De acht Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Winterswijk, Oost Gelre, Doetinchem,
Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Montferland werken, daar waar mogelijk, samen binnen het
Sociaal Domein. In deze nieuwsbrief vindt u de laatste informatie over deze samenwerking.
Aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief kan via
helpdesk3dachterhoek@gemeenteberkelland.nl. Informatie is te vinden op
www.sociaaldomeinacherhoek.nl.
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Informatie over het berichtenverkeer
Het berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is per 1 januari van start gegaan.
Hieronder vindt u aanvullende informatie over de verschillende berichten.
301-bericht
Het 301-bericht kan geen extra informatie over de hulpvraag bevatten. Dat wordt in de toekomst
ondervangen met het 311-bericht. Onduidelijk is wanneer dit bericht precies beschikbaar is.
Deze wordt meegenomen in de volgende update van Vecozo.
303-bericht
Voor alle betalingen, dus ook de facturen OHW, moeten aanbieders gebruik maken van 303D.
Papieren facturen worden niet meer gebruikt.
304-bericht
GGZ-aanbieders hebben problemen met het inlezen van het 304-bericht. De software kan dit niet
verwerken. Wij raden aanbieders aan hun leveranciers zoveel mogelijk onder druk te zetten om
dit snel op te lossen. Gemeenten zullen de VNG hierover benaderen. Gemeenten gaan de 304berichten wel versturen. Ondervindt u problemen? Neem dan contact op met de betreffende
gemeente.
305-bericht
Dit bericht is ook verplicht, met name voor de ‘ingangsdatum’ van de zorg. Niet alle gemeenten
gebruiken deze al, maar gaan deze wel gebruiken.
307-bericht
We vragen zorgaanbieders het 307-bericht alleen te gebruiken als de einddatum van de zorg
wijzigt ten opzichte van de afspraken in een eerder 301-bericht. Dit is nodig voor het invoeren
van de juiste gegevens in de adminsitratie.
315-bericht
Het is voor de verwerking in de administraties van groot belang dat de 315-berichten door de
aanbieders juist en volledig zijn ingevuld. Heel specifiek vragen wij aandacht voor de volgende
onderdelen, omdat het deze op deze punten momenteel het meest mis gaat:
 Juiste volume invullen
 Code verwijzer invullen



Ingangsdatum niet invullen, alleen Begindatum mag gevuld zijn. Zie ook
procesbeschrijving berichtenverkeer Jeugd en Wmo ( hieronder)
Bij GGZ:
- Begindatum in 2017 = productcategorie 51 (basis GGZ) of 52 (specialistische
GGZ)
- Begindatum in 2016 = productcategorie 32 (let op: ook bij startdatum 31-122016!)
- Startdatum moet via 305 doorgegeven worden, niet via een extra 315

LET OP:Neem bij twijfel over het woonplaatsbeginsel contact op met de betreffende gemeente
vóór het versturen van een 315-bericht.
Procesbeschrijving berichtenverkeer Jeugd en WMO
De laatste versie van de procesbeschrijving Jeugd vindt u op www.sociaaldomeinachterhoek.nl.
Voor de Wmo is bijna een aparte procesbeschrijving berichtenverkeer beschikbaar.
Deze is aan het eind van week 5 te vinden op www.sociaaldomeinachterhoek.nl en zal een
gedetailleerde beschrijving bevatten over de begrippen ‘begindatum, startdatum en
aanvangsdatum’.
Procesbeschrijving berichtenverkeer Dyslexie
Voor de DBC’s dyslexie komt een aanvullende beschrijving berichtenverkeer beschikbaar.
Deze is aan het eind van week 5 te vinden op www.sociaaldomeinachterhoek.nl.
Indicatiestelling en flexibele beschikking
Aanbieders ervaren problemen in de uitvoering, wanneer een beschikking te weinig ruimte laat
voor flexibele inzet van de zorg, afgestemd op de specifieke situatie van de client.
Zorgaanbieders kunnen, in overleg met de consulenten, bekijken hoe de zorg met meer ruimte
voor flexibiliteit in de uitvoering kan worden beschikt.

Gevolgen flexibele beschikking en omzetting 2016-2017
Gemeenten hebben bij de omzetting 2016-2017 een inschatting gemaakt hoeveel zorg in 2016 is
uitgevoerd en hoeveel er nog beschikbaar is voor 2017. Dit is via een 301-bericht aan de
aanbieder kenbaar gemaakt.
Gemeenten zijn zich er van bewust dat hier onjuiste gegevens kunnen zijn opgenomen. Dit komt
omdat niet zichtbaar was hoeveel zorg in 2016 al ingezet was. Wij roepen nadrukkelijk alle
aanbieders op om deze rest-uren te controleren bij verwerking. U kunt zich bij de betreffende
gemeente melden als het aantal resturen voor 2017 niet klopt.
Gemeente Oost Gelre is in week 4 begonnen met het bellen van de aanbieders waarbij dit van
toepassing is, om zo de werkelijke benutte uren 2016 te verwerken. Wanneer correctie nodig is
voor het aantal resturen in 2017 volgt richting aanbieder een aangepast 301 bericht. Daarin
staan de werkelijk benutte uren van 2016 zodat er geen problemen zijn met betrekking tot het
factureren. Daarnaast volgt een aangepast 301 richting de aanbieder met daarin het resterende
aantal uren voor 2017. Die kunnen dan volledig benut worden.
Ook andere gemeenten kunnen deze procedure volgen. Aanbieders kunnen ook zelf het initiatief
nemen.

