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Vraag

Bij wat voor soort 
organisatie werkt u?



Agenda webinar

Deel 1: inleiding
• Toelichting op de wet
• Doel Implementatie Woonplaatsbeginsel
• Aanpak implementatieproces
• Implementatie op hoofdlijnen

Deel 2: Concrete activiteiten
• Waar moeten gemeenten, zorgaanbieders en 

softwareleveranciers - op korte termijn - mee aan de slag
• Toelichting op migratievoorziening
• Toolbox met handreikingen



3 sporen
Het nieuwe woonplaatsbeginsel kent 3 sporen:
1. De wet
2. Het verdeelmodel -> daar gaat dit webinar niet over
3. De implementatie van de wet -> daar ligt de focus op dit webinar



Wet wijziging woonplaatsbeginsel
Regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp.

Nieuwe definitie:
• Bij ambulante zorg > gemeente verantwoordelijk waar de jeugdige op dat moment 

staat ingeschreven volgens BRP
• Bij zorg met verblijf (al dan niet in combinatie met ambulante zorg) > gemeente 

verantwoordelijk waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan het 
zorg met verblijftraject. 
• Twee aanvullende bepalingen als punt 2 niet te achterhalen is



Doel van het project implementatie woonplaatbeginsel
Ondersteunen van gemeenten en zorgaanbieders bij de invoering van 
het nieuwe woonplaatsbeginsel per 1 januari 2021 door:

1. Bieden van voorzieningen en toolbox voor het vaststellen van de 
woonplaats per 1 januari 2021 (nieuwe instroom)

2. Bieden van voorzieningen en toolbox (migratieproces) om 
inzichtelijk te maken welke jeugdigen ‘administratief verhuizen’



`

De implementatie is geslaagd als:

• continuïteit van jeugdhulp is gewaarborgd en 
jeugdige geen hinder heeft ondervonden van 
‘administratieve verhuizing’

• de gemeenten, zorgaanbieders, ICT-
dienstverleners en ketenpartners goed zijn 
voorbereid

• de administratie eenvoudiger is geworden 
• de jeugdigen vanaf 2021 sneller worden geholpen



Voorbereiding Nazorg

Voorzieningen

iStandaarden (berichtenverkeer)  

febr mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan

Communicatie
Community op www.i-sociaaldomein.nl >    Groep Woonplaatsbeginsel Jeugdwet    

Webinar Webinar Bijeenkomst?

Toolbox Diverse handreikingen, convenant, helpdesk voor zorgaanbieders etc.
Nieuwe Wpb gaat in 

Migratievoorziening gereed

Gemeenten (en 
zorgaanbieder) 

achterhalen ‘startdatum 
verblijf’ en stellen 
bestanden samen

Overzicht jeugdigen van/naar 
beschikbaar voor gemeenten

Overzicht jeugdigen van/naar 
beschikbaar voor zorgaanbieders

Publicatie van specificaties iStandaarden
iWmo en iJw 3.0

Bevragings-
voorziening: voor 
nieuwe instroom

Release 
3.0

I    M    P    L    E    M    E    N    T    A    T     I    E    P    L    A    N

Van/naar bekend
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apr mei jun jul aug sep okt nov dec janVoorzieningen

Migratievoorziening ca. 1 juli gereed

Gemeenten (en 
zorgaanbieder) 

achterhalen ‘startdatum 
verblijf’ en stellen 
bestanden samen

Overzicht jeugdigen van/naar 
beschikbaar voor gemeenten

Overzicht jeugdigen van/naar 
beschikbaar voor zorgaanbieders

Handreiking migratieproces
Diverse handreikingen beschikbaar 

& Toolbox

‘Veegactie’
gemeentenHandreiking contracteren (inclusief 

standaardcontracten)

1. Administratief verhuizen jeugdigen
2. Regelen contracten met nwe zorgaanbieders
3. Informeren van gezaghebbenden van de jongeren
4. Inregelen processen nwe instroom vanaf 1-1-2021

Webinar over vervolg (op 22 april en begin juni)

Nieuwe Wpb gaat in Van/naar bekend



De ‘uitzoek-klus’ voor gemeenten en zorgaanbieders
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Hier zit ‘het werk’: 
uitgezocht moet worden 
wat de STARTDATUM is 
van (AANEENGESLOTEN) 
VERBLIJF.



