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Begrippenlijst iWmo 3.0 en iJw 3.0
Verzoek om Wijziging (VOW)
Verzoek van een aanbieder aan een gemeente om een toewijzing ongewijzigd te laten, te
wijzigen of toe te voegen. Het betreft een verzoek dat voortkomt uit een lopend traject van
zorglevering, omdat er een aanleiding is om aanpassingen te doen.
Verzoek om wijziging bericht
Heenbericht van de aanbieder aan de gemeente met daarin een samenhangend geheel van
verzoeken van een aanbieder om in het kader van een gewijzigde situatie
producten/productcategorieën te wijzigen, toe te voegen of ongewijzigd te laten.
Verzoek om Toewijzing (VOT)
Verzoek van een aanbieder aan een gemeente om een toewijzing te verkrijgen voor het
leveren van zorg of ondersteuning aan een cliënt. Het betreft een initieel verzoek voortkomend
uit een wettelijke verwijzing of een open beschikking.
De aanbieder heeft de mogelijkheid om een specifieke (productcategorie en productcode
gevuld) of een aspecifieke toewijzing (alleen productcategorie gevuld) aan te vragen.
Verzoek om toewijzing bericht
Heenbericht van de aanbieder aan de gemeente met daarin één of meer Verzoeken om
Toewijzing
Toewijzing
Opdracht van een gemeente aan een aanbieder om voor een bepaalde periode zorg of
ondersteuning te leveren aan een cliënt.
De gemeente heeft de mogelijkheid om specifiek (productcategorie en productcode gevuld) of
aspecifiek (alleen productcategorie gevuld) toe te wijzen. Bij het toewijzen van een budget is
het tevens mogelijk om zowel productcategorie als productcode leeg te laten.
Toewijzingbericht
Heenbericht van de gemeente aan de aanbieder met daarin één of meer toewijzingen die het
volledige pakket aan te leveren zorg voor die aanbieder aan de cliënt bevat.
Actuele toewijzing
Toewijzing die op of na de huidige datum geldig is of waarvan de ingangsdatum in de
toekomst ligt.
Inspanningsgerichte toewijzing
Toewijzing waarin een inspanningsgericht product is toegewezen. Dit betekent dat de eenheid
waarin het product wordt toegewezen en gedeclareerd een tijdseenheid of stuks (inspanning)
is.
Outputgerichte toewijzing
Toewijzing waarin een outputgericht product is toegewezen. Dit betekent dat de eenheid
waarin het product wordt toegewezen en gedeclareerd stuks (output) of euro’s is.
Specifieke toewijzing
Toewijzing waarbij zowel de productcategorie als de productcode gevuld is. De aanbieder mag
alleen het toegewezen specifieke product leveren. Bij een specifieke toewijzing wordt altijd
omvang gevuld.
Aspecifieke toewijzing
Toewijzing waarbij alleen de productcategorie gevuld is; productcode is leeg. De aanbieder
mag alle gecontracteerde producten leveren die behoren bij de toegewezen productcategorie.
Bij een aspecifieke toewijzing kan een maximaal budget worden meegegeven. Omvang kan
niet worden gevuld.
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Generieke toewijzing
Toewijzing waarbij zowel de productcategorie als de productcode leeg zijn. De aanbieder mag
alle gecontracteerd producten leveren. Bij een generieke toewijzing wordt altijd een maximaal
budget meegegeven. Omvang mag niet worden gevuld.
Week
Periode van 7 dagen lopend van maandag t/m zondag (kalenderweek)
Maand
Kalendermaand, met een variabel aantal dagen. Deze loopt altijd van de eerste t/m de laatste
dag van een kalendermaand.
Maximaal budget
Het maximaal te declareren bedrag (in eurocenten) bij een toewijzing. Geeft de grens aan
waarbinnen de waarde van de declaraties behorende bij de toewijzing moet blijven.
Prestatieregel
Som van het geleverde volume van 1 product binnen 1 productperiode, aan 1 cliënt. Deze
bestaat uit de activiteiten en verrichtingen die een aanbieder declareert en of de werkelijk
geleverde zorg.
Declaratieperiode
De administratieve periode waarbinnen alle geleverde zorg binnen een kalendermaand in de
administratie tot een declaratie wordt verwerkt. Een declaratieperiode is altijd gelijk aan een
kalendermaand.
Productperiode
Begin- en einddatum van een geleverd zorgproduct vallend binnen en behorende bij de
toewijzingsperiode, binnen een specifieke declaratieperiode.
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