Presentatie AB 1 november 2018
-

Patricia van Aaken trekker vanuit DB

-

Ieder AB presentatie over de voortgang
Presentatie is ter info, indien besluitvorming nodig à AOJ,DB,AB

-

Implementatie inkoopsysteem
- Berichtenverkeer
- Implementatie arrangementenmodel (afwegingskader)
- Aansluiting Jeugdstrafrechtketen inclusief ASR
- De GI route
- Beheersmaatregel GI indicaties
- Huisartsenroute
- Verstevigen lokale teams

-

Berichtenverkeer
Declaraties in % van 1-1-18 t/m 1-10-18
60%

BAR-organisatie*

27%

€ 1.646.273,00

Brielle

5%

€

Capelle ad Ijssel

17%

€ 1.030.829,00

30%

Goeree-Overflakkee

19%

€

20%

Hsluis/Wvoorne

-

-

Krimpen ad Ijssel

33%

€ 1.005.417,00

Lansingerland

53%

€ 1.598.222,00

ROGplus**

35%

€ 4.945.927,00

Nissewaard

37%

€ 2.647.528,00

Rotterdam

14%

€ 7.465.455,00

Gemiddeld

27%

€ 20.976.501,00

50%
40%

10%
0%

46.942,00

589.908,00

*backoffice van gemeenten Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk
** backoffice van gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam

Berichtenverkeer
Status
- Declaraties 27% via het berichtenverkeer
Knelpunten
- Zorgcontinuïteit, arrangementen verlopen goed
- J&O en GGZ partijen. Deze worden bezocht door Pepijn Többen
- Risico’s (administratie van Parnassia, Enver, Yulius)
- Voortgang herindicaties, volgt een inventarisatie
- Problemen met tijdige en betrouwbare cijfers van onderaannemers
Planning
- Q1 toewijzingen bij ZA en Gemeenten gelijk
- Q1 declaraties via berichtenverkeer
- Q1 administratieprotocol V2.0
- Q2 ontwikkeling prognose model
- Q2 implementatie nieuwe werkwijze landelijk administratieprotocol

Voorbeeld JW315 (verzoek om toewijzing)
fout is verwijzer

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Bericht xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/jw316/schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><Header><BerichtCode>447</BerichtCo
de><BerichtVersie>2</BerichtVersie><BerichtSubversie>2</BerichtSubversie><Afzender>737
30906</Afzender><Ontvanger>0599</Ontvanger><BerichtIdentificatie><Identificatie
xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">115771</Identificatie><
Dagtekening xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">2018-0601</Dagtekening></BerichtIdentificatie><IdentificatieRetour>106D04853E68</IdentificatieRet
our><DagtekeningRetour>2018-0604</DagtekeningRetour><RetourCodes><RetourCode>0200</RetourCode></RetourCodes><
/Header><Client><Bsn>xxxxxxxxxx</Bsn><Geboortedatum><Datum
xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">2000-07-04</Datum>
</Geboortedatum><Geslacht>2</Geslacht><Naam><Geslachtsnaam
xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema"><Achternaam>xxxxxxxx
</Achternaam></Geslachtsnaam><Voornamen
xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">xxxxxxxxxxxxxx</Voorn
amen><Voorletters
xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">JS</Voorletters></Naa
m><GezagsdragerBekend>2</GezagsdragerBekend><AangevraagdeProducten><Aangevraa
gdProduct><ReferentieAanbieder>104876</ReferentieAanbieder><Product><Categorie
xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">44</Categorie><Code
xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">44A03</Code></Produ
ct><ToewijzingIngangsdatum>2018-0213</ToewijzingIngangsdatum><ToewijzingEinddatum>2018-0419</ToewijzingEinddatum><Omvang><Volume
xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">24900</Volume><Eenh
eid
xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">83</Eenheid><Frequen
tie
xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">2</Frequentie></Omva
ng><Verwijzer><Type
xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">01</Type><Naam
xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">Rotterdam</Naam></V
erwijzer><Raamcontract>2</Raamcontract><RetourCodes><RetourCode>9074</RetourCode
></RetourCodes></AangevraagdProduct></AangevraagdeProducten><RetourCodes><Retour
Code>0200</RetourCode></RetourCodes></Client></Bericht>

