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De Volgende Stap

Innovatie of Disruptie?

Bron: Computable

Agenda SLO – Special Edition


Welkom



Nieuws vanuit iStandaarden



Plenaire brainstorm: Woonplaatsbeginsel



Workshopronde 1



Koffiebreak



Workshopronde 2



Plenaire afsluiting

(13.50 – 14.45)

(15.00 – 15.55)

Nieuws vanuit iStandaarden
Modules iStandaarden


De nieuwe Groene Vinken


Ontwikkeling Groene Vink



Geen Groene Vink voor iWlz 2.0.1

iWmo / iJw


Tussenrelease iWmo 2.2 en iJw 2.2 per 1 oktober 2018



Regiobijeenkomsten iWmo en iJw 2.3 met Ketenbureau



Protocol Herindeling (iWmo en iJw)



Uitwerking abonnementstarief

Nieuws vanuit iStandaarden
iWlz



Release iWlz 2.0.1


Per 1 januari 2019 middels bigbang-scenario



Migratiedraaiboek in november beschikbaar (gezien zeer kleine release heeft
migratiedraaiboek weinig impact)

Het Woonplaatsbeginsel
Door Rob Neefs

Agenda:
-

Woonplaatsbeginsel
-

achtergrond

-

nieuwe definitie

-

effecten

-

Project op hoofdlijnen

-

Specifiek: eenmalige gegevensoverdracht
-

proces

-

gegevenselementen

-

pilot

Woonplaatsbeginsel: achtergrond

-

bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor het inzetten en financieren
van jeugdhulp of het uitvoeren van een jeugdreclasserings- of
jeugdbeschermings-maatregel

-

huidige definitie: de gemeente waar de feitelijke woonplaats van de ouder
met gezag ligt. In veel gevallen moet het gezagsregister geraadpleegd
worden. Dit is een tijdrovende en specialistische activiteit

-

in de praktijk geschillen over de feitelijke woonplaats van de ouder met
gezag

-

huidig woonplaatsbeginsel geeft verkeerde prikkels bij voogdij: de woonplaats
leidend is waar het kind (toevallig) uit huis is geplaatst en niet meer de
gemeente van herkomst.

Woonplaatsbeginsel: en toen?

-

motie Voortman om onduidelijkheden en drempels weg te nemen. Toezegging
gedaan om Tweede Kamer nader te informeren over mogelijke
oplossingsrichtingen (2016)

-

impactanalyse naar mogelijkheden vereenvoudiging woonplaatsbeginsel is
uitgevoerd (2017) in de praktijk geschillen over de feitelijke woonplaats van
de ouder met gezag

-

aanpassing en vereenvoudiging kan het best gerealiseerd worden door aan te
sluiten bij BRP en adres van jeugdige als uitgangspunt te nemen

Woonplaatsbeginsel: nieuwe definitie (1)

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat vereenvoudiging in toepassing en
uitvoering voor jeugdhulp zonder verblijf het best gerealiseerd kan worden door
aan te sluiten bij de BRP en het adres van de jeugdige als uitgangspunt te nemen
in plaats van de woonplaats van de gezagsdrager.
Voor jeugdigen met verblijf is de beste oplossingsrichting om de gemeente waar
de jeugdige volgens de BRP voorafgaande aan een eerste verhuizing in verband
met verblijf ingezetene was, verantwoordelijk te laten blijven. Deze oplossing
laat de prikkel bij de gemeente waar het kind vandaan komt en sluit aan bij de
uitgangspunten van de Jeugdwet.

Woonplaatsbeginsel: nieuwe definitie (2)

De definitie van ‘woonplaatsbeginsel’ komt als volgt te luiden:
woonplaats:
-

1° de gemeente waarvan de jeugdige ingezetene in de zin van de Wet
Basisregistratie personen is

-

2° ingeval van jeugdhulp met verblijf: de gemeente waarvan de jeugdige
voorafgaand aan een laatste verhuizing in verband met verblijf ingezetene in
de zin van de Wet Basisregistratie personen was

-

3° ingeval de woonplaats, bedoeld onder 1° en 2°, onbekend is dan wel
buiten Nederland is: de plaats van het werkelijke verblijf van de jeugdige op
het moment van de hulpvraag

