Speciale uitgave over release iWmo en
iJw 3.0 voor de (kleine) zorgaanbieders
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1. Inleiding: Release iWmo en iJw 3.0: belangrijk én omvangrijk
Deze speciale uitgave staat helemaal in het teken van de release 3.0 van de berichtenstandaard
iWmo en iJw die per 1 januari 2021 van kracht wordt en is geschreven voor (kleine)
zorgaanbieders. De release 3.0 is een ‘major’ release; de veranderingen betreffen niet alleen het
berichtenverkeer maar hebben ook een behoorlijke impact op processen en de bedrijfsvoering bij
gemeenten en zorgaanbieders. Een voorbeeld van een grote wijziging is dat vanaf 2021 alleen nog
maar wordt gedeclareerd in maandelijkse perioden. Dit betekent dat er niet meer gefactureerd
wordt en dat de 4-wekelijkse declaratieperioden vervalt.
In deze uitgave besteden we vooral aandacht aan wat u als zorgaanbieder van de komende release
gaat merken en hoe u zich hierop kunt voorbereiden. Zorginstituut Nederland en Ketenbureau iSociaal Domein ondersteunen u bij de implementatie van de nieuwe release. In dit document vindt u
een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in release 3.0. Ook zijn in dit document links
opgenomen naar informatie, waarin de detailbeschrijvingen per onderwerp zijn opgenomen.
De gemeenten zullen in voorbereiding van de release 3.0 mogelijk toewijzingen moeten aanpassen
om aan de specificaties van deze release te voldoen. Het initiatief ligt daarbij bij de gemeenten, maar
u kunt ook zelf contact opnemen met de gemeenten om te bespreken wat de impact voor u is.
Op de hoogte blijven?
•
•

Op de website van het Ketenbureau is een overzichtspagina gemaakt waar alle informatie over
de release 3.0 wordt geplaatst. U kunt zich ook aanmelden voor de i-Sociaal Domein Update die
circa 12 keer per jaar verschijnt.
Op de website van het Zorginstituut is alle informatie over de nieuwe release gebundeld op de
volgende overzichtspagina’s: Ondersteuning iWmo 3.0 & Ondersteuning iJw 3.0.

2. Woonplaatsbeginsel
Via het berichtenverkeer kan de gemeente, vanaf 1-1-2021, de aanbieder informeren welke
gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdige bij afwijzing van een Verzoek om Toewijzing.
De methodiek voor het bepalen van de juiste woonplaats zou vanaf 1-1-2021 veranderen maar deze
wetswijziging is uitgesteld tot 1-1-2022. Tot die tijd is het huidige woonplaatsbeginsel van
toepassing.

3. Toewijzingen
In release 3.0 zijn een aantal aanpassingen gedaan in de toewijzingen. Deze aanpassingen staan
hieronder beschreven.
3.1
•

Wijzigingen in toewijzingen
Verwijderen beschikkingsnummer
Het beschikkingsnummer wordt niet meer meegestuurd in het toewijzingbericht. De relatie
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tussen toewijzing en beschikking komt hiermee te vervallen. Het is hierdoor eenvoudiger om
toewijzingen te verlengen, zonder eerst de toewijzing te moeten beëindigen en een nieuwe
toewijzing aan te maken. Hierdoor hoeven minder Startzorg- en Stopzorg-berichten verstuurd te
worden.
Vanaf 2021 hoeft in geen enkel ander bericht het beschikkingsnummer te worden opgenomen.
Alleen in het Verzoek om Toewijzing (VOT) kan nog een beschikkingsnummer worden ingevuld.
Dit kan alleen als een cliënt met een ‘open’ beschikking zelf een zorgaanbieder mag selecteren.
In dat geval vult de zorgaanbieder het beschikkingsnummer in in het VOT.
•

Beperking en Beperkingscore verwijderd uit toewijzing
De informatie over Beperking en Beperkinscore wordt vanaf 2021 niet meer meegestuurd in het
toewijzingbericht.

•

Unieke toewijzingnummers per gemeente-domeincombinatie1 en verplicht (niet leeg)
Vanaf 2021 moeten alle toewijzingen een toewijzingnummer hebben dat uniek is binnen het
domein Jw of Wmo van de gemeente. Er kunnen nog actuele toewijzingen zijn van voor 12-062017, die geen toewijzingnummer hebben. Deze zullen door de gemeente moeten worden
gemigreerd (zie kopje ‘Migratie 2.4 naar 3.0’ in dit document). Indien gemeenten in hun
administratie nog toewijzingen hebben met toewijzingnummers die niet uniek zijn binnen hun
domein, dan zullen ook deze toewijzingen voorzien moet worden van een uniek
toewijzingnummer. Het aanpassen van het toewijzingnummer dient voor 30-11-2020 te zijn
gedaan.

