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1 Inleiding
Sinds 1 januari 2015 maakt het berichtenverkeer binnen de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw) gebruik van de iWmo- en iJw-standaard.
Met ingang van 1 januari 2021 wordt met de releases iWmo 3.0 en iJw 3.0 een nieuwe versie
van die standaarden van kracht.
Dit document geeft een samenvatting van de belangrijkste functionele wijzigingen van iWmo
3.0 en iJw 3.0 ten opzichte van iWmo 2.4 en iJw 2.4. Er is gekozen voor een functionele
uitwerking van iWmo en iJw samen, omdat vrijwel alle wijzigingen voor beide domeinen
gelden. Release 3.0 is aangeduid als major release, omdat deze een hoge impact heeft op
technische systemen en functionele processen.
In iWmo







3.0 en iJw 3.0 zijn deze thema’s doorgevoerd:
Beschikking uit toewijzingsbericht
Toewijzingsnummer verplicht
Verzoek om wijziging (VOW)
Antwoord op verzoek (VOT en VOW)
Nieuw declaratieproces
Verduidelijking proces administratief stoppen zorg

In iJw 3.0 is bovendien dit thema doorgevoerd:

Informatieplicht Woonplaatsbeginsel
De wijzigingen zijn afgestemd met gemeenten, aanbieders, softwareleveranciers,
ketenpartners en het Ketenbureau i-Sociaal Domein.
Over de documentatie
Dit document heeft als doel om gebruikers van het iWmo- en iJw-berichtenverkeer te
informeren over de functionele wijzigingen in de 3.0-releases. Technische wijzigingen zijn in
deze functionele uitwerking niet opgenomen.
Uitgebreide informatie over alle functionele en technische wijzigingen is terug te vinden in de
betreffende analyses. Deze zijn terug te vinden op de pagina met alle documentatie.
Naast dit document met de functionele uitwerking is een gedetailleerd mutatieoverzicht
beschikbaar. Hierin zijn de wijzigingen ten opzichte van iWmo 2.4 en iJw 2.4 weergegeven.
De specificaties van iWmo 3.0 en iJw 3.0 zijn te vinden in het Informatiemodel iStandaarden,
waar u de keuze kunt maken voor Wmo of Jeugdwet.
Invoering nieuwe releases
De verwachte implementatiedatum voor iWmo 3.0 en iJw 3.0 is 1 januari 2021.
De datum van ingebruikname kan afwijken van deze implementatiedatum. Voor een soepele
migratie stelt Zorginstituut Nederland documentatie op, waaronder een landelijk draaiboek
migratie dat voor de zomer wordt gepubliceerd. Daarin wordt aangegeven per wanneer
berichten worden uitgewisseld in het 3.0-formaat. De migratie wordt via een big bang-scenario
ingevoerd. Dit scenario houdt in dat de invoering van de releases geen conversieperiode kent.
Meer informatie
Met vragen over de functionele uitwerking van iWmo 3.0 en iJw 3.0 kunt u terecht bij:
Zorginstituut Nederland
Team Informatiestandaarden
(020) 797 89 48
info@istandaarden.nl
www.istandaarden.nl
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2 Begrippen
In de volgende hoofdstukken lichten we de belangrijkste functionele wijzigingen voor iWmo
3.0 en iJw 3.0 beknopt toe.
Voor een aantal (nieuwe) begrippen die nog niet in de Begrippenlijst op iStandaarden.nl zijn
opgenomen, is een apart document met definities opgesteld: Begrippenlijst iWmo 3.0 en iJw
3.0.
Deze begrippen zullen op een later moment aan de Begrippenlijst op iStandaarden.nl worden
toegevoegd.

