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Aan: Portefeuillehouders Jeugd / Beleidsmedewerkers / Toegangsorganisaties  

Van: Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland 

Opsteller(s):  Ed Magnée 

Betreft: rapportage i-Sociaal Domein 2018 - Berichtenverkeer 

Datum: 31 januari 2018 

 

Het programma i-Sociaal Domein heeft afgelopen week een nieuwe meting uitgevoerd in Zeeland. 
Namens Saskia Szarafinski, voorzitter van de Jeugdhulpregio Zeeland, bied ik bijgaand de nieuwe 
rapportage aan; De jeugdhulpregio Zeeland is in één jaar tijd gestegen van de laagste waardering (E) 
naar de hoogste waardering A. Een bewijs dat we gezamenlijk in heel korte tijd tot waardevolle 
samenwerking kunnen komen.  Ik spreek graag mijn dank en waardering uit naar alle collega’s bij de 
gemeenten voor hun vertrouwen en hun tomeloze inzet, naar alle betrokken medewerkers bij de 
jeugdhulpaanbieders, en naar de medewerkers van de Inkooporganisatie voor hun 
doorzettingsvermogen. 
 
Een jaar geleden ontvingen de Zeeuwse gemeenten een ‘zwarte kaart’ met de laagste kwalificatie E 
van het programma Informatievoorziening Sociaal Domein. Zeeland was de enige regio in Nederland 
waar nog geen gebruik werd gemaakt van het elektronisch berichtenverkeer. Het ministerie van 
VWS en de VNG hechten hier grote waarde aan in het kader van het terugdringen van onnodige 
administratieve lasten voor zorgaanbieders. De aanbeveling was om in Zeeland gezamenlijk een 
viertal standaardisaties door te voeren; 
 

1. Invoeren van het elektronisch berichtenverkeer bij alle dertien gemeenten, de 
Inkooporganisatie en alle (125) gecontracteerde jeugdhulpaanbieders; 

2. Invoeren van de landelijke productcodes voor jeugdhulp inclusief het afschaffen en 
omzetten van de DBC-systematiek; 

3. Gebruik maken van het landelijke controleprotocol voor verantwoording van kosten; 
4. Gebruik maken van de standaardcontracten tussen gemeenten (Inkooporganisatie) en 

jeugdhulpaanbieders 
 
De punten 3 en 4 waren op dat moment al doorgevoerd. De gemeenten hebben daarnaast direct 
ingezet op de invoering van de punten 1 en 2 per 1 januari 2018 en de Inkooporganisatie opdracht 
gegeven hier de leiding in te nemen. 
 
Er is de afgelopen maanden heel veel werk verzet (en nog steeds) bij de gemeenten en de 
jeugdhulpaanbieders om de softwaresystemen aan te passen, de processen aan te passen, 
medewerkers te trainen en vooral goede onderlinge afspraken te maken. De Inkooporganisatie heeft 
geïnvesteerd in de nodige systemen om de zorgopdrachten en declaraties elektronisch te kunnen 
verwerken. Op dit moment werken alle systemen, maar lopen we nog wel tegen aanloopproblemen 
aan. De Inkooporganisatie bewaakt het hele berichtenverkeer nog om te zorgen dat zorgopdrachten  
goed aankomen. Tegelijkertijd zien we zowel bij de gemeenten als bij de jeugdhulpaanbieders al de 
grote voordelen van deze automatische uitwisseling van berichten.   
 
 




