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Navigatiesheets hebben een gele 
achtergrond

De hoofdlijn is uitgewerkt tegen een witte 
achtergrond…

…verdieping tegen een rode…
…en verwijzingen naar meer info tegen een 
blauwe



Inhoud

• Upgraden naar 2.0

• Conversie 1.0 – 2.0

• Waarom 2.0?

• Belangrijkste veranderingen 1.0 – 2.0



Acties om over te stappen

UPGRADE NAAR 2.0



Producten programma ISD

Fase 1
Voorbereiding

Fase 2
Upgrade

ISD Realisatie • Landelijke infra op 2.0: 
ontwikkeling, (keten)test, 
omschakelplan

• Releasekalender 
softwareleveranciers

• Specificaties iWmo/iJw 2.0 
incl. correctief onderhoud

• Conversieschema
• Testfaciliteiten en Groene 

Vink
• Handleiding conversiedienst
• Helpdesk

• Berichtenconverter
• Conversiedienst
• Issue management
• Validatiemodule
• XML-conversieservice
• Helpdesk

ISD Ondersteuning • Stappenplan
• Handreikingen

-



Producten en voorzieningen

• Landelijke infra op 2.0: ontwikkeling, (keten)test, omschakelplan

– Aanpassing van de infrastructuur IB/VECOZO

• Releasekalender softwareleveranciers

– Overzicht van door leveranciers opgegeven verschijningsdata van softwarereleases, en 
de berichten die hiermee ondersteund worden

• Specificaties iWmo/iJw 2.0 incl. correctief onderhoud

– Correctief onderhoud: het wegwerken van evidente fouten, inconsistenties, 
onduidelijkheden en knelpunten tijdens de looptijd van een standaard

• Conversieschema

– Gedetailleerde beschrijving van de conversiestappen van de conversiedienst

• Testfaciliteiten

– Mogelijkheden voor softwareleveranciers om na te gaan of hun software berichten 
correct opstelt en verwerkt

• Groene Vink

– Mogelijkheden voor softwareleveranciers om (beperkt) aan te tonen dat hun software 
berichten correct opstelt en verwerkt

• Handleiding conversiedienst

– Gericht op gebruikers van de conversiedienst (gemeenten/aanbieders)

• Helpdesk

– Deskundige, bereikbare en responsieve helpdesk voor vragen rond ‘Uur U’ (de 
upgrademomenten zelf)



Producten en voorzieningen (2)

• Issue management
• Monitoren van knelpunten in het gebruik van de standaarden en zo nodig doorvoeren van 

correctief onderhoud of opstarten van communicatie

• Validatiemodule
• Dienst van Zorginstituut Nederland aan softwareleveranciers om in operationeel verkeer 

de technische correctheid van berichten na te gaan

• XML-conversieservice
• Dienst van Zorginstituut Nederland aan softwareleveranciers om in operationeel verkeer 

XML- en EI-berichten in elkaar te vertalen

• Berichtenconverter
• Dienst van Zorginstituut Nederland aan gemeenten en aanbieders om iWmo- en iJw-

berichten leesbaar te maken danwel te kunnen opstellen, zonder gebruikmaking van 
domeinapplicaties

• Conversiedienst
• Dienst voor gemeenten en aanbieders die 1.0- en 2.0-berichten waar mogelijk in elkaar 

converteert; ingepast in de knooppuntdiensten van GGK en VSP



Acties softwareleveranciers

Fase 1
Voorbereiding

Fase 2
Upgrade

Alle klanten • Aanleveren releasekalender 
tbv softwarecatalogus

• Beschikbaar stellen releases
• Deelnemen Groene Vink

Ondersteunen lokale 
installatie/overstap

Upgraders na 1-1-2016 • Voorkomen niet-
converteerbare berichten

• Garanderen correcte 
omgang met 
dummywaarden

• Bijwerken codetabellen in 
software

• Kunnen tonen/verwerken 
uitvalberichten (in het geval 
van webservices)

-



Boodschappen gemeenten en aanbieders

Fase 1
Voorbereiding

Fase 2
Upgrade

Allen • Plan overstapmoment met 
softwareleverancier(s)

• Los problemen met huidig 
berichtenverkeer op

• Tref voorbereidingen voor de 
overgang

• Geef aan in webportaal GGK 
welke versie de gemeente 
gebruikt (1.0 of 2.0)