Hoe kun je dit doen?

Jeugdigen MET verblijf EN 
ambulante hulpJeugdigen MET verblijf

Bepalen startdatum verblijf Jeugdigen met ENKEL ambulante 
hulp



Hoeveel tijd kost dit?
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gemeenten en zorgaanbieders inclusief 
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Concept convenant - ter consultatie

• Voor de zittende populatie
• Moeilijk of niet te achterhalen startdatum verblijf
• Discussie over startdatum verblijf
• Aanvulling op maximaal 1 jaar recht op hulp met dezelfde voorwaarden en 

tarieven



`

Nieuwe woonplaatsbeginsel voor 
zorgaanbieders Jeugd
• Zorgaanbieders kunnen worden benaderd door gemeenten 

als gegevens bij gemeenten niet beschikbaar zijn 
• 2 vragen
• AVG

• Zorgaanbieders weten in juli welke van ‘hun’ jeugdigen 
administratief gaan verhuizen naar welke gemeente (per 1 
januari 2021). 
• Gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe contracten

Handreiking beschikbaar in Toolbox

Helpdesk in ontwikkeling



Toelichting migratievoorziening



Wat is de migratievoorziening?
• Ondersteuning voor gemeenten bij het vaststellen 

(nieuwe) verantwoordelijke gemeente voor huidige 
populatie.

• Onderdeel van het Gemeentelijk 
Gegevensknooppunt (GGk).

• Ontwikkeld door Stichting Inlichtingenbureau.
• Kan gebruikt worden door zowel individuele. 

gemeenten als regionale samenwerkingsverbanden.



Hoe kan de voorziening gebruikt 
worden?
• Gemeenten/samenwerkingsverbanden moeten:

• … bij Stichting Inlichtingenbureau aangeven de 
voorziening te willen gebruiken.

• … via Stichting Inlichtingenbureau toestemming 
verlenen voor historische bevraging BRP.

• … de benodigde informatie verzamelen.
• … een proces inrichten om wijzigingen bij te houden en 

deze regelmatig opnieuw door de voorziening te halen.



(mogelijke) Rol van gemeentelijke 
softwareleveranciers
• Opzetten van standaardqueries voor ophalen van 

gegevens.
• Ondersteunen bij het uit backofficesystemen halen van 

gegevens.
• Speciale handreiking voor softwareleveranciers met 

aanvullende informatie is beschikbaar.



Toolbox handreikingen, 
convenant, helpdesk etc. 



apr mei jun jul aug sep okt nov dec janToolbox
Wat is de migratievoorziening? Algemene toelichting op de migratievoorziening

Handreiking Bepalen start (aaneengesloten) verblijf voor gemeenten

Beslisboom: hoe werkt nieuwe woonplaatsbeginsel?

Handreiking Jeugdige verhuist ‘administratief’ naar een andere gemeente
• Deel voor gemeenten
• Deel voor zorginstellingen 

Handreiking spelregels overgangsperiode

Handreiking contracteren (inclusief standaardcontracten)

AccountantsprotocolHelpdesk voor zorgaanbieders

Instructiedocument over werking en gebruik van de migratievoorziening voor gemeenten 

Handreiking migratieproces voor zorgaanbieders

Convenant gemeenten(concept)

Convenant gemeenten (definitief)

Handreiking softwareleveranciers









Afsluiting Vragen

Vragen?
• Via ‘Groep Woonplaatsbeginsel Jeugdwet’ op www.i-sociaaldomein.nl
• Via woonplaatsbeginsel@i-sociaaldomein.nl