3 Toewijzingsbericht: Beschikking en toewijzingsnummer
3.1 Beschikking, Beperking en BeperkingScore
Het onderdeel Beschikking in het toewijzingsbericht heeft geen toegevoegde waarde in het
berichtenverkeer, maar veroorzaakt wel complexiteit. Het onderdeel Beschikking (en de
bijbehorende Beperking en BeperkingScore) is daarom uit het toewijzingsbericht verwijderd.
In het verzoek om toewijzingsbericht bestaat nog wel de mogelijkheid om een
beschikkingsnummer (voor zogenaamde open beschikkingen) mee te geven.
3.2 Toewijzingsnummer
Het toewijzingsnummer is in het toewijzingsbericht verplicht geworden (dit was al zo voor
toewijzingen met een ingangsdatum groter dan of gelijk aan 12 juni 2017). Toewijzingen
zonder toewijzingsnummer dienen voor de ingebruikname van iWmo 3.0 en iJw 3.0 te worden
omgezet naar een toewijzing met een uniek toewijzingsnummer. De werkwijze voor die
omzetting zal worden opgenomen in de migratiehandleiding die later in 2020 wordt
gepubliceerd.
Door iedere toewijzing van een uniek toewijzingsnummer te voorzien, kunnen de nieuwe
berichten voor verzoek om wijziging en declareren op eenvoudige wijze refereren naar de
bijbehorende toewijzing.
Meer informatie over deze wijziging leest u in de Analyse 01 - Verwijderen beschikking uit
toewijzingbericht

4 Verzoek om wijziging en antwoordbericht
4.1 Verzoek om Wijziging
Binnen het bestaande iWmo- en iJw-berichtenverkeer is er geen mogelijkheid om een wijziging
in de te leveren zorg aan te vragen. Zo’n aanvraag moet in de huidige situatie altijd buiten het
berichtenverkeer om gebeuren.
Er is daarom nu een nieuw proces ontworpen waarmee binnen het berichtenverkeer een
verzoek kan worden gedaan om het pakket aan zorg en ondersteuning voor een cliënt te
wijzigen. Om dit proces te ondersteunen is een nieuw bericht (Verzoek om Wijziging)
gedefinieerd.
Indien tijdens het leveren van zorg en ondersteuning blijkt dat de situatie van de cliënt wijzigt,
kan de aanbieder een Verzoek om Wijziging (VOW) naar de gemeente sturen. Met dat verzoek
wordt een wijziging van de te leveren zorg en ondersteuning aangevraagd. Dit verzoek bevat
altijd het gehele gewenste pakket aan zorg en ondersteuning voor de betreffende cliënt.
De gemeente zal het verzoek na ontvangst beoordelen en vervolgens in zijn geheel honoreren
(de gewenste toewijzingen aanmaken/aanpassen en versturen) of in zijn geheel afwijzen (met
behulp van een antwoordbericht). Zie voor informatie over het antwoordbericht de volgende
paragraaf.
Meer informatie over deze wijziging leest u in de Analyse 04 - Verzoek om wijziging
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4.2 Antwoord op verzoek
4.2.1 Antwoord op Verzoek om Wijziging (VOW)
Om een Verzoek om Wijziging (VOW) te kunnen afwijzen is er een nieuw antwoordbericht
gedefinieerd. Met dit antwoordbericht kan de gemeente aangeven dat het VOW wordt
afgewezen en met welke reden dit wordt gedaan. Indien de gemeente langer dan de
afgesproken termijn van 5 werkdagen nodig heeft om het VOW te kunnen beoordelen, kan dit
antwoordbericht ook worden gebruikt om aan te geven dat de gemeente eerst onderzoek gaat
doen. Zodra het onderzoek is afgerond (maximaal 8 weken na het indienen van het VOW), zal
de gemeente het verzoek alsnog honoreren en een gewijzigde set aan toewijzingen versturen
óf het verzoek afwijzen met een antwoordbericht met als antwoord ‘Nee’ en de reden van
afwijzen.
4.2.2 Antwoord op Verzoek om Toewijzing (VOT)
Het is momenteel niet mogelijk om met een bericht aan te geven dat een Verzoek om
Toewijzing (VOT) niet zal of kan worden ingewilligd door de gemeente. In release 2.4 is hier
een aanpassing voor gedaan. Daarin zijn de retourcodes op een VOT uitgebreid met een aantal
functionele retourcodes. Het antwoordbericht dat nu is gemaakt om op een VOW te reageren,
kan ook worden gebruikt als antwoord op een VOT. Voordeel hiervan is dat voor alle
verzoeken gebruik wordt gemaakt van hetzelfde proces en dezelfde berichten. De functionele
retourcodes van release 2.4 zullen in release 3.0 dan ook worden verwijderd en worden
vervangen door een afwijsreden in het antwoordbericht.
Het proces en de termijnen rondom het beoordelen van het VOT zijn verder gelijk aan het
proces en de termijnen rondom het beoordelen van het VOW.
4.2.3 ReferentieAanbieder
Een VOW bevat altijd een geheel pakket aan gewenste toewijzingen. Dit verzoek heeft een
unieke ReferentieAanbieder. De gemeente zal het gehele pakket in samenhang beoordelen en
in zijn geheel honoreren of afwijzen. ReferentieAanbieder wordt daarbij door de gemeente
gebruikt in de toewijzing (bij honoreren) of het antwoord (bij afwijzen of onderzoek). Met
ReferentieAanbieder kan de aanbieder de toewijzing of het antwoord aan het ingediende VOW
koppelen.
Een VOT kan meerdere aangevraagde producten bevatten die ieder een eigen
ReferentieAanbieder hebben. De gemeente beoordeelt ieder aangevraagd product apart en
geeft per aangevraagd product aan of het wordt gehonoreerd of afgewezen. Dat betekent dat
de gemeente per ReferentieAanbieder een toewijzing of antwoord zal versturen. De aanbieder
kan de toewijzing of het antwoord dan aan het aangevraagde product koppelen.
Meer informatie over deze wijziging leest u in de Analyse 04 - Verzoek om wijziging