• Wacht met ingebruikname 
nieuwe functionaliteiten 
(tenzij expliciet afgestemd): 
303-F, 315

• Wees coulant bij hanteren 
bedrijfsregels

Upgraders na 1-1-2016 • Installeer laatste 
patches/codelijsten

• Monitor conversie-uitval en 
volg op binnen 1 werkdag



Acties in voorbereidende fase

• Plan overstapmoment met softwareleverancier(s)

• Bepaal een geschikt overstapmoment. Houd rekening met verwerkingen die 
nog in de oude software moeten plaatsvinden (bijvoorbeeld jaarafsluiting)

• Zorg dat de juiste software van de leverancier beschikbaar is en indien nodig 
intern is getest

• Bepaal de taakverdeling tussen softwareleverancier en gemeente

• Maak afspraken over adequate ondersteuning bij eventuele problemen rond 
de overstap

• Los problemen met huidig berichtenverkeer op

• Zorg dat eventuele problemen met technische correctheid van berichten, 
hoge werkvoorraden/lange doorlooptijden en onjuiste adressering zijn 
opgelost.

• Tref voorbereidingen voor de overgang

• Zorg dat alle berichten in versie 1.0 zijn verwerkt en waar mogelijk zijn 
voorzien van een retourbericht

• Gemeenten: geef aan in het webportaal van het GGK wanneer overgestapt 
wordt van 1.0 naar 2.0.



Upgrade naar 2.0 kan per bericht

Moet een gemeente voor alle berichten op 
hetzelfde moment upgraden?

• Gemeente kan per berichtduo (heen- en 
retourbericht overstappen (bijvoorbeeld 
301/302). Front- en backofficesystemen 
kunnen op een verschillend moment 
overgaan. Ook werkzaamheden tussen 
gemeenten en samenwerkingsverbanden 
kunnen zo gesplitst worden.



Niets doen is geen optie

• Ook gemeenten die nog niet op 1-1-2016 overstappen, 
moeten vòòr 1-1-2016 de laatste patches en 
codelijsten van hun softwareleverancier installeren. 
Raadpleeg uw softwareleverancier hier over. Werk uw 
software bij, ook al stapt u nog niet over naar 2.0.

• Waarom?

– Conversie van 1.0 naar 2.0 is voor sommige berichten  
niet mogelijk zonder aanpassingen van 
softwareleveranciers.

– De codetabel Productcategorieën Jeugd wijzigt op 1 
januari, ook voor 1.0-gebruikers.

Niets doen is geen optie



Codetabel Eenheid in v1.0 verandert

v1.0 Eenheid vanaf 1 januari 2016

1 - Minuten per week 

2 - Uren per week 

3 - Dagdelen per week 

4 - Dagen per week 

5 - Etmalen per week 

6 - Minuten per maand 

7 - Uren per maand 

8 - Dagdelen per maand 

9 - Dagen per maand 

10 - Etmalen per maand 

11 - Minuten totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking 

12 - Uren totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

13 - Dagdelen totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking 

14 - Dagen totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking

15 - Etmalen totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking 

16 - Stuks/aantal 

17 - Euro’s 

18 - Interval (klasse)

19 - Stuks/aantal per week nieuw

20 - Stuks/aantal per maand nieuw

21 - Stuks/aantal totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking nieuw

22 - Euro's per week nieuw

23 - Euro's per maand nieuw

24 - Euro's totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking

v2.0 Eenheid

1 - Minuut 

4 - Uur 

14 - Etmaal 

16 - Dagdeel (4 uur) 

82 - Stuks 

83 - Euro’s 

v2.0 Frequentie

1 - Per dag 

2 - Per week 

3 - Per vier weken 

4 - Per maand 

5 - Per jaar 

6 - Totaal binnen 

geldigheidsduur beschikking 

De codetabel Eenheid in versie 1.0 behoeft op 

1 januari aanpassing bij alle 1.0-gebruikers om 

conversie van 1.0- naar 2.0-berichten en vice

versa mogelijk te maken.



Acties in overstapfase vanaf 1-1-2016

• Wacht met gebruiken van nieuwe berichten, 
tenzij expliciet met ketenpartners afgestemd: 
303-F, 315

• Zolang de ontvangende partij nog niet op 2.0 is 
overgestapt, worden deze berichten niet verwerkt.

