Goes, mei 2021

Werkproces LET JB (Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming)
Zie voor achtergronden de factsheet van de VNG. Factsheet Landelijk Expertise Team
Jeugdbescherming | VNG
Onderstaande is overeengestemd met de gecontracteerde Gecertificeerde Instellingen (Intervence,
Leger des Heils, William Schrikker Stichting en Briedis).
In 2018 is een eerste werkproces vastgelegd voor de inzet van het LET JB. Het werkproces is in
februari 2021 vervolgens aangepast om de volgende redenen:
Wijziging in tarief van 250% naar 270%, conform VNG-afspraken (zie factsheet)
Toepassing van digitale berichtenverkeer met bijpassende prestatiecodes voor deze
specifieke inzet.
Administratief proces, afspraken:
De inzet van het LET wordt geregistreerd via het digitale berichtenverkeer. Hiervoor worden de
vastgestelde administratieve afspraken gehanteerd:
1. Als een situatie zich voordoet zoals in de factsheet omschreven en de doorgeleiding naar het
LET is doorlopen, dan zal de betrokken Gecertificeerde Instelling de gemeentelijke toegang
hierover informeren, met vermelding van aanvangsdatum en termijn;
2. De Gecertificeerde Instelling stelt een JW317 op (VOW, Verzoek Om Wijziging). Met dit
verzoek dient de lopende toewijzing van de maatregel beëindigd te worden met code reden
verzoek 05 (Herbeoordeling: verkorting toewijzing). Daarnaast dient in hetzelfde JW317 een
nieuwe toewijzing (product) te worden aangevraagd voor een van de onderstaande
prestatiecodes (dit is afhankelijk van de oorspronkelijke maatregel).
3. De gemeentelijke toegang stelt een zorgtoewijzing (JW301) op voor de inzet van het LET voor
de gevraagde prestatiecode. De gemeentelijke Toegang zal conform het JW317 bericht de
toewijzing van de lopende maatregel verkorten.
4. Bij beëindiging van de inzet van het LET en overdracht naar de (oorspronkelijke)
Gecertificeerde Instelling, informeert de GI de gemeentelijke toegang
5. De GI stuurt hiervoor een JW317 bericht. Met dit verzoek dient de lopende toewijzing van de
LET JB toewijzing beëindigd te worden met code reden verzoek 05 (Herbeoordeling:
verkorting toewijzing) Daarnaast dient in hetzelfde JW317 een nieuwe toewijzing te worden
aangevraagd voor de reguliere maatregel.
6. De Gecertificeerde Instelling declareert de inzet van het LET via het digitale berichtenverkeer
en rekent onderling zelf af met het LET. De actuele tarieven zijn te vinden in de stamtabel op
de website.
Prestatiecodes
Prestatiecode
50Z27
50Z28
50Z29

Omschrijving
LET JB OTS < 1 jaar
LET JB OTS > 1 jaar
LET JB Voogdij

