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Inleiding
Deze factsheet is opgesteld ter
ondersteuning van het werken met de iJWberichten. Op www.jeugdhulprijnmond.nl
staat het volledige administratieprotocol.
Codes
Een productcode komt overeen met een
arrangement binnen perceel A t/m H.

JW 316
Het 316-bericht betreft het retourbericht op
het 315-bericht. De gemeente stuurt dit
bericht aan de zorgaanbieder na een aantal
controles (o.a. samenloop).
JW 301
Het 301-bericht betreft de specifieke
toewijzing. De gemeente stuurt dit bericht
aan de zorgaanbieder. Na ontvangst van
een 315-bericht en een controle op
woonplaatsbeginsel stuurt de gemeente dit
bericht binnen 10 werkdagen (max. 20

werkdagen indien ouderlijk gezag
opgevraagd moet worden bij de
Rechtbank).

De declaratie eenheid is hetzelfde als de
eenheid aangegeven in het 301 bericht.
Mogelijke samenloop van arrangementen,
looptijden en weekbedragen staan in het
administratieprotocol GRJR.
Type berichten
JW 315 (alleen enkelvoudig)
De zorgaanbieder ontvangt een cliënt die is
doorgestuurd door de huisarts of een
andere externe verwijzer met een
verwijsbrief. De zorgaanbieder is verplicht
de verantwoordelijke gemeente binnen 10
werkdagen na een intakegesprek te
informeren middels het 315-bericht
(enkelvoudige problematiek).
Wanneer er sprake is van meervoudige
problematiek moet de cliënt worden
doorgestuurd naar de gemeente.
Indien zorg wordt verleend door een
onderaannemer, stuurt alleen de
hoofdaannemer een 315-bericht.
In het 315-bericht wordt o.a. BSN, de
productcode, begin- en einddatum
toewijzing en de type verwijzer meegeven.
De naam van de verwijzer is optioneel.
Voor een vervolg op een arrangement
(enkelvoudige problematiek) stuurt de
zorgaanbieder opnieuw een JW315.

JW 302
Het 302-bericht betreft het retourbericht op
de toewijzing. De zorgaanbieder stuurt dit
bericht binnen 5 werkdagen aan de
gemeente.
JW 305
De zorg start binnen 10 werkdagen na
begindatum uit het 301-bericht. Indien de
verzenddatum later is dan de begindatum in
het 301-bericht, wordt er gerekend vanaf de
verzenddatum van het 301-bericht.
Binnen 5 werkdagen stuurt de
zorgaanbieder een 305-bericht aan de
gemeente om de daadwerkelijke start van
de zorg door te geven.
JW 306
Het 306-bericht is het retourbericht op de
aanvang zorg. De gemeente stuurt dit
bericht binnen 5 werkdagen aan de
zorgaanbieder na een aantal controles.
JW 307
De zorgaanbieder beëindigt de zorg op basis
van plan, overgang naar andere type zorg of
gemeente, etc. Hiervoor stuurt de
zorgaanbieder binnen 5 werkdagen een
307-bericht aan de gemeente. Dit bericht
moet ook verzonden worden nadat de zorg
volgens plan beëindigd is.
In het 307-bericht kan de zorgaanbieder
een reden meegegeven (voor codes zie
http://www.istandaarden.nl).
De reden kan voor de gemeente aanleiding
zijn om een toewijzing te beëindigen.
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Let op, een 307-bericht kan alleen worden
ingelezen door gemeenten, nadat een 305bericht is verstuurd.
JW 308
Het 308-bericht is het retourbericht op de
beëindiging/mutatie zorg. De gemeente
stuurt dit bericht binnen 5 werkdagen aan
de zorgaanbieder na een aantal controles.
JW 303
Het 303-bericht betreft de 4-wekelijkse
declaratie van de verleende zorg op basis
van het 301-bericht. De zorgaanbieder
stuurt dit bericht binnen 6 werkdagen na
einde CAK-periode aan de gemeente.
Binnen GRJR is er onderscheid tussen 303D
en 303F:
GemeenteGemeente
D/F
code
Albrandswaard
613
F
Barendrecht
489
F
Brielle
501
F
Capelle a/d IJssel
502
F
Goeree-Overflakkee
1924
F
Hellevoetsluis
D
530
Krimpen a/d IJssel
542
F
Lansingerland
1621
F
Maassluis
556
F
Nissewaard
1930
F
Ridderkerk
597
F
Rotterdam
D
599
Schiedam
606
F
Vlaardingen
622
F
Westvoorne
614
D
De 305- en 307-berichten zijn verplicht. De
gemeente kan deze berichten gebruiken
voor het bepalen van de declarabele
periode.
JW 304
De gemeente controleert het 303-bericht
met het eerder verstuurde 301-bericht en
reageert binnen 2 weken middels een 304bericht terug naar de zorgaanbieder. Dit
retourbericht bevat informatie of het
ontvangen bericht in orde is of dat het
technische of inhoudelijke fouten bevat (zie
retourcodes op
http://www.istandaarden.nl).

Afwezigheid
Als meer dan vier weken geen zorg wordt
geleverd, moet de zorgaanbieder het
arrangement tijdelijk stoppen middels een
307-bericht. Als uitzondering geldt de
situatie waarin met de cliënt is afgesproken
dat de ondersteuning in een lagere
frequentie plaatsvindt dan een keer per
week. In die situatie moet minimaal één
keer per CAK-periode ondersteuning zijn
geleverd om het volledige budget over de
betreffende periode te declareren.
Binnen 8 weken kan het arrangement
worden hervat middels een 305-bericht. Na
8 weken vervalt de toewijzing.
Laagfrequente medicatie declareren
Trede ‘laag frequente medicatie’ vormt als
inspanningsgericht ‘product’ een
uitzondering met andere regels rondom
administratie en facturatie binnen de
arrangementensystematiek.
Deze mag alleen na afloop van een
arrangement B, D of E aangevraagd
worden.
Budgetplafond
De zorgaanbieder informeert de
contractmanager GRJR binnen 5 werkdagen
als 80% van zijn budgetplafond is bereikt.
Indien de zorgaanbieder zijn budgetplafond
heeft bereikt en toch een JW301-bericht
heeft ontvangen, dan stelt de zorgaanbieder
de gemeente binnen 2 werkdagen op de
hoogte. De gemeente bepaalt dan de
vervolgactie in overleg met cliënt.