• Maak altijd afspraken over wijzigingen in de 
informatiestromen tussen gemeente en 
zorgaanbieder.

• Wees coulant bij hanteren bedrijfsregels

• Nieuwe regels over de samenhang tussen berichten 
zijn nog niet altijd toepasbaar, omdat veel 
openstaande toewijzingen/zorgleveringen volgens de 
oude regels zijn gestart.



Monitor of berichten door conversie 
uitvallen

• Monitor of berichten uitvallen door conversie.

– Soms lukt conversie van een bericht niet. Dan komt 
een foutmelding. Het bericht is niet aangekomen bij 
de partij die het moet ontvangen. Zorg binnen 1 
werkdag voor een correct bericht en biedt dit 
opnieuw aan, zodat de verwerking niet teveel 
vertraging oploopt.



Situaties en scenario’s

• Wel/niet gebruiker van berichtenverkeer 1.0

• Wel/niet gebruiker van landelijke infrastructuur via 
GGK en VECOZO

• SaaS- of on-premise-oplossing

• Softwareleverancier gereed

• Omschakeling binnen software zelf uitvoerbaar

• Soepel lopend huidig berichtenverkeer met 
zorgaanbieders, of nog veel uitval



Meer info?

• Nieuwsbericht iStandaarden.nl over de 
wijzigingen die softwareleveranciers van 1.0-
systemen moeten doorvoeren voor een 
succesvolle conversie

• Conversieschema: uitgangspunten en 
gedetailleerde schema’s

• Releasekalender softwareleveranciers

https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Nieuwsoverzicht/Aanpassingen-in-iWmo-en-iJw-1.0-nodig-voor-overgang-naar-2.0.html
https://www.istandaarden.nl/dam/istandaarden/Documenten-Wmo/Documenten-ontwikkeling-iWmo-2.0/Uitgangspunten-bij-conversie-iWmo-en-iJw-versie-1.0---2.0/Uitgangspunten bij conversie iWmo en iJw versie 1.0 - 2.0.pdf
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Nieuwsoverzicht/Conversie-iWmo-en-iJw-1.0----2.0--wat-zijn-de-uitgangspunten-.html
https://www.visd.nl/visd/producten/releasekalender-softwareleveranciers-ggk


TIJDELIJKE 
CONVERSIEDIENST



Situatieschets

• iWmo en iJw 1.0 zijn in 2015 in productie gegaan en worden 
gebruikt door vele aanbieders en gemeenten en ondersteund 
door een groot aantal softwareleveranciers

• Er is een beveiligde, landelijke infrastructuur (GGK en 
VECOZO) voor de beveiligde en gecontroleerde uitwisseling 
van iWmo- en iJw-berichten

• Per 1 juli zijn de specificaties voor iWmo en iJw 2.0 bevroren; 
deze bevatten een groot aantal functionele en technische 
wijzigingen ten opzichte van 1.0

• Versie 1.0 en 2.0 zijn niet (volledig) forwards of backwards
compatible

• De releasekalenders en implementatiemomenten van 
software lopen uiteen, binnen en tussen domeinen 
(Zvw/Wlz/Wmo/Jeugd)

• Softwareleveranciers: 1.0 en 2.0 gelijktijdig ondersteunen 
door software van gemeenten of zorgaanbieders is niet 
haalbaar.



Scope van de conversiedienst

Wel (incl. retourberichten) Niet

JW/WMO301
JW/WMO303-D
JW/WMO305
JW/WMO307
JW321

JW/WMO303-F
JW/WMO315

• Buiten scope: productcategorieën en productcodes.
• Deze worden niet geconverteerd; dat is in lijn 

met de opzet en bedoeling van de 
standaardproductcodelijst. Het gebruik van de 
categorieën en codes wordt bepaald door het 
vigerende inkoopcontract.



Uitgangspunten conversie

• GGK en VECOZO wisselen vanaf 1 januari 
onderling enkel 2.0-berichten uit

• De conversiedienst is tijdelijk: van 1-1-2016 
tot 1-4-2016. Stap dus zo snel mogelijk over 
op 2.0

– Hoe meer partijen overstappen op 2.0, hoe eerder 
de voordelen van de nieuwe standaarden benut 
kunnen worden in de hele zorgketen. 

