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Invulinstructie Financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwe

Algemeen
Dit formulier is bedoeld voor de financiele verantwoording van zorgaanbieders uit hoofde van de W
productieverantwoording bevat de definitieve opgave van de gerealiseerde productie 2015. Zie ve
Financiele productieverantwoording WMO en Jeugdwet.

Voor zover in dit formulier wordt gesproken over ‘zorgaanbieder’ wordt hiermee bedoeld: alle ond
die samen opgenomen zijn in het gesloten contract met betreffende gemeente(n). Voor de definitie
het Accountantsprotocol 2015 Financiele productieverantwoording WMO en Jeugdwet.

Een boekjaar wordt gelijk gesteld aan het kalenderjaar. Wanneer sprake is van zorgtrajecten/ DBC’
kunnen worden afgesloten, geldt dat de financiële productieverantwoording tevens de financiële w
DBC's omvat die per 31 december 2015 onderhanden zijn.

Het formulier moet van voor naar achteren en van boven naar beneden worden ingevuld. Alle door
gearceerd’. Witte cellen geven uitkomsten van berekeningen weer.
Hieronder wordt, indien van toepassing, per tabblad een toelichting gegeven.

Tabblad Totaalblad
Het tabblad ‘Totaalblad’ geeft per financieringsstroom de totaal gerealiseerde productie bij alle ge

Aanmaken financiële verantwoordingen (tabbladen) per gemeente
Bij de cel ‘Aantal aan te maken verantwoordingen’ geeft u het aantal gemeenten aan waarmee u a
de WMO en/of Jeugdwet. Heeft u met een gemeente zowel afspraken binnen het domein WMO als
als één verantwoording. Na het invullen van het ‘Aantal aan te maken verantwoordingen’ , klikt u o
verantwoordingen". Het formulier voegt nu automatisch het benodigde aantal tabbladen toe, om d
gemeente in te vullen. Heeft u reeds verantwoordingen aangemaakt en wilt u nog extra verantwoo
aan te maken verantwoordingen’ het gewenste aantal EXTRA verantwoordingen in.

Bij de cel ‘Afspraken ja/nee’ geeft u aan of u afspraken met gemeente(n) heeft gemaakt binnen he
Op basis van de ingevulde financiële productieverantwoordingen per gemeente berekent het mode
het domein WMO en/of binnen het domein Jeugdwet.

Door ondertekening van het formulier ‘Financiële productieverantwoording 2015’ verklaart de best
financiële productieverantwoording 2015 naar waarheid en in overeenstemming met de vigerende
hiervoor paragraaf 3.5 Normenkader, Accountantsprotocol 2015 Financiële productieverantwoordin

Tabblad Versiebeheer
Als het formulier na publicatie nog is aangepast en er dus een nieuwe versie beschikbaar is, dan k
zijn doorgevoerd ten opzichte van het eerder gepubliceerde formulier.

Tabblad Gemeente
Overeenkomstig het ingevulde aantal ‘Aantal verantwoordingen bij het formulier’ worden standaa
legt u achtereenvolgens verantwoording af over de gerealiseerde productie 2015 binnen de domei

Binnen het formulier is zoveel mogelijk rekening gehouden met de variëteit in de wijze van het ma
productgroepbenamingen (iWMO 1.0 en iJW1.0) en financieringsvormen door de gemeenten voor 2
deel van de velden voor u niet relevant is of dat u juist extra velden nodig heeft. Extra velden kunn
'toevoegen'. Een teveel aan rijen kan worden verminderd via een klik op de button 'verwijderen'. V
verzoeken wij u, met uitzondering van de daarvoor bestemde buttons, geen cellen/ rijen/ kolomme

Indien het overeengekomen contract voorzien is van een inkooporder nummer dan kunt u dit numm
- In
- In
in;
- In
- In

de eerste kolom worden de automatisch aangemaakte regelnummers weergegeven;
de tweede kolom, onder de naam van de Productcategorie (bijvoorbeeld Hulp bij het huishoude

de kolom 'Code' vult u, indien aanwezig, de bijbehorende productcode in;
de kolom Eenheid geeft u aan op basis van welke grootheid de gerealiseerde productieaantalle

verzoeken wij u, met uitzondering van de daarvoor bestemde buttons, geen cellen/ rijen/ kolomme

Indien het
overeengekomen contract
voorzien is van
Financiële
Productieverantwoording
2015
Zorgaanbieder
Test een inkooporder nummer dan kunt 2u dit numm