•

Toewijzigingsbericht
Vanaf 2021 bevat een Toewijzingbericht voor 1 aanbieder altijd alle toewijzingen voor 1 cliënt
die op of na de aanmaakdatum van het bericht geldig zijn, plus alle toewijzingen die gewijzigd
zijn ten opzichte van het voorgaande toewijzingsbericht. Hierdoor heeft de aanbieder altijd een
volledig beeld van de actuele toewijzingen van 1 cliënt.

3.2

Inperken variatie in de toewijzing

Om de complexiteit en de administratieve lasten te verminderen, is het aantal toegestane varianten
in de toewijzing vanaf 2021 beperkt. Het betreft hier een aantal combinaties Omvang/frequenties
die niet meer zijn toegestaan. Gemeenten moeten hiervoor een migratie uitvoeren waarbij actuele
toewijzingen die ook nog in 2021 actueel zijn, eerst zullen moeten worden beëindigd. Daarna
moeten nieuwe toewijzingen, die voldoen aan de standaard 3.0, worden aangemaakt en verstuurd.
In specifieke gevallen kan het nodig zijn om eerst een toewijzing af te sluiten per 30-11-2020, een
nieuwe tijdelijke toewijzing aan te maken met einddatum 31-12-2020 en in januari een release 3.0proof toewijzing aan te maken voor de periode vanaf 1-1-2021. Let op dat voor elke toewijzing die
gestopt wordt of nieuw wordt aangemaakt, ook de bijbehorende Startzorg- Stopzorg-berichten
moeten worden verstuurd. Uiteraard moet bij elk ontvangen Toewijzingbericht een retourbericht
(302) worden verzonden om aan te geven aan de gemeente dat het Toewijzingbericht is ontvangen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Vanuit dit perspectief de domeinen Wmo 2015 en de Jeugdwet
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3.3

Nieuwe eenheid

Bij de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant is het momenteel niet mogelijk om Stuks als eenheid te
gebruiken. Dit is alleen toegestaan bij de outputgerichte uitvoeringsvariant. De regels voor het
declareren van (geleverde) zorg zijn echter voor beide uitvoeringsvarianten verschillend. Voor
bepaalde producten is het nodig om in de eenheid Stuks te kunnen toewijzen, maar mag alleen de
geleverde inspanning worden gedeclareerd. Denk bijvoorbeeld aan medicijnconsulten en vervoer.
De bestaande eenheid Stuks is daarom hernoemd naar ‘Stuks (output)’. Daarnaast is een nieuwe
eenheid ‘Stuks (inspanning)’ gedefinieerd.

3.4

Budget

Aan de toewijzing is een element Budget toegevoegd. Dit element kan worden gebruikt om een
maximaal budget mee te geven voor de duur van de toewijzing. Budget kan alleen worden gebruikt
bij een aspecifieke toewijzing en moet worden gebruikt bij een generieke toewijzing. Er mag dan
geen omvang worden ingevuld.
Een aspecifieke toewijzing is een toewijzing waarbij alleen de productcategorie wordt gevuld. De
aanbieder kan dan kiezen welke producten uit deze productcategorie het beste kunnen worden
ingezet bij de cliënt.
Een generieke toewijzing is een toewijzing waarbij zowel de productcode als de productcategorie
leeg is. De aanbieder kan dan uit alle gecontracteerde productcategorieën kiezen welke producten
het beste kunnen worden ingezet bij de cliënt.
Een generieke toewijzing is alleen toegestaan indien een maximaal budget wordt gevuld. Indien in de
toewijzing een maximaal budget wordt meegegeven, mag het totaalbedrag van de geleverde zorg die
wordt gedeclareerd dat budget niet overschrijden.

4. Nieuwe berichten
In release 3.0 zijn vier nieuwe functionele berichten toegevoegd aan de standaard.
4.1

Verzoek om Wijziging (317) met bijbehorend Antwoordbericht (319).

Wijzigingen in de toewijzing van zorg (toegekend product) die eerder buiten het berichtenverkeer
om werden gecommuniceerd tussen aanbieder en gemeente, moeten vanaf release 3.0
gecommuniceerd worden via een Verzoek om Wijzigingsbericht (VOW).
Een VOW bevat de complete gewenste zorgvraag voor een cliënt, inclusief de producten die
ongewijzigd door blijven lopen. De producten binnen dit verzoek kunnen derhalve vallen in één van
onderstaande onderdelen binnen het wijzigingsbericht:
•

Ongewijzigde toewijzingen:
Dit zijn actuele (en eventueel toekomstige) toewijzingen die ongewijzigd door moeten lopen.
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•
•

Gewijzigde toewijzingen:
Dit zijn actuele (en eventueel toekomstige) toewijzingen, waar een wijziging op einddatum,
omvang en/of budget dient plaats te vinden.
Nieuw toe te wijzen producten:
Dit zijn gewenste nieuwe producten waarvoor een toewijzing noodzakelijk is voor het rechtmatig
leveren van de gewenste zorg.