• Gemeenten en aanbieders zijn dienen zelf de 
overstap te plannen

• De conversiedienst gebruikt het 
conversieschema van iStandaarden.nl



Conversiedienst voor gemeenten

• Voor gemeenten komt de centrale, automatische 
conversiedienst in het GGK

• De gemeente geeft aan in het webportaal dat berichten 
worden verstuurd in 1.0 of 2.0. 1.0-berichten worden 
geconverteerd naar 2.0 en gaan dan over de lijn.

– Van 1.0 naar 2.0: als de gemeente verzender is. Het 2.0-
bericht wordt aangeboden aan RINIS en VECOZO.

– Van 2.0 naar 1.0: als de gemeente ontvanger is. De 
gemeente ontvangt alleen het 1.0-bericht.

• Wanneer conversie van een bericht niet lukt, krijgt de 
verzender een foutmelding.

• Verwerkingsverslagen van alle conversies zijn 
beschikbaar in het portaal

• De conversiedienst is voor zowel webportaal- als 
webservicegebruikers



Conversiedienst voor aanbieders

• Voor aanbieders komt een centrale 
conversiedienst bij VECOZO

• Berichten kunnen op aanvraag worden 
geconverteerd van en naar 1.0



WAAROM 2.0?



Wensen voor de verbetering van de 
standaarden iWmo en iJw 1.0
• Processtandaardisatie

– Minder onnodige variatie, duidelijker bedrijfsregels over 
relatie tussen berichten

• Vereenvoudiging specificaties

– Harmoniseren van gegevenselementen, regels en 
codelijsten tussen berichten

– Verwijderen van ongebruikte velden

• Uitbreiding gegevensset melding

– Aanbieder moet gemeente kunnen verzoeken om 
toewijzing na een directe verwijzing

• Declaratie als factuur

– De 303-berichten inzetten als formele factuur. 
Aanvullende facturen of nadere administratieve afspraken 
zijn dan niet meer nodig.

Wensen grotendeels gerealiseerd met 

iWmo en iJw 2.0



Proces

• Functionele wensen ingebracht en besproken door 
referentiegroepen van gemeenten, aanbieders en 
softwareleveranciers

• Functionele hoofdlijnen vastgesteld door Stuurgroep ISD (3 
juli 2015)

• Technische uitwerking getoetst in technische 
referentiegroepen van softwareleveranciers

• Nauwe afstemming uitwerkingskeuzes met ISD en iZA

• Standaarden v2.0 gepubliceerd op 3 juli 2015

• Keten heeft een half jaar de tijd om zich voor te bereiden op 
de inproductiename, die start op 1 januari 2016

• Standaarden in beheer gegeven bij Zorginstituut Nederland 
en Vektis

• Regelmatig wordt correctief onderhoud uitgevoerd: evidente 
fouten, inconsistenties en knelpunten worden tussentijds 
weggewerkt



Meer info?

• Roadmap harmonisatie ketenstandaarden 
sociaal domein

https://www.visd.nl/sites/visd/files/Programma ISD - Roadmap harmonisatie ketenstandaarden sociaal domein - v1 0.pdf


Standaardproductcodelijst VNG

• Productcodetabel Jeugd

• Productcodetabel Wmo

• Toelichting op de bedoeling en opzet van de 
tabellen: bijsluiter

• Eind oktober komt versie 1.1 van de 
standaardproductcodelijsten beschikbaar via 
iStandaarden.nl

https://www.istandaarden.nl/dam/istandaarden/Documenten-Jeugdwet/Documenten-ontwikkeling-iJw-2.0/Standaard-productcodetabel-iJw-2.0/Standaard productcodetabel iJw 2.0.pdf
https://www.istandaarden.nl/dam/istandaarden/Documenten-Wmo/Documenten-ontwikkeling-iWmo-2.0/Standaard-productcodetabel-iWmo-2.0/Standaard productcodetabel iWmo 2.0.pdf
http://vng.nl/files/vng/20150702_bijsluiter_productencodelijsten_wmo_en_jeugd.pdf
http://www.istandaarden.nl/


Handreiking uitvoeringsvarianten

• Uitwerking van het 
in samenhang 
gebruiken van de 
verschillende iWmo-
en iJw-berichten, de 
aanleveringen aan 
het CAK en het CBS

• Download

https://vng.nl/files/vng/20150812-handreiking-uitvoeringsvarianten-iwmo-ijw.pdf


BELANGRIJKSTE 
VERANDERINGEN

Wijzigingen ten opzichte van 1.0



Baten van de verbeteringen in iWmo/iJw

• Betere aansluiting op werkproces Wmo/Jeugd

– geen noodzaak meer voor eigen oplossingen rond 
verzoek om toewijzing

– erkenning van de gewenste variëteit 
(uitvoeringsvarianten)