- In de eerste kolom worden de automatisch aangemaakte regelnummers weergegeven;
- In de tweede kolom, onder de naam van de Productcategorie (bijvoorbeeld Hulp bij het huishoude
in;
- In de kolom 'Code' vult u, indien aanwezig, de bijbehorende productcode in;
- In de kolom Eenheid geeft u aan op basis van welke grootheid de gerealiseerde productieaantalle
minuten, uren, dagdelen, dagen, clienten, trajecten, etc. ;
- In de kolom 'Aantal' vult u het gerealiseerde aantal in, de Q;
- In de kolom 'Prijs' vult u het 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;

In de onderdelen 19.0 (WMO) en 41.0 (Jeugdwet) vermeldt u producten of arrangementen die niet
of outputfinanciering (P*Q). Hierbij kunt u denken aan financieringsvormen als subsidiabele kosten
specifieke financieringsvormen. Verder biedt dit onderdeel tevens de mogelijkheid om correcties w
denken aan correcties uit voorgaande jaren n.a.v. een accountantscontrole. De regel correcties is n
overproductie of doelmatigheidscorrecties weer te geven.

In onderdeel 39.0 verantwoordt u de DBC productie over 2015. Deze productie is het saldo van ond
- Afgesloten DBC's
- Af: Onderhanden werk per 1/1
- Bij: Onderhanden werk per 31/12
Ten aanzien van de waardering van het onderhanden werk wordt verwezen naar "Bijlage IV Definit
begrippen" van het "Accountantsprotocol 2015 financiële productieverantwoording WMO en Jeugdw

Indien u gebruik maakt van de Toelichtingsblokken, verzoeken wij u, indien mogelijk, te verwijzen n
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te(n). Voor de definitie van 'gemeente' zie de definitielijst van
eugdwet.

n zorgtrajecten/ DBC’s die niet per einde van het boekjaar
evens de financiële waarde van fictief afgesloten zorgtrajecten/

en ingevuld. Alle door u in te vullen velden zijn ‘blauw

e productie bij alle gemeenten weer.

nten aan waarmee u afspraken heeft gemaakt in het kader van
het domein WMO als binnen het domein Jeugdwet, dan telt dit
woordingen’ , klikt u op de button "aanmaken
l tabbladen toe, om de financiële verantwoordingen per
u nog extra verantwoordingen toevoegen, vul dan bij ‘Aantal
en in.

eft gemaakt binnen het domein WMO en/of Jeugdwet.
te berekent het model de totale gerealiseerde productie binnen

015’ verklaart de bestuurder van de zorgaanbieder dat de
ing met de vigerende wet- en regelgeving is verantwoord. Zie
oductieverantwoording WMO en Jeugdwet.

beschikbaar is, dan kunt u in dit tabblad zien welke mutaties er

lier’ worden standaard tabbladen aangemaakt. Per gemeente
015 binnen de domeinen WMO en/of Jeugdwet.

n de wijze van het maken van inkoopafspraken, gehanteerde
de gemeenten voor 2015. Hierdoor kan het voorkomen dat een
eft. Extra velden kunnen worden toegevoegd via de button
button 'verwijderen'. Voor de consistentie van het formulier,
cellen/ rijen/ kolommen te verwijderen.

r dan kunt u dit nummer per financieringsstroom invullen.

ergegeven;
Hulp bij het huishouden) vult u de omschrijving van het product

rde productieaantallen verantwoord worden. Dit kan zijn

3

Financiële Productieverantwoording 2015

Zorgaanbieder Test

4

Financiële Productieverantwoording 2015

Zorgaanbieder Test

Financiële productieverantwoording op totaalniveau

5

2015

Zorgaanbieder
Zorgaanbieder
Naam
Plaats
KvK-nummer
Contactpersoon
Telefoon
E-mail
AGB-code

Versiebeheer
Versiedatum

11/6/2015

Aantal aan te maken verantwoordingen:
Heeft u reeds verantwoordingen aangemaakt en wilt u nog extra verantwoordingen toevoegen, vul dan bij ‘Aantal aan te maken verantwoordingen’ het gewenste aantal EXTRA
verantwoordingen in.

Financieringsstroom
Afspraken? ja/nee
WMO
Ja
Jeugdwet
Ja
TOTAAL gerealiseerde productie

Gerealiseerde productie 2015
€0
€0
€0

Door ondertekening van het formulier 'Financiële productieverantwoording 2015':
Verklaart de bestuurder van de zorgaanbieder dat de financiële productieverantwoording 2015 naar waarheid en in overeenstemming met het normenkader (zie paragraaf 3.5 Normen- en toetsingskader,
Accountantsprotocol 2015 Financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet) is verantwoord.