Implementatie arrangementenmodel (afwegingskader)
-

Werkgroep 3x bijeen geweest
Werkgroep bestaande uit aanbieders, bestellers (GI en
wijkteams) en gemeenten
Input van GI’s en wijkteams verwerkt, teksten
verbeterd;
Slag 2 met aanbieders, input opgehaald;
Eerste wijzigingen reeds doorgevoerd.
November/december 3 sessies ingepland om systeem
te verhelderen.
December: oplevering nieuwe tekst en praatplaat
Doorgaand: aandacht om systeem naar gebruikers
(aanbieders, bestellers, opdrachtgever) te verhelderen
en gezamenlijk kader en interpretaties te ontwikkelen.

Aansluiting jeugdstrafrechtketen incl. ASR
Doel: aansluiten van de jeugdstrafrechtketen op jeugdhulp, inclusief adolescentenstrafrecht (ASR)
Betreft: Alle jongeren (18-min) en jongvolwassenen (18-plus) die vallen onder Jeugdstrafrecht en
Jeugdwet
Betrokkenen: ZBT
- Opstellen hulpverleningsplan/arrangement en uitvoering van reclassering door GI’s en 3RO
- Advies van RvdK (18-min) en 3RO (18-plus) (bijzondere voorwaarden/hulp) en OM (straf en
bijzondere voorwaarden) aan rechtbank
Maatregelen:
- Werkgroep Implementatie Arrangementen: deelname door GI’s en 3RO
- Afwegingkader
- Implementeren arrangementenmodel
- Borging
- Werkgroep GI’s/3RO en RvdK
- Menukaart/factsheet: keten, rollen, inzet Jeugdhulp (1 dec klaar)
- Kennis over hulpverleningsveld en implementatie arrangementen
- Analyse vergelijking inhoud arrangement met inhoud strafadvies tbv communicatie met OM en
Rechtbank
- Aansluiting van 1 JH aanbieder op doelgroep ASR (1-12019)

De GI route
Route voor indicaties van gecertificeerde instelling.
- Bespreking/ophaalronde in AOJ van 13 november as
- Betrokkenheid van alle regio ambtenaren via AOJ en Bedrijfsvoeringsoverleg
- Implementatie is volgend op inhoudelijke discussie
Knelpunten/risico
- Aanpassing kan vertraging veroorzaken
- Aanpassing van samenwerkingsprotocol kan vertraging veroorzaken
Planning
- Gereed eind Q1 2019

Beheersmaatregel GI indicaties
Er is een kwaliteitsmedewerker ingezet bij de Gecertificeerde Instelling doel:
- Scholing GI te verzorgen mbt samenstellen arrangement (alle teams zijn bezocht)
- Inventariseren lokaal aanbod gemeenten en bevorderen dat GI’s dat benutten.
(opgeleverd).
- Input geleverd mbt de verduidelijking afwegingskader (loopt nog door)
- Wegwerken achterstanden arrangement afhandeling GI (is gedaan)
Vervolg:
- Inzet stopt per eind maart 2019;
- Vanaf 1 jan 2019 gaat hij in aantal uren van 24 naar 16 uur ter afronding
- Er zal in 2019 nog eenmaal alle teams worden bezocht mbt het verbeterde
afwegingskader

Huisartsenroute
-

-

De gewenste werkwijze is in werkgroepen uitgewerkt (Vlaardingen,
Lansingerland, Capelle, Nissewaard en Rotterdam en ZA)
Besluitvorming AB en DB heeft plaatsgevonden
Er een ‘romp’ factsheet beschikbaar gesteld aan de gemeenten
Regionaal ingekocht zorgaanbieders zijn geïnformeerd
MVS heeft een nadere uitwerking opgeleverd van de stappen die het lokale team
moet zetten in de inhoudelijke afhandeling. Deze wordt besproken in AOJ 13
november.
Het is nu aan de gemeenten om de lokale implementatie vorm te geven.
Na Q1 2019 de werkwijze evalueren.

Verstevigen lokale teams

-

In eerste instantie een lokale verantwoordelijkheid
Mogelijk is het verstandig hierbij gezamenlijk op te trekken
Wenselijkheid ambtelijk inventariseren

