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Overgang naar iWmo en iJW 2.2
Wat verandert er inhoudelijk (wat zijn de voordelen):
•
•
•
•
•
•

•
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Duidelijkere berichten, hogere technische kwaliteit
In het declaratiebericht of de factuur worden niet langer adresgegevens meegestuurd.
Een bsn volstaat.
De retourcodelijst van het declaratie- of factuurbericht is flink korter. De omschrijvingen
zijn eenduidiger geformuleerd en daardoor beter bruikbaar.
De codelijsten bij het beëindigen van zorg of ondersteuning – met het Stopbericht – zijn
in iWmo gelijkgetrokken met iJw.
Bij de invulinstructies (IV061 en IV062) is informatie opgenomen over het in delen
factureren bij een traject of arrangement (in euro’s).
In het toewijzingsbericht is alleen het toegewezen product voor die specifieke aanbieder
opgenomen. Er is niet langer onderscheid in het berichtenverkeer tussen ‘beschikt
product’ en ‘toegewezen product’.
Een aantal operationele regels (bedrijfsregels) is verwijderd naar aanleiding van alle
wijzigingen in de berichten

Overgang naar iWMO en iJW 2.2
• Big Bang in het paasweekend (rond 1 april). Let op: net
als vorig jaar geen conversieperiode.
• Het berichtenverkeer ligt stil van donderdag 29 maart tot
dinsdag 3 april
• Vergt zorgvuldige voorbereiding (gemeenten en
zorgaanbieders)
• Uitvoeren ketentest om zeker te zijn dat de hele keten
werkt (van gemeente naar ZA en terug)
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Overgang naar iWMO en iJW 2.2
Planning en voorbereiding
Migratieperiode met drie fasen:
• Fase 1: afsluiting
• Fase 2: Transitie
• Fase 3: Ingebruikname en nazorg

Big Bang scenario:
• Tot donderdag 29 maart 13:00 – alleen 2.1 berichten
• Vanaf dinsdag 3 april 13:00 – alleen 2.2 berichten
• Spoedprocedure: via telefoon of via beveiligde mail (zorgmail)
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Overgang naar iWMO en iJW 2.2
Planning en Voorbereiding
• Planning uitlevering software nagaan bij software leverancier
• Gebruik de juiste versie van de VNG app
• Installeren software voor iWMO en iJW 2.2 in testomgeving
• Uittesten berichtenverkeer iWMO en iJW 2.2 in Ketentestomgeving
(KTO)
• Let op: gebroken berichtparen worden niet ondersteund *1
*1 Het is dus niet mogelijk om op of na dinsdag 3 april 13:00 uur een retourbericht in 2.2
formaat te sturen op een heenbericht die is ontvangen voor donderdag 29 maart in 2.1 formaat.
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Overgang naar iWMO en iJW 2.2
Planning en Voorbereiding
Landelijk gemaakte afspraken over tijdig versturen en
retourneren berichten (per berichtpaar)
– iWMO /iJW 301 en 302:
• Uiterlijk dinsdag 27 maart 17:00 versturen vanuit gemeente
• Uiterlijk 302 retour vanuit zorgaanbieder donderdag 29 maart 13:00 uur

– iWMO/iJW 305 en 306, 307 en 308 en iJW 315 en 316
• Uiterlijk dinsdag 27 maart 17:00 versturen vanuit zorgaanbieder
• Uiterlijk retourberichten vanuit gemeente donderdag 29 maart 13:00 uur

– Alle berichten die op het portaal van IB/Vecozo staan, zijn ingelezen
in de systemen van Zorgaanbieders en gemeenten (donderdag 29
maart 14:00 – 23:00 uur)
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Overgang naar iWMO en iJW 2.2
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 18 maart 23:00 versturen vanuit zorgaanbieder
• Uiterlijk 304 retour vanuit gemeente donderdag 29 maart 13:00 uur
• Betaling vindt plaats op dinsdag 3 april (Helmond), donderdag 5 april
(Peelgemeenten)
– Het landelijk advies is om tijdens de migratieperiode geen factuurberichten
en declaratieberichten (WMO303, JW303 en JW321) te versturen naar
gemeenten. Omdat er tussen het heen- en retourbericht een verwerkingstijd
nodig is, wordt aanbieders gevraagd om uiterlijk vóór zondag 18 maart de
declaratie of factuur te hebben gestuurd
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Eindresultaat fase “afsluiting”
In de eindstatus van deze fase (donderdag 29 maart 23:00 uur
– einde (werk)dag):
• Staan er geen “nog te versturen” berichten iWMO/iJW 2.1 meer in
systemen
• Zijn alle iWMO/iJW 2.1-berichten ingelezen in systemen
• Zijn alle retourberichten verzonden
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Communicatie met alle ZA
• Landelijk communicatie via ZIN (i-standaarden)/i-sociaal
domein/software leveranciers
• Via nieuwsbrief/e-mail (Helmond/Peelgemeenten)
• Via Gezamenlijke site Inkoop Jeugd/WMO Helmond en
Peelgemeenten Klik hier
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Vragen ???
Nadere informatie:
Functionele wijzigingen iWMO/iJW 2.2 klik hier
Landelijke draaiboek migratie iWMO en iJW 2.2
zie i-standaarden.nl