Zorgaanbieder

Waarmerking Accountant voor
identificatiedoeleinden:

(Naam & handtekening)

Datum:

behorend bij verklaring afgegeven d.d.:
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Versiebeheer
In onderstaande tabel ziet u welke mutaties er zijn ten opzichte van eerdere versies van het formulier Financiële productieverantwoording 20XX
Hiermee kunt u bepalen of de gedane aanpassingen voor u van belang zijn.
De eerste versie van het formulier is van:
De huidige versie van het formulier is van:
Versie
11/6/2015

Werkblad

Regel(s)

11/6/2015
11/6/2015
Foutmelding

Aanpassing
Eerste versie.
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2015

In dit onderdeel verantwoordt de zorgaanbieder de geleverde prestaties waarover de zorgaanbieder verantwoording af d
prestaties met als grondslag de WMO en/of Jeugdwet. Alle aantallen worden op basis van de werkelijke realisatie ingevu

Gemeente
Naam

Gemeente x

Plaats
Contactpersoon
Telefoon
E-mail

Geleverde prestaties WMO
Inkoop order nr:
01

Code

Eenheid

Code

Eenheid

Code

Eenheid

Code

Eenheid

Hulp bij het huishouden
100
101
Totaal Hulp bij het huishouden

02

Begeleiding
200
201
Totaal Begeleiding

03

Persoonlijke verzorging
300
301
Totaal Persoonlijke verzorging

04

Kortdurend verblijf
400
401
Totaal Kortdurend verblijf

Op deze financiële productieverantwoording is géén separate accountantscontrole
uitgevoerd. Deze financiële productieverantwoording is door de accountant uitsluitend
ter identificatie gewaarmerkt.
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Code

Eenheid

Code

Eenheid

Woondiensten
500
501
Totaal Woondiensten

Overige ondersteuning gericht op het individu of
huishouden/gezin

06
600
601

Totaal Overige ondersteuning gericht op het individu of huishouden/gezin

07

Code

Eenheid

Code

Eenheid

Code

Eenheid

Code

Eenheid

Code

Eenheid

Dagbesteding
700
701
Totaal Dagbesteding

08

Vervoerdiensten
800
801
Totaal Vervoerdiensten

09

Overige groepsgerichte ondersteuning
900
901
Totaal Overige groepsgerichte ondersteuning

10

Overige maatwerk arrangementen
1000
1001
Totaal Overige maatwerk arrangementen

11

Rolstoelen
1100

Op deze financiële productieverantwoording is géén separate accountantscontrole
uitgevoerd. Deze financiële productieverantwoording is door de accountant uitsluitend
ter identificatie gewaarmerkt.

Financiële Productieverantwoording 2015

Zorgaanbieder Test

9

1101
Totaal Rolstoelen

12

Code

Eenheid

Code

Eenheid

Code

Eenheid

Code

Eenheid

Code

Eenheid

Code

Eenheid

Code

Eenheid

Vervoervoorzieningen
1200
1201
Totaal Vervoervoorzieningen

13

Woonvoorzieningen
1300
1301
Totaal Woonvoorzieningen

14

Overige hulpmiddelen
1400
1401
Totaal Overige hulpmiddelen

15

Beschermd wonen
1500
1501
Totaal Beschermd wonen

16

Opvang
1600
1601
Totaal Opvang

17

Spoedopvang
1700
1701
Totaal Spoedopvang

18

Overige beschermd wonen en opvang
1800
1801

Op deze financiële productieverantwoording is géén separate accountantscontrole
uitgevoerd. Deze financiële productieverantwoording is door de accountant uitsluitend
ter identificatie gewaarmerkt.
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Totaal Overige beschermd wonen en opvang

Code
19
1900

Overige geleverde prestaties of vergoedingen
Subsidiabele kosten

1901

Lumpsum

1902

Correcties

Financieringsvorm

Totaal Overige geleverde prestaties of vergoedingen

20
2000

Financiële realisatie WMO
prestaties
Gerealiseerde productie WMO

Ruimte voor toelichting in verband met ongecorrigeerde afwijkingen en onzekerheden

Ruimte voor algemene toelichting

Zorgaanbieder
(Naam & handtekening)

Datum:

Op deze financiële productieverantwoording is géén separate accountantscontrole
uitgevoerd. Deze financiële productieverantwoording is door de accountant uitsluitend
ter identificatie gewaarmerkt.
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Geleverde prestaties Jeugdwet
Inkoop order nr:
Code
31

Eenheid

Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk-of buurtteam
3100
3101
Totaal Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk-of buurtteam

Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van
aanbieder

32

Code

Eenheid

3200
3201
Totaal Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van aanbieder

