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Bijeenkomst voor aanbieders over 

berichtenverkeer op 12 juli 2016 
 

Deze bijeenkomst op 12 juli j.l. was speciaal voor 

zorgaanbieders (Wmo nieuwe taken en Jeugd), die 

nog niet zijn aangesloten op het geautomatiseerd 

berichtenverkeer via het VECOZO knooppunt. 

Peel 6.1 is al enige tijd bezig om de stap te maken 

van papieren communicatie naar geautomatiseerd 

berichtenverkeer. Dit doen we voor het gehele 

administratieve proces van zorg leveren tot zorg 

factureren. De administratieve lasten, in kosten en in 

tijd, voor zowel zorgaanbieders als de gemeenten 

zullen hierdoor sterk afnemen. 

Per 1 oktober 2016 maakt Peel 6.1 de volledige 

overstap naar geautomatiseerd berichtenverkeer voor 

WMO nieuwe taken en Jeugd. Vanaf die datum 

worden er tussen zorgaanbieder en Peel 6.1 geen 

papieren berichten meer per post of mail verstuurd 

en geaccepteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de bijeenkomst op 12 juli 2016 is informatie 

gegeven over de procedure en werkwijze zoals we 

die binnen Peel 6.1 hanteren. Een belangrijk hulp-

middel binnen het geautomatiseerde berichten-

verkeer is de recent ontwikkelde VNG berichten-app. 

De stukken van deze bijeenkomst en de 

gebruiksaanwijzing voor de VNG berichten-app, zijn 

beschikbaar gesteld via de website voor aanbieders. 

 

 

Conferentie “naar een gezamenlijke 

taal” 29 juni 2016 

Op 29 juni vond de conferentie 'Naar een 

gezamenlijke taal' plaats in de Cacaofabriek in 

Helmond. De zoektocht van gemeenten in de Peel en 

Dommelvallei+  naar een nieuwe producten-

dienstencatalogus (PDC) was aanleiding voor deze 

conferentie. De opkomst was zeer goed. De 

presentaties en discussies waren inspirerend en 

hebben veel stof tot nadenken opgeleverd.  

Presentaties 

De presentaties van “Naar een gezamenlijke taal” 

vindt u op de website voor aanbieders. 

 

Vervolg 

De gemeenten willen een nieuwe, ingedikte PDC 

invoeren per 1 januari 2018. Belangrijke stappen in 

het proces daar naartoe: 

 Juni 2016: Modellen VNG, Eindhoven en West 

Brabant West analyseren in de werkgroep PDC. 

In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers 

van gemeenten en zorgaanbieders. Peel 6.1. 

haakt aan bij de al bestaande werkgroep in 

Dommelvallei+; 

 29 juni 2016: de conferentie, met daarin de 

voorbereiding door de werkgroep als input; 

 Oktober 2016: voorstel van werkgroep PDC aan 

wethouders Peelgemeenten en Dommelvallei+ 

over een nader uit te werken model; 

 Oktober - december 2016: Inhoudelijke vulling 

van de producten in de PDC; 

 Tarieven: werkgroep tarifering; 

 Eerste kwartaal 2017: PDC bespreken aan de 

Fysieke Overlegtafel (FOT); 

 Tweede kwartaal 2017: Opstellen van 

contracten. 

  

Ontvangst tijdens de bijeenkomst over berichtenverkeer 

http://aanbieders.peel6-1.nl/aanbieders-peel-61/Site-Root/Welkom-op-de-aanbieders-Peel-61-site/zorg-declareren/Berichtenverkeer-algemeen/Bijeenkomst-over-berichtenverkeer-voor-kleine-aanbieders-12-juli-2016
http://aanbieders.peel6-1.nl/aanbieders-peel-61/Site-Root/Welkom-op-de-aanbieders-Peel-61-site/Zorg-leveren/Zorg-leveren-Jeugdhulp/Jeugdhulp-Ontwikkeling-nieuw-PDC-conferentie-29-juni-2016