Na ontvangst van een verzoek om wijziging, stuurt de gemeente binnen 5 werkdagen ofwel een
Toewijzingbericht ofwel een Antwoordbericht (319) aan de aanbieder.
Indien de gemeente akkoord gaat met het verzoek, stuurt die gemeente direct een nieuw
toewijzingsbericht met alle actuele (en eventueel toekomstige) toewijzingen naar de aanbieder,
volledig conform het aangevraagde.
Indien de gemeente niet direct akkoord gaat met het verzoek, geeft die gemeente het antwoord op
een verzoek om wijziging via het antwoordbericht, waarin wordt aangegeven of:
•
•

het verzoek direct wordt afgewezen;
de gemeente eerst onderzoek moet doen alvorens te honoreren of alsnog af te wijzen.

Gemeenten hebben ook de mogelijkheid om een antwoordbericht te versturen na ontvangst van een
Verzoek om Toewijzing (315).

4.2

Declaratiebericht (323) met bijbehorende Declaratieantwoord (325)

Een grote wijziging in release 3.0 is dat voor productperioden (de periode waarin de zorg/dienst is
verleend) vanaf 2021 alleen nog maar wordt gedeclareerd in maandelijkse perioden. Dit betekent
dat er niet meer gefactureerd wordt en dat de 4-wekelijkse declaratieperioden vervalt.
De afspraak is dat het oude 303-bericht nog gebruikt kan worden voor declaraties/facturaties en
eventuele crediteringen over productperiodes voor 01-01-2021. Bij gebruik van het 303-bericht kan
ook de declaratieperiode en de declaratie-/factuur-methode zoals gebruikt in 2020 worden gebruikt,
dus ook de 4-wekelijkse.
Groot voordeel voor de kleine zorgaanbieder in de nieuwe methodiek, is dat er geen creditfactuurregels hoeven te worden verstuurd indien een factuurregel wordt afgekeurd. Facturen
bestaan immers niet meer voor productperiode na 2020.
Mede vanwege boven beschreven wijzigingen en om standaardiseringsredenen, is er gekozen om
voor productperioden vanaf 01-01-2021 een nieuw declaratiebericht in gebruik te nemen. Dit bericht
vervangt het 303-bericht voor alle geleverde zorg vanaf 1-1-2021. Het nieuwe Declaratiebericht
wordt beantwoord met het Declaratieantwoord-bericht. Dat is de vervanger van het 304-bericht.
Technisch gezien zijn het andere berichten, maar inhoudelijk hebben ze functioneel grote
gelijkenissen.
Voor productperioden vanaf 01-01-2021 wordt alleen het nieuwe Declaratiebericht gebruikt.
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U kunt in het document Handreiking ‘Overstappen naar het nieuwe declaratieproces per 2021’ van
het Ketenbureau lezen hoe declaraties moeten worden ingediend tijdens de overgang van versie 2.4
naar 3.0.
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5. Administratief afsluiten zorg
In release 3.0 zijn codes toegevoegd om de ontvanger van het bericht beter duidelijk te maken wat
de oorsprong van de wijziging is.
•

•

•

Als het initiatief voor stoppen van levering bij de aanbieder vandaan komt (aanbieder stopt
middels een 307-bericht), kan de gemeente ertoe overgaan de toewijzing in te trekken. Als dat
het geval is, trekt de gemeente de toewijzing in met in het veld ‘RedenWijziging’ een code 12
‘Geïnitieerd door de aanbieder’.
Als het initiatief voor stoppen van rechtmatigheid bij de gemeente vandaan komt (gemeente
trekt een toewijzing in middels een 301-bericht), dan stopt de aanbieder de toewijzing met een
stopbericht (307) met in het veld ‘RedenBeëindiging’ een code 36 ‘Geïnitieerd door de
gemeente’.
Als het initiatief voor stoppen een reactie is op het indienen van een Verzoek om Wijziging, dan
trekt de gemeente de toewijzing in met in het veld ‘RedenWijziging’ een code 12 ‘Geïnitieerd
door de aanbieder’, waarna de aanbieder een stopbericht stuurt met in het veld
“RedenBeeindiging een code 37 ‘in verband met wijzigingsverzoek’.

De nieuwe codes kunnen ook gebruikt worden als het eerste bericht vóór de release verzonden is
(2.4-bericht). Bijvoorbeeld: als het Stopzorg-bericht van de aanbieder verstuurd is vóór de release 3.0
en de intrekking die de gemeente stuurt pas ná de release 3.0 verzonden wordt. De gemeente moet
in de 301, in het veld RedenWijziging code 12 ‘geïnitieerd door aanbieder’ meegeven.

