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Nogmaals CAK-codes (domein 5 Maatwerkdiensten Wmo) 
 
Op onze website hebben wij de CAK-codes gepubliceerd en dat is bekendgemaakt in de Nieuwsmailing van week 48 
van 2016: 
 
“Voor de trajecten Begeleiding individueel (met eenheid 4 weken)melden de gemeenten inwoners voor de eigen 
bijdrage aan bij het CAK. Voor de overige producten (met eenheid uur en etmaal) leveren de aanbieders de gegevens 
aan bij het CAK.” 
 
Ook in het overzicht zelf wordt dit nog een keer benadrukt. Gebleken is echter dat meerdere aanbieders toch 
proberen bij het CAK gegevens aan te leveren bij trajecten Begeleiding individueel. Dat gaat fout, vandaar dat wij u 
bij deze daarop nogmaals wijzen. 
 
 
JW315-bericht (domein 4 Maatwerkdiensten Jeugd; DBC’s) 
 
Vanaf nu staat op onze website onder de rubriek “Backoffice” onder het item “Berichtenverkeer en facturatie” een 
toelichting op het JW 315-bericht. Graag uw aandacht hiervoor als dit van toepassing is. 
 
 
Workshop Berichtenapp VNG 
 
Op 31 januari heeft de workshop Berichtenapp VNG plaatsgevonden in het gemeentehuis van Venray. De workshop 
is zeer druk bezocht en de deelnemers waren enthousiast over de persoonlijke aanpak van de heer Jaap Sikkenk van 
de VNG. 
 
Op onze website vindt u de presentatie Presentatie en hierop vindt u eveneens de Handleiding Berichtenapp VNG. 
 
 
Wijziging productnaam Begeleiding ambulant individueel 
 
De naam van het product “Begeleiding ambulant individueel” (iWmo-code 15A08) is gewijzigd. De nieuwe naam voor 
dit product is “Begeleiding bij Beschermd Wonen”. De nieuwe naam geeft duidelijker weer wat dit product inhoudt, 
aangezien het product alleen in combinatie met de producten Beschermd Wonen (domein 5, Maatwerkdiensten 
Wmo perceel 5) kan worden aangeboden. 
 
 
Indienen Productieverantwoording 2016 vóór 1 april 2017 
 
De Productieverantwoording 2016 dient vóór 1 april 2017 te zijn ingediend bij de MGR Sociaal Domein Limburg-
Noord. Dit doet u online via het webformulier op onze website. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 
speciale editie van de Nieuwsmailing uit week 8. 
 
Aangezien voor de verantwoording van jaargrensoverschrijdende DBC’s voor het tarief uitgegaan dient te worden 
van het startjaar, kan het zijn dat het webformulier Productieverantwoording 2016 niet de juiste tarieven weergeeft. 
In deze gevallen dient u een 2016-DBC te verantwoorden en het ontstane verschil te verklaren in het veld 
“Opmerkingen” of in een separaat te uploaden document. 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/backoffice/cak-codes
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Backoffice/CAK-codes%202017.pdf
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Backoffice/Toelichting%20JW315-bericht.pdf
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Backoffice/Presentatie%20bijeenkomst%20Berichtenapp%20VNG.pdf
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Backoffice/Berichtenapp%20VNG.pdf
http://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/contact/nieuwsmailing


Nieuwe versies landelijk format productieverantwoording Wmo/Jeugdwet 
 
Omdat de eerder gepubliceerde versies van het landelijk format productieverantwoording Wmo/Jeugdwet (versie 
2.04) fouten en/of onjuistheden bleken te bevatten, heeft i-Sociaal Domein nieuwe versies van de beide formats 
gepubliceerd. Deze nieuwe versies zijn nu ook gepubliceerd op onze website. 
 
 
Berichtenverkeer versie 2.1 (informatie vanuit Regionale werkgroep Informatievoorziening) 
 
Volgens planning wordt half juni de jaarlijkse wijziging in het berichtenverkeer geïmplementeerd. Dit betekent dat 
middels een ‘big bang’ een conversie plaatsvindt naar de zogeheten XML-standaard en dat we overstappen op versie 
2.1 van het berichtenverkeer. Deze zorgt voor een betere leesbaarheid, verwerking en beveiliging van alle Wmo- en 
Jeugdberichten in de zorgketen (iWmo en iJW).  
 
Voor zowel zorgaanbieders als gemeenten betekent dit dat er aanpassingen in de gebruikte backoffice-applicaties 
plaats moeten vinden. Deze aanpassingen zullen technisch doorgevoerd moeten worden door uw 
softwareleverancier. Functionele aanpassingen zult u in overleg met uw leverancier zelf moeten doorvoeren. We 
adviseren u daarom nu al navraag te doen bij uw softwareleverancier over de bekendheid van deze ‘big bang’ en de 
status van de technische aanpassingen.  
 