Code
33

Eenheid

Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder
3300
3301
Totaal Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder

Zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de
jeugdige

34

Code

Eenheid

3400
3401
Totaal Zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige

35

Code

Eenheid

Code

Eenheid

Code

Eenheid

Met verblijf: pleegzorg
3500
3501
Totaal Met verblijf: pleegzorg

36

Met verblijf: gezinsgericht
3600
3601
Totaal Met verblijf: gezinsgericht

37

Met verblijf: gesloten plaatsing
3700
3701

Op deze financiële productieverantwoording is géén separate accountantscontrole
uitgevoerd. Deze financiële productieverantwoording is door de accountant uitsluitend
ter identificatie gewaarmerkt.
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Totaal Met verblijf: gesloten plaatsing

38

Code

Eenheid

Code

Eenheid

Met verblijf: overig residentieel
3800
3801
Totaal Met verblijf: overig residentieel

39a
3900

Generalistische en gespecialiseerde Jeugd-GGZ (DBC)

3901
Totaal Generalistische en gespecialiseerde Jeugd-GGZ (DBC)

39b

Generalistische en gespecialiseerde Jeugd-GGZ (DBC)
Totaal onderhanden werk per 31-12-2014
Onderhandenwerk per 31-12-2015
Mutaties onderhanden werk per 31-12-2015
Totaal goedgekeurde gefactureerde DBC's boekjaar 2015

Totaal omzet DBC's 2015
Code
40
4000

Overige geleverde prestaties of vergoedingen
Subsidiabele kosten

4001

Lumpsum

4002

Correcties

Financieringsvorm

Totaal Overige geleverde prestaties of vergoedingen

41
4100

Financiële realisatie Jeugdwet
Gerealiseerde productie Jeugdwet

Ruimte voor toelichting in verband met ongecorrigeerde afwijkingen en onzekerheden

Ruimte voor algemene toelichting

Op deze financiële productieverantwoording is géén separate accountantscontrole
uitgevoerd. Deze financiële productieverantwoording is door de accountant uitsluitend
ter identificatie gewaarmerkt.
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Zorgaanbieder
(Naam & handtekening)

Datum:

Op deze financiële productieverantwoording is géén separate accountantscontrole
uitgevoerd. Deze financiële productieverantwoording is door de accountant uitsluitend
ter identificatie gewaarmerkt.
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Gemeente Gemeente x

bieder verantwoording af dient te leggen bij de gemeente: geleverde

erkelijke realisatie ingevuld.

Zorgaanbieder
Naam

0

Plaats

0

KvK-nummer

0

Contactpersoon WMO
Telefoon
E-mail
Contactpersoon Jeugdwet
Telefoon
E-mail
AGB-code

Aantal (Q)

0

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0

Op deze financiële productieverantwoording is géén separate accountantscontrole
uitgevoerd. Deze financiële productieverantwoording is door de accountant uitsluitend
ter identificatie gewaarmerkt.
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Realisatie 2015 in €
0
0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0

Op deze financiële productieverantwoording is géén separate accountantscontrole
uitgevoerd. Deze financiële productieverantwoording is door de accountant uitsluitend
ter identificatie gewaarmerkt.
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0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0

Op deze financiële productieverantwoording is géén separate accountantscontrole
uitgevoerd. Deze financiële productieverantwoording is door de accountant uitsluitend
ter identificatie gewaarmerkt.
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0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0
0

Totaal budget in €
-

den

Rapport van bevindingen:
Ja/Nee
A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is.

Op deze financiële productieverantwoording is géén separate accountantscontrole
uitgevoerd. Deze financiële productieverantwoording is door de accountant uitsluitend
ter identificatie gewaarmerkt.
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Realisatie 2015 in €
0
0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0

Op deze financiële productieverantwoording is géén separate accountantscontrole
uitgevoerd. Deze financiële productieverantwoording is door de accountant uitsluitend
ter identificatie gewaarmerkt.
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0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0

Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0

Realisatie in €

0
0
0
Aantal (Q)

Prijs in € (P)

Realisatie 2015 in €
0
0
0
0

Totaal budget in €
-

den

Op deze financiële productieverantwoording is géén separate accountantscontrole
uitgevoerd. Deze financiële productieverantwoording is door de accountant uitsluitend
ter identificatie gewaarmerkt.
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Rapport van bevindingen:
Ja/Nee
A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is.

Op deze financiële productieverantwoording is géén separate accountantscontrole
uitgevoerd. Deze financiële productieverantwoording is door de accountant uitsluitend
ter identificatie gewaarmerkt.
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