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Wie en waar bij problemen berichtenverkeer CORV? 

Om van CORV gebruik te maken wordt een aansluiting gerealiseerd vanuit het eigen informatiesysteem 

met de CORV. Voor de medewerkers van deze organisaties worden functionaliteiten voor het opstellen, 

verzenden, ontvangen en verwerken van diverse berichten aangeboden binnen het eigen 

informatiesysteem. De onderstaande figuur geeft inzicht in de relatie tussen eindgebruiker, het eigen 

informatiesysteem en de aansluiting van deze systemen op CORV. 

 

 

Ieder organisatie heeft zijn eigen procedure en personen om vragen aan te stellen of melding te maken 

van problemen met een systeem, meestal is er een helpdesk of servicedesk. Het operationeel/technisch 

beheer van de CORV, evenals de Centrale Servicedesk, is belegd bij de Justitiële Informatie Dienst 

(JustID) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.  

Om de medewerkers van de op de CORV aangesloten organisaties te faciliteren zijn diverse 

beheerprocedures ingesteld, zoals een bevindingenprocedure, waarin is aangegeven hoe problemen en 

vragen met betrekking tot het berichtenverkeer gemeld en afgehandeld worden. Daarnaast er is een 

procedure voor de behandeling van wijzigingsverzoeken. Het melden van problemen met betrekking tot 

het berichtenverkeer en het stellen van vragen kent een getrapte procedure. Voor alle meldingen en 

vragen geldt dat eerst gekeken dient te worden of dit een interne oorzaak kent alvorens opgeschaald 

wordt door daartoe aangewezen personen van de eigen organisatie naar de Centrale Servicedesk van de 

Justitiële Informatiedienst (JustID) te Almelo. Deze Servicedesk richt zich vervolgens op het verhelpen 

van een eventuele onjuiste verwerking door CORV of stelt vast dat er elders een probleem is en zorgt er 
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dan voor dat dat daar opgepakt wordt. Opschaling naar de Servicedesk van JustID mag alleen 

plaatsvinden door daartoe geautoriseerde personen. 

Algemene Procedure 

Problemen die ondervonden worden kunnen door de eindgebruikers gemeld worden bij de functioneel 

beheerder, ICT-ondersteuner of helpdesk van de eigen organisatie. In onderstaande figuur staat de 

getrapte procedure voor het melden van een bevinding, fout of wijziging schematisch weergegeven. 

Verderop is deze voor een aantal organisaties uitgewerkt.  

 

 

Raad voor de Kinderbescherming 

Mochten er problemen gesignaleerd worden m.b.t. het berichtenverkeer dient contact opgenomen te 

worden met de eigen, landelijke helpdesk. Deze helpdesk zal de vraag/het verzoek afhandelen en waar 

nodig contact leggen met de Centrale Servicedeks van JustID. Eventuele verstoringen van KBPS of CORV 

worden door de landelijke helpdesk aan alle medewerkers gecommuniceerd.  

Gecertificeerde instellingen 

Mochten er problemen gesignaleerd worden  in IJ of WIJZ met het versturen en/of ontvangen van 

digitale berichten dient er contact gelegd worden met de ICT-ondersteuner van de locatie. Deze neemt, 

indien nodig, contact met de centrale helpdesk Jeugdzorg Nederland (JzNL). De centrale helpdesk JzNL 

kan contact leggen met de Centrale Servicedesk JustID. Terugkoppeling ontvangt de indiener van het 

incident van de lokale ICT-ondersteuner. 
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Veilig Thuis 

Voor Veilig Thuis organisaties zijn er twee verschillende procedures te vernoemen voor het geval er zich 

vragen, incidenten voordoen en waar deze gemeld dienen te worden: 

Veilig Thuis organisaties (die géén gebruik maken van IJ) 

Mochten er problemen gesignaleerd worden m.b.t. het berichtenverkeer bijvoorbeeld voor wat 

betreft de ontvangst (of het uitblijven daarvan) van zorgmeldingen of in de digitale formulieren 

etc. dient contact gelegd worden met de leverancier van het informatiesysteem. Deze kunnen 

vervolgens contact leggen met de Centrale Servicedesk van Justid. 

Veilig Thuis organisaties (die gebruik maken van IJ) 

Sommige Veilig Thuis organisaties maken gebruik van IJ, via een aansluiting op het Jeugdzorgnet. 

Het gaat hier om de Veilig Thuis organisaties die ondergebracht zijn bij een gecertificeerde 

instelling. Indien dit het geval is en er doen zich vragen of (technische) belemmeringen voor met 

betrekking tot het digitale berichtenverkeer dan kunnen zij zich wenden tot de lokale ICT-

ondersteuner. Deze zal zich wenden tot de landelijke, centrale helpdesk van Jeugdzorg 

Nederland (JzNL). Deze laatstgenoemde kan zich wenden tot de Servidesk van de Justitiële 

Informatiedienst. 

 

Gemeenten 

Voor gemeenten zijn twee varianten te benoemen voor wat betreft de helpdeskprocedure: 

1. Gemeenten die gebruik maken van een portaal of pakket van leverancier 

Gebruikers binnen gemeenten maken melding of stellen hun vraag aan de ICT-ondersteuner 

en/of aan de gemeentelijke softwareleverancier.  

2. Gemeenten die zelf, direct zijn aangesloten op CORV  

Gemeenten die zelf hun functioneel beheer uitvoeren, vormen hierop een uitzondering. Zij 

voeren zelfstandig een analyse uit op de gesignaleerde problemen en bellen of mailen, indien uit 

deze analyse blijkt dat er sprake is van een onjuiste werking van CORV, zelf de centrale 

servicedesk (frontoffice) van JustID. 

 

Voor wijzigingsverzoeken bijvoorbeeld m.b.t. de berichten geldt dat zowel gemeenten als leveranciers 

zich kunnen richten tot VNG/KING. Ten aanzien van deze verzoeken heeft VNG/KING de procedures voor 

haar ‘achterban’ als volgt ingericht:  

Gemeenten en leveranciers kunnen op gemmaonline.nl voorstellen voor wijzigingsverzoeken noteren. 

VNG/KING zorgt voor de inbreng van deze lijst in het daartoe aangewezen gremium en verzorgt de 

terugkoppeling. 
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Gedurende de voorbereiding van een release worden leveranciers betrokken bij de uitwerking. Hiervoor 

is een werkgroep in het leven geroepen. 

Contactgegevens 

De Servidesk van de Justitiele Informatiedienst mag alleen door daartoe geautoriseerde personen 

benaderd worden via info@justid.nl of 088 - 998 90 00 