Wanneer u geen softwareleverancier heeft en daarom gebruik maakt van de VNG Berichtenapp hoeft u niets te 
doen. De VNG zal zorgen dat de berichtenapp tijdig bijgewerkt is. Wanneer u nog gebruik maakt van de berichten-
convertor raden wij u aan nu over te stappen op de VNG Berichtenapp of een eigen softwareleverancier. De 
berichtenconvertor zal per 1 april aanstaande namelijk niet meer worden aangeboden. 
 
Naast technische en functionele aanpassingen zullen er ook procesmatige aanpassingen plaatsvinden tijdens de 
conversieperiode. Welke dit precies zijn en hoe wij hier als gemeenten in Noord Limburg mee omgaan hoort u medio 
april van ons.  
 
Voor meer informatie over de conversie naar het 2.1 berichtenverkeer per half juni 2017 verwijzen wij u naar de 
volgende website: http://i-sociaaldomein.nl/nieuws/17-01-27/release-iwmo-en-ijw-21-xml-verplaatst-naar-half-juni-
2017. 
 
 
Handleiding Kernregistratie inkoop 
 
Sinds begin dit jaar maakt de MGR gebruik van de Kernregistratie inkoop om product-, prijs- en contactgegevens van 
aanbieders te beheren. Iedere gecontracteerde aanbieder heeft via zijn/haar account op onze website toegang tot 
de product- en prijsinformatie, en de bij ons bekende contactinformatie. Wij verzoeken u deze gegevens te 
controleren en indien nodig aan te vullen/-passen.  
 
Om het gebruik van de kernregistratie zo gemakkelijk mogelijk te maken, is er een handleiding opgesteld waarin een 
aantal belangrijke acties wordt uitgelegd. Deze handleiding vindt u hier. In de handleiding vindt u ook een toelichting 
op de Aanbieders zoektool. 
 
 
Jeugdwet vergt VOG van hoofdbehandelaars 
 
Volgens de Jeugdwet moet elke hoofdbehandelaar in de Jeugd-ggz een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
hebben. Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders moeten een VOG overleggen aan de gemeente met wie zij een contract 
sluiten.  
 
Wij maken u er op attent dat deze VOG bij de auditronde voor 2017 zal worden opgevraagd. Als u niet (meer) over 
een geldige VOG beschikt, moet u deze (opnieuw) aanvragen. Op de website van de VNG kunt u nalezen hoe u dat 
doet. 
 
 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/productieverantwoording
http://i-sociaaldomein.nl/nieuws/17-01-27/release-iwmo-en-ijw-21-xml-verplaatst-naar-half-juni-2017
http://i-sociaaldomein.nl/nieuws/17-01-27/release-iwmo-en-ijw-21-xml-verplaatst-naar-half-juni-2017
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Kernregistratie/Instructie%20kernregistratie%20aanbieders.pdf
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/inkoop/aanbieders-zoektool
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/jeugdwet-vergt-vog-van-hoofdbehandelaars


 
 
 
 
 
 
Ontwikkeltafels 
 
De ontwikkeltafels zijn in volle gang. Houd de volgende data in de gaten: 

 16-29 maart:  virtuele ontwikkeltafels (VOT) Beschermd wonen en Hulp bij huishouden 

 22 maart:  fysieke ontwikkeltafel (FOT) Proces en organisatie 

 30 maart-12 april: virtuele ontwikkeltafels (VOT) Proces en organisatie, Jeugd en Participatie 
 
De ontwikkeltafel “Effectfinanciering” is met instemming van haar leden opgeheven. Ter vervanging wordt een 
gemeentelijke werkgroep “Inkoop binnen budgettair kader” in het leven geroepen, waarbij ook aanbieders worden 
betrokken. 
 
De werkwijze voor de virtuele ontwikkeltafels is aangepast: tijdens een VOT kunt u reageren op de onderwerpen die 
door een bepaalde fysieke ontwikkeltafel zijn behandeld. De ontwikkeltafe(werkgroep) bespreekt alle ingebrachte 
virtuele reacties, en koppelt uiterlijk twee weken na afloop van de VOT op het forum terug of en wat zij ermee heeft 
gedaan/zal gaan doen.  
 
 
Uitschrijven/aanmelden 
 
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich aan- of 
afmelden, pas dit dan aan via uw account in de Kernregistratie Inkoop. Heeft u geen account meld u zich dan aan via 
de homepage, onder in het scherm. 
 
 
MGR Sociaal Domein Limburg-Noord 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 
info@mgrsdln.nl 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/ontwikkeltafels/virtuele-ontwikkeltafel
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/ki
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/
mailto:info@mgrsdln.nl

