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Samen werken we aan het verminderen van de administratieve lasten
| Ketenbureau@i-sociaaldomein.nl | www.i-sociaaldomein.nl |

Inleiding
Tot 1 september 2020 hebben aanbieders van zorg en ondersteuning en gemeenten gelegenheid
gehad om suggesties te doen voor de standaardproductcodelijst Wmo en Jeugdwet. In dit verslag
staan de binnengekomen suggesties, voorzien van de overweging en het besluit van de redactieraad.
Hoofdstuk 1 behandelt de suggesties tbv de productcodelijst van de WMO.
Hoofdstuk 2 behandelt de suggesties tbv de productcodelijst van de Jeugdwet.
Overzicht suggesties Wmo
Vanuit aanbieders en gemeenten zijn geen suggesties ontvangen. Op verzoek van de VNG is een
aanpassing voorgesteld in de productcodes die horen bij het landelijk raamcontract voor
ondersteuning. Het gaat hier om een toevoeging van de omschrijving ‘outputgericht’ of
‘inspanningsgericht’ en de toevoeging van een aantal codes voor vervoer.
Overzicht suggesties Jeugdwet
Een suggestie is ontvangen van jeugdregio ‘Een tien voor de jeugd’. Zij stellen nieuwe codes voor ten
behoeve van de Jeugdzorg begeleiding inspanningsgericht. Daarnaast is op verzoek van de VNG een
aanpassing voorgesteld in de productcodes die horen bij het landelijk raamcontract voor
ondersteuning. Het gaat hier om een toevoeging van de omschrijving ‘outputgericht’ of
‘inspanningsgericht’.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit document?
Neemt u contact op met het Ketenbureau i-Sociaal Domein
Email : ketenbureau@i-sociaaldomein.nl
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1 Standaardproductcodelijst Wmo
In dit hoofdstuk beschrijven we de suggesties die zijn binnengekomen voor de productcodelijst
Wmo, inclusief de overweging en het besluit van de redactieraad.
1.1 Omschrijving productcodes die horen bij het landelijk raamcontract voor ondersteuning
Van een aantal codes is de omschrijving aangevuld. Het gaat hier om een toevoeging van de
omschrijving “outputgericht” of “inspanningsgericht”.
1.1.1 Overweging
Hierdoor wordt duidelijk welke uitvoeringsvariant van toepassing is.
1.1.2 Besluit
De suggesties zijn doorgevoerd.

1.2 Toevoegen nieuwe productcodes LTA WMO
Aan de standaardproductcodelijst WMO zijn onderstaande codes voorgesteld:
Productcode

Omschrijving

08L01

Vervoer begeleiding naar locatie Volwassenen 0 -10 kilometer: inspanningsgericht

08L02

Vervoer begeleiding naar locatie Volwassenen 11 -30 kilometer: inspanningsgericht

08L03

Vervoer begeleiding naar locatie Volwassenen 11 -30 kilometer: inspanningsgericht

08L04

Vervoer begeleiding naar locatie Volwassenen >= 51 kilometer: inspanningsgericht

08L05

Vervoer begeleiding naar locatie Volwassenen met rolstoel 0 -10 kilometer: inspanningsgericht

08L06

Vervoer begeleiding naar locatie Volwassenen met rolstoel 11 -30 kilometer: inspanningsgericht

08L07

Vervoer begeleiding naar locatie Volwassenen met rolstoel 31 -50 kilometer: inspanningsgericht

08L08

Vervoer begeleiding naar locatie Volwassenen met rolstoel >= 51 kilometer: inspanningsgericht

1.2.1 Overweging
Deze codes waren er nog niet voor landelijke inkoop.
1.2.2 Besluit
De suggesties zijn doorgevoerd.
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2 Standaardproductcodelijst Jeugdwet
In dit hoofdstuk beschrijven we de suggesties die zijn binnengekomen voor de productcodelijst
Jeugdwet, inclusief de overweging en het besluit van de redactieraad.

2.1 Omschrijving productcodes die horen bij het landelijk raamcontract voor ondersteuning
Van een aantal codes is de omschrijving aangevuld. Het gaat hier om een toevoeging van de
omschrijving “outputgericht” of “inspanningsgericht”.
2.1.1 Overweging
Hierdoor wordt duidelijk welke uitvoeringsvariant van toepassing is.
2.1.2 Besluit
De suggesties zijn doorgevoerd.

