
Optimaliseren/digitaliseren administratieve 

processen WMO/Jeugd mbv berichtenverkeer 

 
 Donderdag 6 april 2017 
  Werkgroep Facturering en Berichtenverkeer Jeugd en WMO 

 



Doelstelling presentatie 

 

• Inzicht in de globale planning voor de rest van 2017 

 

• Doorkijk iWMO/iJW versie 3.0 (2018) 

 

• Inzicht in aanpak en planning van de big bang overgang 

naar iWMO en iJW 2.1 op 12 juni a.s. 
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Globale planning  (doorkijk 2017) – 1- 

• Overgang iWMO en iJW 2.1 

– April/mei – voorbereiding 

– 12 juni big bang 

• Aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning (HO) aansluiten (19 april bijeenkomst) 

– April/mei – voorbereiding/pilot 

– Met ingang van periode 7 (19 juni)  – in productie (voorstel) 

 

• Aanbieders JBJR (4 GI’s) aansluiten op berichtenverkeer 

– 2e kwartaal – voorbereiding 

– 3e kwartaal – pilot 

– Vanaf 1/1/2018 volledig operationeel (inclusief “facturering”) 

• Overstap van declaratie naar facturatie (303D -> 3030F) 

– Voorbereiding plus testen consequenties uitvoering (3e kwartaal 2017) 

– Beslissing wel/niet doorvoeren per 1/1/2018 (voor 1 oktober 2017) 

– Voorbereiding uitrol per 1/1/2018 (inclusief uitvoeren pilots) 
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Globale planning  (doorkijk 2017) – 2 -  

• Aansluiten aanbieder(s) Hulpmiddelen: 

– In aanbesteding meenemen eis berichtenverkeer (2e kwartaal 2017) 

– Voorbereiding (4e kwartaal 2017) 

– In productie (vanaf 1/1/2018 – start nieuwe contract) 

 

• Stopzetten DBC werkwijze Jeugd GGZ (per 1/1/2018) 

– Voorbereiding (3e en 4e kwartaal 2017) 

– Verwerken restfacturen over 2017 (jan/feb. 2018) 

 

• Aanpassingen Administratieve Procedures (incl. berichtenverkeer) n.a.v. inkoop 

Jeugd (per 1/1/2018) 

– Voorbereiding (2e kwartaal 2017) 

– Implementatie (3e/4e kwartaal 2017) 
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Doorkijk iWmo en iJW 3.0 

Greep uit voorstellen referentiegroep iWMO en iJW: 

 

• Verbetering retourcodes 304 bericht  

• Meerdere diakrieten voorletters 

• Eenduidige codelijst Reden beëindiging (voor Wmo) 

• Gezagsdrager informatie meegeven in 315 bericht 

• Commentaarveld in 315-bericht opnemen (ontbreekt nu) 

• Commentaarvelden vereenvoudigen 

• Aanvullend bericht (om bijlagen mee te kunnen sturen) 

 

Nadere informatie zie www.istandaarden.nl (ontwikkeling iwmo/ijw 3.0) 
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http://www.istandaarden.nl/


Overgang naar iWMO en iJW 2.1 

• Let op Big Bang op maandag 12 juni 2017 – geen 

conversieperiode zoals vorig jaar 

 

• Vergt zorgvuldige voorbereiding (gemeenten en 

zorgaanbieders) 

– Jeugd (ca. 150 + landelijke aanbieders) 

– WMO (ca. 50 aanbieders) 

 

• Vooral wijzigingen onder de motor kap/slechts kleine 

functionele wijzigingen (zie voor details 

www.istandaarden.nl ontwikkeling iwmo/ijw 2.1) 
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http://www.istandaarden.nl/


Overgang naar iWMO en iJW 2.1 

Planning en voorbereiding 

Ketentest uitvoeren via KetenTestOmgeving (KTO): 

• Aanmelding april (gemeente via IB en ZA via Vecozo) – let op is aan 

voorwaarden gekoppeld 

• Uitvoering Mei (met aantal zorgaanbieders WMO/Jeugd – 2 groot, 2 

middelgroot en 2 kleine aanbieders – VNG app) 