5 Declaratieproces
5.1 Maandelijks declareren
Na het besluit van de Stuurgroep i-Sociaal domein om vanaf 2021 alleen nog maandelijks
declareren toe te staan in het iWmo- en iJw-berichtenverkeer, heeft Zorginstituut Nederland
het declaratieproces opnieuw bekeken. Dat gebeurde in opdracht van het Ketenbureau iSociaal domein. Vanuit de veldpartijen werd vooral gevraagd om een beperking van de
diversiteit in de toewijzingen en de bijbehorende declaraties. Die beperking moet complexiteit
verminderen, fouten voorkomen en daarmee de administratieve lasten verlichten.
De gewenste varianten (combinaties van toewijzingen en bijbehorende declaraties) zijn in
kaart gebracht. Daarnaast zijn de huidige declaratie-/factuurberichten beoordeeld op
complexiteit, overbodige elementen, aansluiting bij bestaande architectuurprincipes van de
iStandaarden, knelpunten en onduidelijkheden. Op basis van dit alles is een aantal
aanpassingen aangebracht in het toewijzingsbericht (berichtspecificatie en bijbehorende
regels) en zijn nieuwe berichten voor het maandelijks declaratieproces ontworpen.
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5.2 Huidige declaratie-/factuurberichten
De huidige declaratie-/factuurberichten blijven in iWmo 3.0 en iJw 3.0 nog beschikbaar voor
prestaties die in 2020 of eerder zijn geleverd (zowel voor correcties als voor het indienen). Op
een later moment zal worden bepaald per wanneer deze berichten niet meer gebruikt kunnen
worden.
5.3 Stuks (inspanning) en Stuks (output)
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.
In de contracten tussen gemeente en aanbieder dient te worden vastgelegd welke eenheid bij
welk product moet worden gebruikt. Een product wordt altijd in de afgesproken eenheid
toegewezen en gedeclareerd. Daarmee wordt voorkomen dat een product de ene keer een
“inspanningsproduct” is en de andere keer een “outputproduct”.
5.3.1 Wijzigingen in het toewijzingsbericht
De variaties in toewijzen worden beperkt. Daartoe zijn regels opgenomen die ervoor zorgen
dat een toewijzing aan één van de gewenste varianten voldoet.
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 mag alleen
worden gebruikt bij een aspecifieke toewijzing of een generieke toewijzing. Waarbij dit bij
generieke toewijzingen verplicht is. Bij aspecifieke en generieke toewijzingen mag geen
omvang worden gevuld.
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
Omvang moet bij een specifieke toewijzing worden gebruikt.
5.4 Declaratie
Voor zorg die vanaf 2021 wordt geleverd, dient gebruik te worden gemaakt van de nieuwe
declaratieberichten.
Declaraties hebben nog steeds betrekking op een specifiek product. Dit betekent dat bij
aspecifieke en generieke toewijzingen eventueel meerdere prestaties kunnen worden
gedeclareerd.
5.5 Eenheid
De toegestane combinaties van toewijzingen en declaraties worden verder ingeperkt. Dit
betekent bijvoorbeeld dat de eenheid van de declaratie in iWmo 3.0 en iJw 3.0 altijd gelijk
moet zijn aan de eenheid van toewijzen, met uitzondering van uren en minuten. Het blijft
toegestaan om in uren toe te wijzen en in minuten te declareren. Over de omrekening van het
uurtarief naar een tarief per minuut en de berekening van het totaal te declareren bedrag
worden afspraken vastgelegd in het informatiemodel.
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Ook over de omrekening van geleverde minuten naar uren (indien in uren moet worden
gedeclareerd) worden afspraken vastgelegd in het informatiemodel.
Hiermee wordt een aantal onduidelijkheden weggenomen en neemt de kans op (onterechte)
afkeur af.
5.6 Frequentie
Indien in een toewijzing een frequentie per week is opgegeven, moet er een omrekening
plaatsvinden om een declaratie per maand te kunnen indienen. Voor zowel de
inspanningsgerichte als de outputgerichte uitvoeringsvariant worden hier rekenmethoden voor
gedefinieerd. Die rekenmethoden worden uiteengezet in een invulinstructie.
Bij het invullen van de frequentie kunnen de waarden “Per 4-weken” en “Per jaar” niet meer
worden gebruikt. Toewijzingen met deze frequentie dienen voor de ingebruikname van iWmo
3.0 en iJw 3.0 te worden omgezet naar toewijzingen met een andere frequentie. De werkwijze
die voor de omzetting kan worden gehanteerd, wordt opgenomen in de migratiehandleiding
die later in 2020 wordt gepubliceerd.
5.7 Declaratiemethode
Vanaf de ingebruikname van iWmo 3.0 en iJw 3.0 wordt alleen nog gebruik gemaakt van de
methode “Som over declaratieperiode”. Dat betekent dat alle geleverde zorg die hoort bij een
toewijzing per specifiek product wordt gesommeerd over de te declareren maand. De uitkomst
van deze som wordt dan als één prestatie ingediend in de betreffende declaratieperiode.
Afrondingen bij berekeningen vinden altijd op het eind van de totale berekening plaats.
Bijvoorbeeld: de geleverde minuten van een bepaald product worden over de gehele maand
gesommeerd voordat (indien in uren moet worden gedeclareerd) ze worden afgerond naar
hele uren.
Meer informatie over deze wijziging leest u in de Analyse 03 – Declaratieproces

