
 

GGK-iJW 315 v.s. 317  

bij wijziging van product, volume of duur 
 
In dit overzicht ziet u welke berichten (315 - verzoek om toewijzing, 317 - verzoek om wijziging) door 
gemeenten gehanteerd worden indien de oorspronkelijke toewijzing niet meer passend is en een 
nieuw product, (hoger) volume of verlenging noodzakelijk is. 
 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

- Verwijzing door gemeentelijk toegangsteam 
- Verwijzing door gecertificeerde instelling 
- Verwijzing door huisarts/medisch specialist 

 
Dit document geeft een beknopt overzicht. 
In de Regionale werkinstructie inkoop gespecialiseerde jeugdhulp (eveneens te vinden op 
www.rioz.nl/documenten) vindt u in bijlage 1, 2 en 3 de volledige toelichting op de administratieve 
processen.   
 
 
Verwijzing door gemeentelijk toegangsteam: 
Wanneer betrokken hulpverlener (en jeugdige/gezin) van mening zijn dat er een wijziging in product 

nodig is, verlenging (duur) nodig is of wanneer een hoger volume van hulp dient te worden ingezet, 

is er ALTIJD eerst overleg met het gemeentelijk toegangsteam nodig. 

• Bij akkoord op een wijziging in product, volume of duur stuurt de gemeentelijke backoffice 

een (aangepast) 301 bericht naar de jeugdhulpaanbieder. 

• In deze situatie wordt dus NIET met een 315 en/of 317 bericht gewerkt. 

Wanneer een lager volume wordt ingezet, kunt u er voor kiezen om dit via het GGK-iJW 

berichtenverkeer te wijzigen. Dit is echter niet verplicht. U declareert gewoon minder dan 

oorspronkelijk is toegewezen. 

 

Verwijzing door GI: 

Wanneer betrokken hulpverlener (en jeugdige/gezin) van mening zijn dat er een wijziging in product 

nodig is, verlenging (duur) nodig is of wanneer een hoger volume van hulp dient te worden ingezet, 

is er ALTIJD eerst overleg met betrokken jeugdbeschermer nodig. 

• Bij overeenstemming op een wijziging in product, volume of duur stuurt de aanbieder een 
315 bericht naar de gemeentelijke backoffice. 

• In een aantal gevallen gaan enkele gemeenten ook akkoord met een 317 bericht. Zie de tabel 
onderaan deze memo. 

 
Wanneer een lager volume wordt ingezet, kunt u er voor kiezen om dit via het GGK-iJW 

berichtenverkeer te wijzigen. Dit is echter niet verplicht. U declareert gewoon minder dan 

oorspronkelijk is toegewezen. 

 

Verwijzing door huisarts/medisch specialist: 

Verlenging (duur): 

Wanneer na het eerste jaar een verlenging nodig is, mag de jeugdhulpaanbieder eenmalig om een 

verlenging van een jaar vragen  (uitgaande van gelijkblijvend product en volume).  

 

EN 

http://www.rioz.nl/documenten


 
Wijziging van product/volume: 

Wanneer een wijziging nodig blijkt te zijn qua product of volume, mag de jeugdhulpaanbieder 

eenmalig om een wijziging verzoeken.   

 

• In alle gevallen (dus bij wijziging van product, volume of verlenging) begint het 

administratieve proces opnieuw met het versturen van een GGK/iJW bericht vanuit aanbieder 

naar gemeentelijke backoffice. Bij een wijziging in product, volume of duur stuurt de 

aanbieder een 315 bericht naar de gemeentelijke backoffice. 

• In een aantal gevallen gaan enkele gemeenten ook akkoord met een 317 bericht. Zie de tabel 
onderaan deze memo. 

 

Wanneer een lager volume wordt ingezet, kunt u er voor kiezen om dit via het GGK-iJW 

berichtenverkeer te wijzigen. Dit is echter niet verplicht. U declareert gewoon minder dan 

oorspronkelijk is toegewezen. 

Voor alle opvolgende verlengingen dan wel wijzigingen geldt: 

Er is inhoudelijke afstemming nodig met het gemeentelijke toegangsteams en jeugdige/gezin, om 

opnieuw in de driehoek te bepalen of voorzetting van (dezelfde) hulp noodzakelijk is. Of evt. inzet van 

(aanvullende) andere hulpvormen nodig is en wat volume en duur van de in te zetten hulp moet zijn. 

Wanneer jeugdige/gezin op geen enkele manier akkoord gaat met het delen van inhoudelijke 

informatie, zoeken jeugdhulpaanbieder en gemeentelijke toegang gezamenlijk een oplossing om toch 

tot de benodigde vervolghulp te komen. Wanneer jeugdige/gezin iedere vorm van contact met het 

gemeentelijk toegangsteam weigert, kan overleg niet plaatsvinden. Afhankelijk van het resultaat van 

de afstemming in de driehoek, kan gekozen worden voor het opnieuw versturen van een 315/317 

bericht, dan wel het afgeven van een toewijzing zorg bericht (301) vanuit de gemeente.  

 

Gemeente 317 bij 

verlaging 

volume lopende 

zorg 

toekenning 

317 bij 

ophoging 

volume lopende 

zorg 

toekenning 

317 bij 

verlenging 

zorg 

317 bij aanvraag 

ander of extra 

product 

’s-Hertogenbosch Ja Ja Nee Nee 

Meierijstad Ja Ja Nee Nee 

Oss Ja Ja Nee Nee 

Maashorst Ja Ja Ja Ja 

Land van Cuijk Ja Ja Ja Nee 

Mijn Gemeente Dichtbij 

(Boxtel en Sint 

Michielsgestel) 

Ja Ja Nee Nee 

Vught Ja Nee Nee Nee 

Boekel Ja Ja Nee Nee 

Bernheze Ja Ja Nee Nee 


