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Bijlage Toelichting uitrolplanning Wmo 

 

Uitgangspunten 

Bij de opzet van de uitrolplanning zijn we uitgegaan van de volumes. Zorgaanbieders met de grotere 

volumes als eerste, dan degene met medio volumes en we sluiten af met de kleinere volumes (1-5 

klanten). 

Voor wie? 

In eerste instantie wordt het iWmo-berichtenverkeer in gang gezet voor de groepen BG (begeleiding) 

en VB (verblijf/beschermd wonen).  HH (huishoudelijke ondersteuning) volgt zo snel mogelijk, er 

loopt al een eerste productietest. 

We hebben de uitrolplanning gebaseerd op de aanbieders die in 2015 facturen ingezonden hebben. 

Er is (nog)  geen rekening gehouden met het feit of deze aanbieders de juiste overeenkomsten voor 

2016 zijn aangegaan . 

Welke onderdelen komen in het berichtenverkeer 

Het iWmo-berichtenverkeer wordt in gang gezet voor: 

� iWMO-301 en iWMO-302: aanmelding (301) en bevestiging zorg  (retour bericht 302) ; 

� iWMO-303 en iWMO-304: declaratie (303) en uitval (retour bericht 304); 

� iWMO-305 en iWMO-306: aanvang (305) en bevestiging zorg (retour bericht 306), ALLEEN 

voor beschermd wonen  

Stappenplan 

Bij het opstarten van het iWmo-berichtenverkeer wordt de volgende werkwijze aangehouden: 

1. Gegevenskwaliteit  

� Applicatiebeheer (Peel6.1) levert ter controle een lijst in excel formaat van de bij ons 

bekende cliënten met hun indicaties. 

� De zorgaanbieder vult deze lijst aan met cliënten die bij de gemeente (nog) niet bekend zijn 

of plaatst opmerkingen bij cliënten die niet (meer) in zorg zijn of die nooit in zorg zijn 

geweest. 

� Deze correcties worden doorgevoerd in de database gegevens van de gemeente. 

� Wanneer de gegevenskwaliteit op orde is volgt een bulk aanlevering van iWMO-301 

berichten (aanmelding zorg). Deze bulk wordt verwerkt door de zorgaanbieder en deze 

stuurt voor elke indicatie een iWMO-302 bericht retour. 

2. Declaratie  

� Wanneer beide partijen de data “op orde” hebben wordt afgesproken per welke maand de 

eerste declaratie via het iWmo-303 bericht wordt aangeboden. 

� Na aanlevering van het iWMO-303 bericht wordt deze bij de gemeente eerst voor “proef” 

ingelezen, zodat Peel 6.1 kwaliteitsfouten die nog naar boven komen kan verbeteren. 

� Na eventuele correcties wordt de declaratie definitief verwerkt. 
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� Overgebleven “fouten” binnen de declaratie (bijvoorbeeld volume 

fouten, periode fouten, prijsverschillen) worden via een iWMO-304 bericht retour gestuurd 

naar de aanbieder. 

� De zorgaanbieder controleert en corrigeert deze “fouten” en stuurt de juiste versie via het 

iWMO-303 bericht van de maand erna. 

Contactpersonen 

Heeft u vooraf al vragen over de planning of techniek, dan zijn hiervoor de volgende 

contactpersonen beschikbaar: 

� Planning en voorbereiding: Rinus van Loopik, r.van.loopik@helmond.nl  

� Uitwisseling berichten (technisch): Marcel Haller, m.haller@helmond.nl  

Gedurende het traject komen voor de details van technische en inhoudelijke ondersteuning andere 

namen en telefoonnummers beschikbaar,  zodat snel met de juiste mensen gecommuniceerd kan 

worden. 

 