Nieuwe woonplaatsbeginsel: effecten

-

vereenvoudiging

-

meer eenduidigheid in uitvoering

-

administratieve lasten nemen af

-

prikkels worden op de goede plek neergelegd

-

stimuleert preventie

-

stimuleert inzetten van hulp dicht bij huis

Project op hoofdlijnen
-

april 2017: start kwartiermakersfase. Met veldpartijen (gemeenten en
aanbieders) meerdere werkateliers om e.e.a. meer handen en voeten te geven

-

tweede kwartaal 2018: keuze om nieuwe woonplaatsbeginsel per 1 januari 2020
in te voeren

-

najaar 2018: wetsvoorstel naar Tweede Kamer. Laatste reacties worden verwerkt

-

juli 2018: start implementatiefase:
-

vanaf oktober 2018: werkateliers met veldpartijen om hen met elkaar de
voorbereidingen richting 1 januari 2020 vorm te geven

-

eind eerste kwartaal 2019: queries beschikbaar voor ontsluiten systemen gemeenten

-

tweede helft 2019: gegevensoverdracht tussen gemeenten (huidige populatie)

-

eind 2019: gereedschap beschikbaar waarmee gemeenten en aanbieders voor nieuwe
instroom de verantwoordelijke gemeente kunnen vaststellen

-

laatste kwartaal 2018: pilot gegevensoverdracht met drie gemeenten

Gegevensoverdracht: proces
2) ontsluiten gegevens uit
systemen gemeenten middels
query (gemeenten)

3) versturen lijst jeugdigen
naar zorgaanbieders ter
controle en aanvulling
(gemeenten)

4) controleren en aanvullen
lijst jeugdigen o.b.v. eigen
gegevens (zorgaanbieders)

5) versturen gecontroleerde
en aangevulde lijst jeugdigen
naar gemeenten
(zorgaanbieders)

6) verwerken aanvullingen
en wijzigingen (gemeenten)

7) uitdraaien aangevulde lijst
jeugdigen en versturen naar
verzamelpunt (gemeenten)

8) verrijken lijsten jeugdigen
met nieuwe woonplaats
(verzamelpunt)

9) generen lijsten jeugdigen
en versturen (verzamelpunt)

1) softwareleveranciers
gemeenten vragen query
te bouwen (centraal
vanuit project)

10) verwerken lijsten
jeugdigen en afstemmen met
nieuwe gemeenten
(gemeenten)

Gegevensoverdracht: gegevenselementen
-

gemeentecode oud: oude verantwoordelijke gemeente

-

gemeentenaam oud

-

BSN van de jongere. Als BSN niet bekend, komt jongere op uitvallijst

-

achternaam jeugdige (zonder tussenvoegsel)

-

productcategorie (verblijf/geen verblijf): kan per jeugdige één of meerdere
keren voorkomen. Als jeugdige verblijf ontvangt, is dit leidend
-

productcode

-

leverancier/AGB-code (per record)

-

begindatum toewijzing zorg

-

verwachtte einddatum zorg

-

frequentie

-

eenheid frequentie

-

volume

-

eenheid volume

Pilot gegevensoverdracht
-

in laatste kwartaal 2018

-

drie gemeenten:
-

Midden Limburg West (Weert, Leudal, Nederweert)

-

Foodvalley (Ede en Barneveld)

-

Utrechtse Heuvelrug

-

pilot in voorbereiding: welke systemen ontsluiten?

-

met Centric al contact gelegd

-

na duidelijkheid te ontsluiten systemen contact met overige leveranciers (medio
september)

-

resultaten pilot voor uiteindelijke vraag aan softwareleveranciers (eind november
2018)

-

Workshop ronden 1 & 2
Ronde 1: van 13.50 – 14.45 uur

Ronde 2: van 15.00 – 15.55 uur

Workshop 1: ‘Routeplanner van het Informatiemodel’

 Elly Kampert en

- zaal 6.2
Workshop 2: ‘Werkagenda van het Ketenbureau’

Fabien Reniers
 Quirien Houweling en
Jessica Teunissen

- zaal 6.3

Workshop 3: ‘Een korter releaseproces’ - zaal 5.2

 Kees Steijsiger

Workshop 4: ‘Retourberichten bij facturatie’ – zaal 7.1

 Anita Kamies

Plenaire afsluiting
Reacties deelnemers over de workshop?


Tevreden?



Nuttig en zinvol?



Waar wil je nog meer over weten?

Rondvraag


Heb je nog een vraag?



Wil je nog iets kwijt?

Volgend Softwareleveranciersoverleg: dinsdag 13 november van 13.00 – 16.00

Bedankt!