2.2 Nieuwe productcodes Begeleiding inspanningsgericht
Door Jeugdregio ‘Een tien voor de Jeugd’ is de suggestie gedaan om onderstaande productcodes toe
te voegen aan de productcodetabel Jeugdwet. Deze Regio bestaat uit de gemeenten Asten, Deurne,
Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren, Son en Breugel en Waalre.
Toe te voegen productcodes :
Product- Omschrijving
code
50A81
Begeleiding individueel I
50A82
Begeleiding individueel 2
50A83
Begeleiding individueel 3
50A84
Begeleiding individueel 4
Gezin/thuisbegeleiding
50A91
Begeleiding Groep 1
50A92
Begeleiding Groep 2

Productcategorie
50
50
50
50

Financieringsvorm

Eenheid

Ingangsdatum
1-1-2020
1-1-2020
1-1-2020
1-1-2020

Inspanningsgericht
Inspanningsgericht
Inspanningsgericht
Inspanningsgericht

Uur
Uur
Uur
Uur

50
50

Inspanningsgericht
Inspanningsgericht

Dagdeel 1-1-2020
Dagdeel 1-1-2020

2.2.1 Motivatie van de aanvrager
- Onze jeugd begeleidingsproducten hadden we in de oude PDC opgenomen in categorie 50
– omschrijving ondersteuning zelfstandig leven Jeugd. Dit betrof toen allemaal
outputfinanciering. Voor de duidelijkheid richting aanbieders en gemeentelijke toegang
wilden we deze inzet graag in categorie 50 behouden.
- We merken dat onze inwoners (jeugdigen en hun ouders) onvoldoende begrijpen wat
bedoeld wordt met de term “ondersteuning zelfstandig leven jeugd”. Zij weten wel wat
bedoeld wordt met de term begeleiding. Vandaar dat wij deze term weer hanteren zodat
de productbenaming ook in de klantbeschikking opgenomen kan worden en het de
communicatie tussen klant-aanbieder-gemeente vereenvoudigd.
- Omdat binnen de landelijke set geen productcodes beschikbaar zijn binnen de categorie 50
voor inspanningsgerichte financiering hebben we zelf een aantal nieuwe codes binnen deze
categorie gemaakt en afgestemd met onze gecontracteerde aanbieders.
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2.2.2 Overweging
1. Categorie 50 is gereserveerd voor Maatwerkarrangementen outputgericht.
Een inspanningsgerichte productcode past daarom niet in deze categorie.
2. Categorie 41 [productcode tabblad: dagbehandeling en dagbesteding] is blijkens de
[extra informatie in de standaardproductcodelijst JZ2.1] bedoeld voor producten die betrekking
hebben op daghulp op locatie van de aanbieder, zonder verblijf;
3. Categorie 45 [productcode tabblad: jeugdhulp ambulant regulier, specialistisch, laag tarief
(individueel, groep, op afstand, gezin/systeem, op locatie)] is blijkens de
[extra informatie in de standaardproductcodelijst JZ2.1] bedoeld voor producten die betrekking
hebben op ambulante jeugdhulp, zonder verblijf.
Mogelijke hulpvormen die kunnen worden gebruikt voor de aangedragen inspanningsgerichte zorg zijn:
Hulpvorm
01
Jeugdhulp zonder verblijf, uitgevoerd door het wijk- of buurtteam
02
Jeugdhulp zonder verblijf, ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
03
Jeugdhulp zonder verblijf, daghulp op locatie van de aanbieder
04
Jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
11
Jeugdhulp met verblijf, pleegzorg
12
Jeugdhulp met verblijf, gezinsgericht
13
Jeugdhulp met verblijf, gesloten plaatsing
14
Jeugdhulp met verblijf, anders dan bovenstaand

Best passende categorieën en productcodes waaruit kan worden gekozen zijn:
45A04
Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht
45A05
Jeugdhulp ambulant specialistisch: inspanningsgericht
45A06
Jeugdhulp ambulant diagnostiek: inspanningsgericht
45A48
Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (individueel)
45A49
Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (groep)
45A50
Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (op afstand)
45A51
Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (gezin/systeem)
45A52
Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (op locatie)
45A53
Jeugdhulp ambulant specialistisch: inspanningsgericht (individueel)
45A54
Jeugdhulp ambulant specialistisch: inspanningsgericht (groep)
45A55
Jeugdhulp ambulant specialistisch: inspanningsgericht (op afstand)
45A56
Jeugdhulp ambulant specialistisch: inspanningsgericht (gezin/systeem)
45A57
Jeugdhulp ambulant specialistisch: inspanningsgericht (op locatie)
45A63
Jeugdhulp ambulant laag tarief: inspanningsgericht
45A65
Behandeling: inspanningsgericht
45A69
Behandeling: inspanningsgericht (op locatie)
45A70
Jeugdhulp ambulant laag tarief: inspanningsgericht (individueel)
45A71
Jeugdhulp ambulant laag tarief: inspanningsgericht (groep)
45A72
Jeugdhulp ambulant laag tarief: inspanningsgericht (op afstand)
45A73
Jeugdhulp ambulant laag tarief: inspanningsgericht (gezin/systeem)
45A74
Jeugdhulp ambulant laag tarief: inspanningsgericht (op locatie)
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2.2.3 Beoordeling van suggesties
De redactieraad van programma i-Sociaal Domein beoordeelt de reacties op vier criteria:
1. Actualiteit:
past de productcode bij de ontwikkelingen in het sociaal domein? NEE
2. Relevantie:
kan de productcode worden vertaald naar een bestaande productcode? JA
3. Spreiding:
wordt de productcode gebruikt door meer dan één gemeente of regio? NEE
4. Toekomst:
is de verwachting dat op termijn meerdere partijen het product gaan hanteren? NEE

2.2.4 Besluit
De suggesties worden niet doorgevoerd.
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