6. Migratie 2.4 naar 3.0
De gemeente moet toewijzingen migreren, die niet voldoen aan de eisen van release 3.0. OP de
volgende pagina staat een afbeelding van een migratieschema dat door de gemeenten kan worden
gehanteerd. Dit schema vindt u op de website van het Zorginstituut.
Uw toewijzingbericht moet gemigreerd worden als deze voldoet aan de volgende eisen.
Uw toewijzing heeft of is:
•
•
•
•
•
•
•

geen toewijzingnummer
geen uniek toewijzingnummer per domein (JW of WMO)
een aspecifieke toewijzing met omvang
een Frequentie (‘Per week’ of ‘Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing’) en Einddatum =
leeg
een Frequentie ‘Per 4 weken’ of ‘Per jaar’
een Frequentie ‘Per dag’ en eenheid is ‘Etmaal’ of ’Dagdeel (4 uur)’ of ‘Euro’s’
Toewijzingen met eenheid stuks. Mogelijk moet dit stuks inspanningsgericht worden.
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Onderstaand schema vindt u op de website van het Zorginstituut. Kijk altijd op deze website voor de
laatste versie.

6.1

Landelijk draaiboek migratie

Bij de migratie van de berichtenstandaarden iWmo 2.4 en iJw 2.4 naar iWmo 3.0 en iJw 3.0 is de
uitfasering en het opstarten van de verschillende berichtenstromen belangrijk. Daarom, net als bij
voorgaande updates naar een nieuwe release, wordt ook dit keer de werkwijze gehanteerd die in het
Landelijk draaiboek migratie iWmo 2.4 en iJw 2.4 naar iWmo 3.0 en iJw 3.0 staat beschreven.
Deze periode start op 21 december 2020 om 23:00 en eindigt op 31 december 2020 om 13:00.
Vanaf 4 januari 2021 kan het berichtenverkeer versie 3.0 gebruikt worden. Het landelijk draaiboek
vindt u op de website van het Zorginstituut: Ondersteuning iWmo 3.0 & Ondersteuning iJw 3.0.
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7. Oriënteren op de nieuwe release 3.0
Zorginstituut Nederland heeft diverse documenten gemaakt waarmee u zich kunt voorbereiden op
de release 3.0. Heeft u vragen over onderstaande documenten, dan kunt u contact opnemen met
Team Informatiestandaarden van Zorginstituut via de Servicedesk iStandaarden:
info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
Onderstaande documenten vindt u op de pagina’s: Ondersteuning iWmo 3.0 & Ondersteuning iJw
3.0.
•

Filmpje wijzigingen iWmo 3.0 en iJw 3.0

•

Filmpje migratie naar iWmo 3.0 en iJw 3.0

•

Migratiehandreiking iWmo 2.4 en iJw 2.4 naar iWmo 3.0 en iJw 3.0
In deze handreiking voor gemeenten en zorgaanbieders leest u welke acties er ondernomen
moeten worden om de overstap iWmo 2.4 en iJw 2.4 naar iWmo 3.0 en iJw 3.0 te kunnen
maken. Ook staat hierin werkwijzen beschreven met betrekking tot declareren in 2021 en de
nieuwe functionele berichten.

•

Hoe en wanneer wordt een toewijzing gemigreerd?

•

Landelijk draaiboek migratie iWmo 2.4 en iJw 2.4 naar iWmo 3.0 en iJw 3.0
Dit document beschrijft de stappen die gemeenten en zorgaanbieders moeten nemen tijdens de
landelijke migratie van 2.4 naar de 3.0.

Ook het Ketenbureau i-Sociaaldomein heeft diverse documenten gemaakt die u kunt gebruiken als
voorbereiding en bij het gebruik van release 3.0. Onderstaande documenten (maar ook nog andere
documenten) vindt u op de website van het Ketenbureau. Heeft u vragen over onderstaande
documenten, dan kunt u contact opnemen met onze regioadviseurs via: regioteam@isociaaldomein.nl.
•

Overzichtspagina Release 3.0

•

Infographic Release 3.0

•

Standaard Administratieprotocol inspanningsgericht en Outputgericht
De standaard administratieprotocollen beschrijven de afspraken die gemeenten en
zorgaanbieders maken over de administratieve afhandeling van de zorg in natura bij de
uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Deze protocollen worden periodiek bijgewerkt vanwege
aanpassingen in het berichtenverkeer of voortschrijdende inzichten.

•

Handreiking ‘Overstappen naar het nieuwe declaratieproces per 2021’
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