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Contractering Wmo en Jeugd 2018 

 
 
Deel 1: Presentatie over de wijzigingen in 2018 
 
1. Geldt de landelijke norm bij verantwoording voor iedere gemeente separaat? 
Nee, voor verantwoording 2017 hanteren de gemeenten van rivierenland een lager bedrag per 
gemeente dan de landelijke norm: 
Factureert u over 2017 aan één van de tien regiogemeenten een bedrag van € 50.000 of meer, dan 
laat u de productieverantwoordingen van alle regiogemeenten door uw accountant voorzien van een 
controleverklaring. Zorgaanbieders die per gemeente voor minder dan € 50.000 zorg factureren 
kunnen volstaan met het indienen van ondertekende productieverantwoordingen volgens de 
landelijke formats. 
 
2. Loopt de aanvraag voor beschermd wonen nog via Nijmegen? 
Ja, een aanvraag voor beschermd wonen loopt via Nijmegen. 
 
3. Geldt bij crisiszorg een maximaal aantal dagen? 
Crisisopvang is inzetbaar voor een gemiddelde periode van maximaal 28 dagen 

 
4. Wie mag bepalen of het kortdurige of langdurige zorg is? 
De verwijzer bepaalt de hoogte en de duur van de zorg, indien zij dit nodig acht: in overleg met de 
zorgaanbieder.  
 
5. Gelden alle regels omtrent DSM 5 ook in de contractering van 2018? 
In de perceelbeschrijving JGGZ is opgenomen dat de zorg ingezet kan worden als er sprake is van een 
(ernstige vermoeden van) stoornis benoemd in de DSM V. 
 
6. Blijft de limitering bij S-JGGZ diagnostiek in 2018 bestaan?  
In de perceelbeschrijving JGGZ is geen limitering van diagnostiek voor JGGZ opgenomen.  
We hanteren de volgende richtlijnen 
54004 diagnostiek bij basis JGGZ is 1000 minuten 
54001 volume basis JGGZ is 1000 minuten,  
54004 diagnostiek bij specialistisch is max. 1800 minuten 
54002 volume specialistisch is 30.000 minuten 
 
7. Klopt het dat de zorg pas kan beginnen, nadat de gebiedteams de verwijzing vanuit de huisarts 

heeft bevestigd/bekrachtigd? 
Nee, om zorg te starten is een geldige verwijzing nodig. De huisarts is een wettelijke verwijzer. De 
zorgaanbieder moet na ontvangst van de verwijzing een 315 bericht sturen aan de gemeente.  
 
8. Vraag 
Hoe veilig zijn de gegevens bij INITI8? 
Antwoord 
De gegevens die zorgaanbieders hebben aangeleverd bij INiti8 worden gepseudonimiseerd en zijn 
voor de gemeenten niet te traceren naar een persoon. 
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9. Worden de spelregels van de NZA rondom tijdschrijven gehanteerd in de regio? 
In de perceelbeschrijving JGGZ is het volgende opgenomen over tijdschrijven (art 12 blz 13): 
Declarabele uren 
Direct 
cliëntgebonden tijd 

Werkzaamheden in 
direct contact met de 
cliënt of zijn systeem. 

*Contact = face-to-face, bit-to-bit of phone-to-
phone. 
*systeem = alle direct bij de cliënt betrokken 
familieleden, vrienden, docenten en 
onafhankelijke professionals in de nulde lijn 
(huisarts, en schoolarts) 

Indirect 
cliëntgebonden tijd 

Werkzaamheden die 
indirect betrekking 
hebben op de cliënt. 

Bijvoorbeeld: verslaglegging, multidisciplinair 
overleg, overleg met een tweedelijns-
professional bij een andere organisatie, 
schrijven adviesrapport en reistijd naar of van 
de cliënt. 

   
Niet declarabele uren 
Niet cliëntgebonden 
tijd 

Werkzaamheden die 
geen betrekking 
hebben op de cliënt 
of zijn systeem 

Bijvoorbeeld: training/cursus, teamoverleg 
(niet gericht op cliënten), vakantie, verlof, 
ziekte.  

 
10. Hoe oud moet een persoon zijn om een VOG aan te vragen? Moet de zorgaanbieder voor een 

stagiaire ook een VOG aanvragen? 
Personen die beroepsmatig dan wel vanuit een professioneel georganiseerde situatie (professionals 
en vrijwilligers) in contact kunnen komen met Cliënten, bezitten een verklaring omtrent het gedrag 
(VOG) die niet eerder is afgegeven dan drie maanden voor het tijdstip waarop betrokkene voor de 
opdrachtnemer ging werken. De gemeente maakt voor de VOG geen onderscheid op basis van 
leeftijd noch  betaalde en onbetaalde medewerkers. 
  
Deel 2: Presentatie van Wmo-Toezicht 
 
11. In geval van calamiteit of geweldsincident, waar moet de zorgaanbieder dit melden? 
Een calamiteit of geweldsincident moet de zorgaanbieder direct melden bij de politie. Daarna moet 
je het melden bij de ambtenaar IV/OV van de gemeente waar de calamiteit heeft plaatsgevonden. 
Daarnaast geldt de meldplicht: Binnen 3 dagen melden bij de (landelijke) Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd c.q. Wmo-toezicht van de GGD.  
 
12. Klopt het dat de zorgaanbieder een calamiteit of geweldsincident alleen hoef te melden, 

wanneer deze op mijn locatie plaatsvindt? 
Nee, een calamiteit of geweldsincident met een cliënt in zorg moet de zorgaanbieder altijd melden 
bij de gemeenten waar de cliënt woonachtig is, ongeacht de locatie waar de calamiteit of het 
geweldsincident heeft plaatsgevonden.  
 
13. Wat is de maximale tijd, waarbinnen de zorgaanbieder moet melden bij de IV-er van de 

gemeente? 
De melding wordt gedaan uiterlijk op de eerstvolgende werkdag nadat de calamiteit heeft 

plaatsgevonden (tussen 8.30 en 17.00 uur). Als er sprake is van een calamiteit welke direct leidt tot 

maatschappelijke onrust, belt de zorgaanbieder uiteraard de politie. 
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14. Is er een samenwerking tussen Wmo Toezichthouder en Veilig Thuis? 
Wmo Toezichthouder brengt Veilig Thuis en meldpunt Bijzondere zorg op de hoogte van calamiteit of 
geweldsincident.  
 
15. Moet een onderaannemer ook melden bij Wmo toezicht? 
De gemeenten heeft een overeenkomst gesloten met de hoofdaannemer, die heeft dan ook de 
meldplicht bij de gemeente en de desbestreffende inspectie. 
 
16. Moet men bij seksuele misbruik ook een melding maken bij de politie? 
Uiteraard  
 
17. In hoeverre is het melden bij Wmo-Toezicht veilig? 
Privacy en gegevens worden gewaarborgd en in acht genomen binnen Wmo-Toezicht. 
 
 Mededelingen: 
 Alle meldingen boven de 18 jaar(cliënt) moet naar de Wmo-Toezicht, alle meldingen onder de 18 

jaar moeten naar IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). 
 Alle informatie over de Wmo toezichthouder is terug te lezen op: 

https://ggdgelderlandzuid.nl/professionals/maatschappelijke-zorg/wmo-toezicht/ 
 