– ruimte om zelf te bepalen hoe specifiek een 
toewijzing moet zijn (alleen productcategorie is 
mogelijk)

• Compactere en duidelijker standaarden: 
minder fouten, minder privacyrisico’s

• Digitalisering facturatieproces mogelijk: 
minder fouten, snellere verwerking, lagere 
kosten



Belangrijkste veranderingen

• Verzoek om Toewijzing

• Aanvullende bedrijfsregels voor 
uitvoeringsvarianten

• Vernieuwing productcategorieën Jeugd

• Schrappen overbodige delen

• Uniformeren codetabel eenheden

• 303-bericht als factuur

• Productcode is optioneel

– voor iJw; was al het geval bij iWmo



Verzoek om Toewijzing

• Met een nieuw bericht (315) kan de aanbieder de 
gemeente verzoeken om een toewijzing. Dit kan als de 
aanbieder een titel heeft tot leveren na een directe 
verwijzing (bijvoorbeeld een huisarts of gecertificeerde 
instelling op grond van de Jeugdwet) óf de gemeente 
een beschikking heeft afgegeven met vrije 
aanbiederkeuze

• Met het retourbericht (316) bevestigt de gemeente de 
correcte ontvangst van het Verzoek om Toewijzing. Het 
is geen akkoord op het verzoek zelf, dat gebeurt met 
een reguliere 301

• Voor zowel iWmo als iJw



Gegevensset VOT

• Cliëntgegevens (BSN, geboortedatum)

• (Geplande) startdatum

• Type ondersteuning (productcategorie + 
eventueel productcode)

• Omvang (volume, eenheid, frequentie)

• Type verwijzer + naam verwijzer, óf 
beschikkingsnummer (van gemeente)

• Gezagsdrager bekend (bij iJw, 
verantwoordelijkheid blijft bij gemeente)

• Indien gezagsdrager bekend is, is 
relatierecord bij JW301 niet verplicht

• Aanbieder die gaat leveren



Aanvullende bedrijfsregels voor 
uitvoeringsvarianten
• Op basis van uitvoeringsvarianten “inspanningsgericht” 

en “outputgericht” zijn de bedrijfsregels voor 
Toewijzing en Declaratie aangescherpt

– Inspanningsgericht: toewijzing/declaratie in 
tijdseenheden.

– Outputgericht: toewijzing/declaratie in stuks of euro’s.

• Belangrijkste aanscherping:

– Eenheid van de Declaratie is afhankelijk van de 
Toewijzing; de relatie ligt vast in de Mappingtabel

• Deze regels gelden altijd, ook als niet volledig volgens 
de (handreiking) uitvoeringsvarianten wordt gewerkt



Uitvoeringsvarianten

Wat is de relatie tussen de Handreiking 
Uitvoeringsvarianten en iWmo/iJw 2.0?

• De handreiking gaat uit van gebruik van 
versie 2.0.

• Volledig werken volgens de handreiking is 
mogelijk als gemeenten én aanbieder zijn 
overgestapt op 2.0.

• Er kan van de handreiking worden afgeweken. 
De berichtspecificaties zijn echter niet 
vrijblijvend.





Handreiking uitvoeringsvarianten

• Uitwerking van het 
in samenhang 
gebruiken van de 
verschillende iWmo-
en iJw-berichten, de 
aanleveringen aan 
het CAK en het CBS

• Download

https://vng.nl/files/vng/20150812-handreiking-uitvoeringsvarianten-iwmo-ijw.pdf


Mappingtabel: relatie tussen Toewijzing en 
Declaratie

Afspraak tarief Toegestane 

eenheid 

toewijzing 

Toegestane eenheid 

declaratie/factuur 

Afronden tarief 

declaratie/factuur 

Opmerking 

Euro per uur Uur Uur n.v.t. Alleen hele uren 

declareren/factureren 

Minuut Uurprijs/60 afgerond 

op 2 decimalen  

Zie casus 1

Euro per minuut Minuut Minuut n.v.t. 