Afsluiting boekjaar 2016
Om 2016 af te kunnen sluiten vragen we van aanbieders om een snelle aanlevering van
creditnota’s 2016, 303D-declaratieberichten 2016 en/of PDF’s (kan nog m.b.t. 2016), of 321bericht voor volledige DBC’s.
Zie voor aanlevering van de productieverantwoording en accountantsprotocol 2016 ook onze
eerdere brief over het accountantsprotocol. Voor leveranciers die in 2016 met OHW hebben
gewerkt is voor het aanleveren van een overzicht OHW-2016 is een format beschikbaar. Deze is
te vinden op www.sociaaldomeinachterhoek.nl onder het kopje berichtenverkeer en facturatie.
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van het landelijk format, of een eigen format te
gebruiken.

Berichtenapp Vecozo
De berichtenapp kan een eenvoudig alternatief voor het berichtenverkeer bieden bij softwareproblemen bij de zorgaanbieder De VNG heeft een overzichtelijke handleiding ‘Berichtenapp’ .
beschikbaar. Deze helpt de aanbieders stap voor stap door de Berichtenapp.

Welk tarief geldt in 2017?
Per 1 januari 2017 gelden de inkooptarieven van 2017. Uitzondering hierop vormen de DBC’s en
de BGGZ trajecten, die gestart zijn in 2016 (dus ook de DBC’s die gestart zijn op 31 december
2016), maar doorlopen in 2017. Daarvoor gelden de tarieven 2016.
De landelijke financieringsafspraken voor DBC’s tot 2018 blijven ook in 2017 van kracht. Dat
betekent dat deze worden gefinancierd op trajectbasis, waarbij het geldend tarief bij de start van
het DBC/traject geldend is voor het gehele traject. Deze mag tussentijds niet worden gewijzigd.
De eindafrekening vindt plaats door middel van een 321-bericht.

Welke code geldt in 2017?
Per 1 januari zijn de coderingen uit 2016 omgezet naar de landelijke codetabel van de VNG.
Voor alle jeugdhulp en Wmo zijn deze coderingen aangepast per 1 januari 2017 (jeugd) of 2
januari (Wmo). Alle beschikkingen jeugdhulp 2016 zijn dus in code omgezet (via een 301bericht).
Uitzonderingen hierop vormen wederom de DBC’s en de BGGZ trajecten. Voor hen geldt, dat een
gestart traject in 2016 deze codering blijft voeren tot de afsluiting van de DBC in 2017.
Extra probleem GGZ-codes
Bij de omzetting van de codes is gebruik gemaakt van de codetabel VNG. Daarbij is voorbij
gegaan aan de landelijk gehanteerde codelijst van het Nza voor de gehele GGZ-branche.
Veel aanbieders gebruiken de landelijke Nza-lijst en niet de VNG-lijst. De gemeenten maken in
hun backoffice een vertaaltabel operationeel, om de matchingsproblemen op te heffen.

Maak contactpersoon van uw organisatie bekend
Om misverstanden/problemen snel op te lossen zijn directe contacten tussen personen het
meest wenselijk. Gemeente hebben hun contacten van de backoffice op
www.sociaaldomeinachterhoek.nl (onder kopje contact) geplaatst.
Wij roepen aanbieders op hun directe contactpersonen in Negometrix in te voeren en/of deze
personen via een mailing aan de betreffende contactpersonen door te geven.

Extra voorlichtingsbijeenkomst over berichtenverkeer 15 februari
Op 18 januari werd een voorlichtingsbijeenkomst over Vecozo en het berichtenverkeer
gehouden. Van verschillende kanten wordt om een extra informatiebijeenkomst gevraagd.
Daarom is er op 15 februari opnieuw een informatieve bijeenkomst over het gebruik van het
berichtenverkeer en Vecozo.
De bijeenkomst vindt plaats in de Cultuurfabriek de Dru in Ulft en duurt van 14.00 uur tot 16.30
uur. Aanmelden kan via h.rijkhoek@bronckhorst.nl.

Contracten maatwerk Wmo Doetinchem lopen in 2017 door
We merken dat veel aanbieders vragen stellen over de contracten voor maatwerkvoorzieningen
Wmo met de gemeente Doetinchem. Voor maatwerkvoorzieningen Wmo (m.u.v. Beschermd
Wonen en Jeugd) heeft de gemeente Doetinchem niet meegedaan met de Inkoop. We wijzen erop
dat daarom deze contracten nog doorlopen tot en met 31 december 2017. Dit betekent dat de
producten voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf voor de clienten Doetinchem in
2017 nog bestaan. Per 1 januari 2018 sluit Doetinchem zich wel aan. Aanbieders moet zich dan
wel voor Doetinchem hebben ingeschreven.
Tevens herhalen we de boodschap uit de vorige nieuwsbrief dat tarieven van de Wmoproducten Doetinchem 2016 met 1,66% geïndexeerd worden. We verzoeken u om uw tarieven
aan te passen.
Mocht u specifieke vragen hebben over deze indexering of over de wmo producten van de
gemeente Doetinchem in het bijzonder, neemt u contact op met contractbeheer@doetinchem.nl
of de bij u bekende contractbeheerder/accountmanager.