NIEUWSBRIEF  
 
ZORGAANBIEDERS JEUGD - JULI 2016 
 

 Nieuwsbrief zorgaanbieders Jeugd –juli  2016 – blad 2 

 

Aanbieders met deelovereenkomst 

specialistische ondersteuning:   

twee factuurmogelijkheden 
 

Alle aanbieders, die BIZOB gecontracteerd zijn en 

een deelovereenkomst specialistische ondersteuning 

hebben getekend, hebben gekozen op welke manier 

zij gaan factureren. Er zijn twee mogelijkheden. Als 

de zorgaanbieder eenmaal zijn keuze heeft gemaakt, 

kan dit in 2016 niet meer worden veranderd: 

1. Declaratie DBC’s vooraf 

Wanneer u heeft gekozen om de DBC zorg 

maandelijks via een voorfactuur in rekening te 

brengen, dan geldt de volgende werkwijze: 

 U ontvangt van de gemeente een iJW301 

bericht op productcode 32801 ‘DBC 

Voorfactuur’, met een uurprijs van € 85,20 

en een bijbehorende indicatie van ’99 uur per 

maand’;  

 U declareert per maand via een iJW303 

declaratie: de daadwerkelijke gedraaide 

productie in minuten, tegen een tarief van  

€ 1,42 per minuut, op productcode 32801;  

 Na maximaal 365 dagen of zoveel eerder als 

het DBC traject is afgelopen, crediteert u de 

reeds ontvangen voorschotten via een 

iJW303 declaratie;  

 Tot slot stuurt u de eindafrekening in via een 

iJW321 factuur. Op de iJW321 factuur staat 

het daadwerkelijk doorlopen DBC-traject 

conform de coderingen van de NZA, tegen 

het bijbehorende gecontracteerde DBC-tarief. 

2. Declaratie DBC’s achteraf 

Wanneer u heeft gekozen heeft om de DBC zorg 

ineens na afloop van het DBC-traject in rekening te 

brengen geldt de volgende werkwijze: 

 U ontvangt van de gemeente een iJW301 

bericht op productcode 32000 ‘DBC’ en een 

bijbehorende indicatie van ‘1 stuks 

gedurende de looptijd van de indicatie’;  

 Na maximaal 365 dagen of zoveel eerder als 

het DBC-traject is afgelopen, stuurt u de 

eindafrekening in via een iJW321 factuur. Op 

de iJW321 factuur staat het daadwerkelijk 

doorlopen DBC-traject conform de 

coderingen van de NZA, tegen het 

bijbehorende gecontracteerde DBC-tarief. 

Let op!:  Landelijke aanbieders mogen geen 

voorfacturen indienen. Zij hebben deze keuze-

mogelijkheid ook niet gekregen en werken altijd op 

basis van facturatie achteraf!  

 

 

Website voor zorgaanbieders melding 

nieuwsitem via RSS 
 

De website voor zorgaanbieders Peel 6.1 is recht-

streeks te vinden via  http://aanbieders.peel6-1.nl 

(let op, geen www toevoegen) of indirect via de link 

op www.peel6-1.nl op de homepage rechtsboven 

“snel naar website zorgaanbieders”. 

 

De inhoud van de website wordt regelmatig 

geactualiseerd. Als er wijzigingen zijn of als er 

nieuwe documenten worden geplaatst, melden we 

dat altijd in een kort nieuwsitem op de homepage.  

 

Wilt u niets missen? 

Wilt u de aanpassingen niet missen, neem dan een 

abonnement op een rss-feed. Hiermee regelt u dat u 

een melding krijgt als er een nieuwsitem is geplaatst. 

Kijk voor de rss-feed op de website voor aanbieders,  

helemaal bovenaan in de onderwerpenregel op de 

homepage.   

 

http://aanbieders.peel6-1.nl/
http://www.peel6-1.nl/
http://aanbieders.peel6-1.nl/aanbieders-peel-61