6 Administratief afsluiten zorg
Het afsluiten van zorg kan vanuit de gemeente of vanuit de aanbieder worden geïnitieerd. Hoe
het proces in deze situaties dient te verlopen en welke berichten moeten worden verstuurd,
wordt verduidelijkt in de procesbeschrijvingen.
In de procesbeschrijvingen is ook een aantal redenen voor de ‘Stop zorg’ toegevoegd. Daarin
wordt aangeven of de stop is geïnitieerd door de gemeente of op verzoek van de aanbieder.
Daarnaast is er bij de toewijzing een extra reden toegevoegd, waarmee kan worden
aangegeven dat de aanpassing is geïnitieerd door de aanbieder.
Meer informatie over deze wijziging leest u in de Analyse 02 - Administratief afsluiten zorg

7 Woonplaatsbeginsel
Vanuit het project Woonplaatsbeginsel van het Ketenbureau i-Sociaal domein heeft
Zorginstituut Nederland de opdracht gekregen om voor de informatieplicht in de Wet op het
woonplaatsbeginsel een aanpassing aan te brengen in de iJw 3.0 berichtstandaard.
Als antwoord op een verzoek om toewijzing kan de gemeente in het antwoordbericht reageren
dat zij niet de verantwoordelijke gemeente is. Tevens kan de juiste gemeente in het
antwoordbericht worden meegegeven, zodat de aanbieder weet bij welke gemeente het
verzoek om toewijzing moet worden ingediend.
Meer informatie over deze wijziging leest u in de Analyse 05 - Woonplaatsbeginsel
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