 

Infrastructuur Landelijk GGK- Vecozo: 

• Tot donderdag 8 juni  13:00 – alleen 2.0 berichten 

• Vanaf maandag 12 juni 13:00 – alleen 2.1 berichten 

• Spoedprocedure: via telefoon of via beveiligde mail (zorgmail) 

 

In productie iWMO en iJW 2.1 vanaf 12 juni 2017  
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Overgang naar iWMO en iJW 2.1 

Planning en Voorbereiding 

• Planning uitlevering software nagaan bij software leverancier  

 

• Gebruik juiste versie van de VNG app (let op: convertor wordt niet meer 

ondersteund) 

 

• Installeren software voor iWMO en iJW 2.1 in testomgeving 

 

• Uittesten berichtenverkeer iWMO en iJW 2.1 in Ketentestomgeving 

(KTO) 

 

• Let op: gebroken berichtparen worden niet ondersteund *1 

 

*1 Het is dus niet mogelijk om op of na 12 juni 2017 een retourbericht in 2.1 formaat te sturen 

op een heenbericht die is ontvangen voor 12 juni 2017 in 2.0 formaat. 
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Overgang naar iWMO en iJW 2.1 

Planning en Voorbereiding 

Landelijk gemaakte afspraken over tijdig versturen en 

retourneren berichten (per berichtpaar) 

 

– iWMO /iJW 301 en 302: 

• Uiterlijk dinsdag 6  juni 17:00 versturen vanuit gemeente 

• Uiterlijk 302 retour vanuit zorgaanbieder donderdag 8 juni 13:00 uur 

• Uiterlijk donderdag 8 juni 23:00 uur zijn de retourberichten die op het portaal 

staan van IB/Vecozo ingelezen in de systemen 

– iWMO/iJW 305 en 306 

• Uiterlijk dinsdag 6 juni 17:00 versturen vanuit zorgaanbieder 

• Uiterlijk 306 retour vanuit gemeente donderdag 8 juni 13:00 uur 

• Uiterlijk donderdag 8 juni 23:00 uur zijn de retourberichten die op het portaal 

staan van IB/Vecozo ingelezen in de systemen 

– iWMO/iJW307 en 308 en iJW315 en 316 – zie 305/306 
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Overgang naar iWMO en iJW 2.1 

Planning en Voorbereiding 

Afspraken maken tussen gemeente en ZA over tijdig versturen 

en retourneren declaratie berichten (per berichtpaar) 

 

– iWMO /iJW 303 en 304 (landelijk advies): 

• Uiterlijk zondag 28 mei 23:00 versturen vanuit zorgaanbieder 

• Uiterlijk 304 retour vanuit gemeente donderdag 8 juni 12:00 uur 

• Betaling vindt plaats uiterlijk dinsdag 13 juni  

 

– iJW 321 en iJW322 (landelijk advies): 

• Uiterlijk zondag 28 mei 23:00 versturen vanuit zorgaanbieder 

• Uiterlijk 322 retour vanuit gemeente donderdag 8 juni 12:00 uur 

• Betaling vindt plaats uiterlijk dinsdag 13 juni 
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Communicatie met alle ZA 

 

• Landelijk communicatie via o.a. i-sociaal domein/software 

leveranciers (vanaf vrijdag 7 april) 

 

• Via nieuwsbrief/e-mail (Helmond/Peelgemeenten) 

 

• Via Gezamenlijke site Inkoop Jeugd/WMO Helmond en 

Peelgemeenten Klik hier 
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http://www.inkoopjeugdenwmohelmondpeelgemeenten.nl/Zorgaanbieders


Vragen ??? 

 

Nadere informatie: 

 
Handreikingen/factsheets zie www.i-sociaaldomein.nl 

(overstap iWMO iJW 2.1)  

 

http://www.i-sociaaldomein.nl/
http://www.i-sociaaldomein.nl/
http://www.i-sociaaldomein.nl/