Euro per dagdeel Dagdeel (4 uur) Dagdeel (4 uur) Dagprijs/2 afgerond op 

2 decimalen 

Euro per etmaal Etmaal (24 uur) Etmaal (24 uur) n.v.t. Alleen hele etmalen 

declareren of 

factureren 

Euro per week Week  Week n.v.t. Alleen hele weken 

declareren 

Euro per stuk/ 

arrangement met 

een vaste prijs 

Stuks Stuks n.v.t. Zie casus 3 

Euro per stuk/ 

arrangement met 

een variabele 

prijs 

Euro Tijd onafhankelijk Zie casus 2 

Meer informatie over de casussen is te vinden in paragraaf 4.2.8 van de Invulinstructie 

WMO303/JW303.

Bron tabel: Invulinstructie WMO303 en JW303.

http://ei.vektis.nl/Help/WMO303v2.0/WMO303-WMO304v2.0_INVu1.pdf


Vernieuwing productcategorieën Jeugd

• In 2015 gebruikte categorieën zijn gebaseerd op CBS-
indeling. Blijken onvoldoende 
bruikbaar/onderscheidend voor inkoop, toewijzing en 
declaratie

• Nieuwe productcategorieën zijn gebaseerd op 
standaardproductcodelijst Jeugd VNG

• Gebruik: nieuwe productcategorieën zijn bedoeld voor 
nieuwe inkoopcontracten. Oude categorieën mogen ook 
in 2016 nog worden gebruikt.

• Categorieëntabel omvat vanaf 1 januari 2016 oude én 
nieuwe categorieën, ongeacht versie (iWmo/iJw 1.0 of 
2.0).

• Productcategorieën iWmo blijven ongewijzigd.



Bestaande categorieën
(geldig in 2015 en 2016)

Nieuwe categorieën
(vanaf 1 januari 2016)

31 Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam 40 Persoonlijke verzorging

32
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van 
de aanbieder 41 Dagbehandeling

33 Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder 42 Vervoerdiensten

34
Zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de 
jeugdige 43 Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)

35 Met verblijf: pleegzorg 44 Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling)

36 Met verblijf: gezinsgericht 45 Jeugdhulp ambulant

37 Met verblijf: gesloten plaatsing 46 Jeugdhulp crisis

38 Met verblijf: overig residentieel 47 Jeugdreclassering

48 Jeugdbescherming

49 Activiteiten in het preventief justitieel kader

50 Maatwerkarrangementen jeugd

51 Generalistische basis-ggz

52 Specialistische ggz

53 Kindergeneeskunde 



Schrappen overbodige delen

• Belangrijkste verwijderingen

– Ziektebeeld- en stoornisrecord en Score 
stoornisrecord (301)

– Records en velden over Zorgzwaartepakketten (301, 
303, 305, 307)

– Berichten Wmo-Indicatie, Wmo-AanvraagIndicatie
en Wmo-Wachtlijst (werden al niet ondersteund 
door landelijke infrastructuur)

• De 305- en 307-berichten zijn hiermee sterk 
vereenvoudigd. De naam is aangepast om dat 
te reflecteren:

– 305 = Start Zorg

– 307 = Stop Zorg (al dan niet tijdelijk)



Uniformeren codetabel eenheden

• Tabellen Zorginstituut Nederland en Vektis
sluiten nu op elkaar aan

• Om dat mogelijk te maken, is Eenheid 
gesplitst in Eenheid en Frequentie

– Voor de berichten Toewijzing, Start Zorg en Stop 
Zorg



Eenheid en Frequentie

v1.0 Eenheid

1 - Minuten per week 

2 - Uren per week 

3 - Dagdelen per week 

4 - Dagen per week 

5 - Etmalen per week 

6 - Minuten per maand 

7 - Uren per maand 

8 - Dagdelen per maand 

9 - Dagen per maand 

10 - Etmalen per maand 

11 - Minuten totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking 

12 - Uren totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

13 - Dagdelen totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking 

14 - Dagen totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking

15 - Etmalen totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking 

16 - Stuks/aantal 

17 - Euro’s 

18 - Interval (klasse) 

v2.0 Eenheid

1 - Minuut 

4 - Uur 

14 - Etmaal 

16 - Dagdeel (4 uur) 

