt zich aan alle gestelde declaratietermijnen. Opdrachtnemer:
a. declareert maandelijks en dient de maandelijkse declaraties in uiterlijk op de laatste dag van de
opvolgende maand waarin de kosten conform de Overeenkomst declarabel zijn.
b. dient declaraties over het voorgaande jaar van de geleverde Jeugdhulp uiterlijk voor 1 maart van het
nieuwe jaar in. Deze uiterlijke indiendatum is niet alleen een vervaltermijn, maar betreft tevens een
verjaringstermijn.
c. Indien Opdrachtnemer voldoet aan het gestelde in 7a of b, maar de declaratie wordt afgekeurd, dan
heeft Opdrachtnemer de mogelijkheid om de afgekeurde declaratieregels opnieuw in te dienen, in
dezelfde of direct opvolgende declaratieperiode door gecorrigeerde declaratieregels in te dienen.

Wij verzoeken u alle declaraties uiterlijk op de laatste dag van de opvolgende maand waarin de kosten
conform de Overeenkomst declarabel zijn te declareren. Indien de termijn wordt overschreden,
hebben wij het recht de declaraties niet meer te verwerken en/of uit te betalen.

Contractmanagement
Om met u als aanbieder het gesprek te kunnen voeren over de ingezette jeugdhulp en de effecten
hiervan, is het belangrijk om dit te doen op basis van goede informatie. U als aanbieder heeft hierin
een rol door inzichtelijk te maken wat u doet om de financiële middelen effectief en efficiënt in te
zetten, zodat de jeugdigen in Regio WBO de ondersteuning geboden krijgen die ze nodig hebben.
In bijlage 6 van de Overeenkomst is een (niet limitatieve) lijst met onderwerpen geformuleerd die
besproken worden tijdens account- en kwaliteitsgesprekken. Ter voorbereiding op deze gesprekken
vragen we u vooraf een verslag toe te sturen dat Regio WBO meer informatie geeft over o.a. de
outcome van de ingezette jeugdhulp, de kwaliteit van de dienstverlening en het verbeteren hiervan.
Regio WBO zal uw verslag aanvullen met informatie dat verkregen is uit data-analyse van o.a. het
berichtenverkeer en met u bespreken.
Ook willen we via deze weg nog extra aandacht vragen voor het delen van het door CBS retour
ontvangen spiegelrapportage via jeugdhulp@breda.nl. Dit doet u tweemaal per jaar (uiterlijk 1 april
en 1 oktober).

Wist je dat?
- In 2020 diverse WBO gemeenten een nieuwe Verordening Jeugd hebben opgesteld.
- Natasja Faassen de nieuwe contractbeheerder van Regio WBO is.
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