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Invullen productcodes
Het format productieverantwoording biedt de mogelijkheid om de 'eigen' productcodes te gebruiken, omdat veel gemeenten
niet met de landelijke codes werken. Wanneer u in het tabblad 'totaalblad' op aanmaken verantwoording klikt wordt er een
gemeente tabblad gemaakt. In dit tabblad kunt u, onder geleverde prestaties een aantal velden invullen. Het gaat hierbij om:
-

-

In de eerste kolom worden de automatisch aangemaakte regelnummers weergegeven;
In de tweede kolom, onder de naam van de Productcategorie (bijvoorbeeld Hulp bij het
huishouden) vult u de omschrijving van het product in;
In de kolom 'Code' vult u, indien aanwezig, de bijbehorende Twentse productcode in;
In de kolom 'Eenheid' geeft u aan op basis van welke grootheid de gerealiseerde
productieaantallen verantwoord worden. Dit kan zijn minuten, uren, dagdelen, etmalen,
cliënten, trajecten, etc.;
In de kolom 'Aantal' vult u het gerealiseerde aantal in, de Q;
In de kolom 'Prijs' vult u het overeengekomen tarief in, de P;
In de kolom 'Realisatie' berekent het formulier de gerealiseerde productie middels P*Q;
De laatste regel van een blok geeft de totaal gerealiseerde productie per Productcategorie
weer.

Dit betekent dat u de landelijke productcodes niet hoeft te gebruiken. Omdat de verschillen tussen de landelijke en de
Twentse codes zo groot zijn is het niet mogelijk om een conversietabel op te stellen. Met het onderstaande overzicht kunt u
bepalen onder welke categorie u de producten kunt invullen op de verantwoording.
Jeugdzorg
Categorie
40 Persoonlijke verzorging
41 Dagbehandeling
42 Vervoersdiensten
43 Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)
44 Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling)
45 Jeugdhulp
ambulant
46 Crisis
47 Jeugdreclassering
48 Jeugdbescherming
49 Activiteiten in het preventief justitieel kader
50 Maatwerkarrangementen
51a basis GGZ
51b basis GGZ
52a Specialistische GGZ
52b Specialistische GGZ
53 Kindergeneeskunde
54 Overige geleverde prestaties of vergoedingen
55 Landelijk Transitie Arrangementen

hoort bij de producten van
voormalig Jeugd AWBZ
vm JAWBZ
vm JAWBZ, MWVZ 0-100 en JGGZ
Specialistische Jeugdhulp en vm JAWBZ
Gezinshuizen en pleegzorg
Specialistische Jeugdhulp en vm JAWBZ
Crisis- en spoedproducten uit de JAWBZ, GGZ en
Specialistische Jeugdhulp
Jeugdreclassering
Jeugdbescherming
Jeugdzorg+
MWVZ 0-100
Jeugd GGZ Basis-deel
Jeugd GGZ Basis-deel
Jeugd GGZ Specialistisch inclusief Dyslexie
Jeugd GGZ Specialistisch inclusief Dyslexie
Curatieve zorgproducten
Overig vooralsnog onbekend
LTA
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WMO
Categorie
02 Begeleiding

7 Dagbesteding

hoort bij de producten van
OZL1V tm OZL3V
ZG001 tm ZG006
ZG008 tm ZG014
ZG016
OMD1V tm OMD3V
ZG007 en ZG015
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