82 - Stuks 

83 - Euro’s 

v2.0 Frequentie

1 - Per dag 

2 - Per week 

3 - Per vier weken 

4 - Per maand 

5 - Per jaar 

6 - Totaal binnen 

geldigheidsduur beschikking 



303-bericht als factuur

• Het 303-bericht kan gebruikt worden als formele factuur

– Geen nadere afspraken meer nodig

– Geen papieren factuurstroom nodig naast 303’s

• 303-bericht bestaat nu in twee varianten

– 303-D: declaratie; niet bedoeld als factuur

– 303-F: declaratie; is een formele factuur, want als zodanig 
herkenbaar

• Gemeente en aanbieder kiezen voor een 303-D óf een 303-F, 
voor alle producten tussen die gemeente en die aanbieder

• 303-F is grotendeels gelijk aan 303-D, plus

– Formeel herkenbaar als factuur

– Nadere controles op juiste vulling velden

– Extra BTW-velden

– Afwijkende crediteringsregels bij afkeuring van factuurregel of 
gehele factuur



Meer info?

• Een functionele uitwerking van de aanpassingen: Jeugd
en Wmo (vrijwel identiek)

• Het mutatie-overzicht op detailniveau: Jeugd en Wmo
(grote gelijkenissen)

• De volledige specificaties

– Wmo Toewijzing, Start Zorg en Stop Zorg 

– Jeugd Toewijzing, Start Zorg en Stop Zorg

– Wmo Declaratie/Factuur

– Jeugd Declaratie/factuur

– Jeugd-ggz Factuur

https://www.istandaarden.nl/dam/istandaarden/Documenten-Jeugdwet/Documenten-ontwikkeling-iJw-2.0/Functionele-uitwerking-release-iJw-2.0/Functionele uitwerking release iJw 2.0.pdf
https://www.istandaarden.nl/dam/istandaarden/Documenten-Wmo/Documenten-ontwikkeling-iWmo-2.0/Functionele-uitwerking-release-iWmo-2.0/Functionele uitwerking release iWmo 2.0.pdf
https://www.istandaarden.nl/dam/istandaarden/Documenten-Jeugdwet/Documenten-ontwikkeling-iJw-2.0/Mutatieoverzicht-iJw-2.0-t.o.v.-iJw-1.0-010715/Mutatieoverzicht iJw 2.0 t.o.v. iJw 1.0 010715.pdf
https://www.istandaarden.nl/dam/istandaarden/Documenten-Wmo/Documenten-ontwikkeling-iWmo-2.0/Mutatieoverzicht-iWmo-2.0-t.o.v.-iWmo-1.0-010715/Mutatieoverzicht iWmo 2.0 t.o.v. iWmo 1.0 010715.pdf
https://modellen.istandaarden.nl/preview/wmo/index.php/Hoofdpagina
https://modellen.istandaarden.nl/preview/jw/index.php/Hoofdpagina
http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzichtDetail.aspx?is_iber=WMO303&is_versie=2.0
http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzichtDetail.aspx?is_iber=JW303&is_versie=2.0
http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzichtDetail.aspx?is_iber=JW321&is_versie=2.0


FAQ’S



Standaardproductcodes

Wat is de relatie met de nieuwe standaardproductcodes?

• Productcategorieën en productcodes zijn verschillende 
gegevenselementen.

• iWmo en iJw schrijven verplicht gebruik voor van 
Productcategorieën. De categorieën voor Jeugd worden per 1 
januari 2016 aangevuld, die voor Wmo blijven ongewijzigd.

• Het wel of niet gebruik van productcodes, en de keuze voor 
een code, is volledig vrij in iWmo en iJw 2.0.

• De VNG beveelt sterk aan de standaardproductcodelijst Wmo 
en Jeugd te gebruiken voor nieuwe inkoopcontracten.

• Productcategorieën en -codes worden niet geconverteerd 
door de conversiedienst.



KING convenant

Is er een convenant met softwareleveranciers?

• Er is geen addendum op het KING-convenant 
dat betrekking heeft op iWmo/iJw 2.0.



StUF-envelop

Heeft de introductie van een nieuwe versie van 
de StUF-envelop invloed op het te kiezen 
upgrademoment?

• Nee. Alle scenario’s werken met elke versie 
van de StUF-envelop.



Waar kunnen gemeenten, aanbieders en 
softwareleveranciers terecht met vragen?

Regionale accountmanagers ISD

Vragen over de interpretatie en toepassing van 
de standaarden? 

• info@istandaarden.nl

https://www.visd.nl/visd/producten/regionale-accountmanagers
mailto:info@istandaarden.nl

