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Wat betekenen de ontwikkelingen rondom Crisishulp Jeugd voor u als jeugdhulpaanbieder? 
Nieuwe werkwijze bij crisissituaties met jeugdigen 
 
In samenwerking met aanbieders van crisishulp, de gemeentelijke toegangen tot jeugdhulp en de crisisdiensten 
(Jeugd en GGZ) is vanaf 2019 een nieuwe werkwijze van kracht bij crisissituaties met jeugdigen. Middels dit artikel 
informeren de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten u hier graag over.   
 
Pilot per 1 november 2018 
De integrale toegang en het verkorten van de duur van de crisisopname die in het artikel worden toegelicht worden 
per 1 november 2018 als pilot toegepast in de regio’s Noord- en Midden-Limburg. De werkwijze wordt getest ter 
voorbereiding op de implementatie per 1 januari 2019 en om eventuele aanpassingen te kunnen doen ter 
verbetering. 
 
 
Bijeenkomst Berichtenverkeer Jeugd en Wmo  
 
De gemeenten Sociaal Domein Limburg-Noord willen net als voorgaande jaren een bijeenkomst organiseren over het 
Berichtenverkeer voor de aanbieders van Jeugd en Wmo-producten. De bijeenkomst is dit keer gericht op 
beginnende aanbieders. 
 
Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 22 november 2018 in het gemeentehuis van Venray 
(Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray).  
 
Het programma 
 

Tijd Wat  

15.45 – 16.00  Ontvangst  

16.00 – 17.00 1. Uitleg over het Berichtenverkeer door de gemeenten 

17.00 – 18.30 2. Uitleg gebruik VNG Berichtenapp door Jaap Sikkenk van de VNG 

 
Workshop 1. Uitleg over het Berichtenverkeer 
In deze workshop krijgt u een uitleg over: 
 Berichtenverkeer en uniforme werkwijze 
 Welke berichten zijn er en welke gebruik ik waarvoor? 
 Hoe weet ik welke productcategorie en welke productcode ik moet gebruiken? 
 Wat is de relatie met de CAK-codes? Wat moet een aanbieder aan het CAK doorgeven? (alleen van toepassing 

voor de Wmo) 
 Wat doe ik als ik de productcode niet weet? 
In dit onderdeel wordt ook de Kernregistratie inkoop en de Aanbieders zoektool op de website van de MGR 
toegelicht. 
 
Workshop 2. Uitleg gebruik VNG berichtenapp 
Berichtenapp VNG voor beginnende aanbieders. 
Belangrijk! 
Voor deelname aan deze workshop is het nodig dat u een laptop meeneemt waarop het certificaat van VECOZO al 
geïnstalleerd is. 
Een uitzondering daarop is natuurlijk als u voornemens bent om in de toekomst te gaan werken met de VNG 
Berichtenapp en op moment alleen op zoek bent naar algemene informatie over de app. 
 

https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Inkoop2018/Artikel%20Ontwikkelingen%20Crisishulp%20Jeugd%20Noord-%20en%20Midden-Limburg.pdf


Deelnemers 
De bijeenkomst is bedoeld voor recent gestarte aanbieders (vanaf november 2017), voor aanbieders die binnenkort 
gaan starten en voor aanbieders die nog veel problemen ondervinden bij het gebruik van het Berichtenverkeer. 
Deelname aan workshop 2 over de VNG Berichtenapp heeft alleen zin als u daarmee al werkt of van plan bent daar 
mee te gaan werken. 
Het Berichtenverkeer is alleen van toepassing op de maatwerkdiensten Jeugd en Wmo. 
 
Aanmelden  
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen aan de MGR info@mgrsdln.nl met vermelding 
als onderwerp “Aanmelding bijeenkomst Berichtenverkeer”. 
Verder in de e-mail a.u.b. aangeven: 
 met hoeveel personen u komt 
 of u zich aanmeldt voor de gehele bijeenkomst of alleen voor workshop 1 of alleen voor workshop 2 
A.u.b. aanmelden uiterlijk op maandag 12 november. 
 
 
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, beneden in het scherm. U kunt uzelf hier ook weer afmelden. 
 
 
MGR sociaal domein Limburg-Noord 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 
info@mgrsdln.nl 
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