Uitgangspunten bij conversie iWmo en iJw versie 1.0 < > 2.0
Op 1-1-2016 wordt versie 2.0 van de berichtenstandaarden iWmo en iJw in gebruik genomen.
Vanaf die datum worden alleen nog berichten uitgewisseld in versie 2.0. Voor partijen die de
nieuwe standaard op 1 januari nog niet geïmplementeerd hebben, wordt tot 1 april 2016 een
conversiedienst beschikbaar gesteld.
Voor de conversie van de oude naar de nieuwe standaard en andersom zijn regels opgesteld
volgens onderstaande uitgangspunten.
De conversieregels voor de berichten WMO303, JW303 en JW321 zijn opgesteld door Vektis.
De conversieregels voor de overige berichten zijn opgesteld door Zorginstituut Nederland.
1.1 Conversie van versie 1.0 naar versie 2.0:

De conversie van Volume en Eenheid naar Omvang (in Volume, Eenheid en Frequentie) is
uitgewerkt in een conversietabel.

Informatie over Zorgzwaartepakketten kan in versie 2.0 niet worden opgenomen.
Berichten met informatie over ZZP’s worden niet geconverteerd.

Overige records of rubrieken die in versie 1.0 aanwezig zijn, maar niet in versie 2.0
worden niet overgenomen in versie 2.0. Het gaat o.a. om diagnostische gegevens en
statusinformatie. Deze informatie gaat bij conversie verloren.

Overige records of rubrieken die in versie 1.0 niet aanwezig zijn, maar wel in versie 2.0,
worden in versie 2.0 indien Optioneel leeg gelaten, indien Conditioneel gevuld met een
escapewaarde, en indien Mandatory gevuld met een dummywaarde.

Voor wijzigingen van de elementen in een codelijst is per rubriek uitgewerkt hoe
geconverteerd moet worden.

De berichten WMO309 WMO311 en WMO313 komen niet voor in versie 2.0. Deze
berichten worden niet geconverteerd.
1.2 Conversie van versie 2.0 naar versie 1.0:

De conversie van Omvang (in Volume, Eenheid en Frequentie) naar Volume en Eenheid is
uitgewerkt in een conversietabel.

Overige rubrieken die in versie 2.0 aanwezig zijn, maar niet in versie 1.0, worden niet
overgenomen in versie 1.0.

Rubrieken die in versie 2.0 niet aanwezig zijn, maar wel in versie 1.0, worden in versie 1.0
indien Optioneel leeg gelaten, indien Conditioneel gevuld met een escapewaarde, en indien
Mandatory gevuld met een dummywaarde.

Voor wijzigingen van de elementen in een codelijst is per rubriek uitgewerkt hoe
geconverteerd moet worden.

Informatie over facturen kan in versie 1.0 niet worden opgenomen. Facturen worden niet
geconverteerd.

Een Verzoek om toewijzing komt niet voor in versie 1.0. Dit bericht wordt niet
geconverteerd.
1.3 Regels geconverteerde berichten

Bij de conversie kan de inhoud van bepaalde rubrieken in een bericht wijzigen of
verdwijnen als gevolg van afronding of door de conversieregels.

De rubrieken in een geconverteerd retourbericht die normaal gesproken ongewijzigd
retour gestuurd worden, worden door de ontvanger van het retourbericht niet op 'het
ongewijzigd zijn' gecontroleerd.

Aan of in een geconverteerd bericht is niet te zien dat het geconverteerd is. Advies is
daarom dat gemeenten en aanbieders elkaar informeren over de planning van de
implementatie van versie 2.0.
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1.4 Wijzigingen op codelijsten in iWmo en iJw versie 1.0
In de 1.0 berichten worden twee codelijsten gebruikt die niet of niet automatisch
geconverteerd kunnen worden. Om de overgang van 1.0 naar 2.0 op 1 januari 2016 mogelijk
te maken, moeten partijen die gebruik willen maken van de conversiedienst deze twee
codelijsten wijzigen binnen de 1.0 berichten. De gewijzigde codelijsten zijn opgenomen bij de
conversieregels. Begin oktober worden de gewijzigde codelijsten ook opgenomen in de
informatiemodellen voor iWmo en iJw versie 1.0 (1.0.2).
Partijen die op 1 januari 2016 nog niet versie 2.0 van de berichtenstandaarden
geïmplementeerd hebben, moeten vanaf die datum met deze codelijsten werken. Dit is
noodzakelijk om het mogelijk te maken dat berichten automatisch geconverteerd kunnen
worden van versie 1.0 naar versie 2.0 en terug.
1.4.1 Wijziging op codelijst Eenheid in iWmo en iJw 1.0
De codelijst WMO756 - EENHEID in iWmo versie 1.0 en JZ756 - EENHEID in iJw versie 1.0
wordt gewijzigd zodat iedere waarde een frequentie heeft. In de huidige codelijst kennen de
eenheden “Stuks/aantal” en “Euro’s” geen frequentie waardoor automatische conversie niet
mogelijk is. De nieuwe lijst is opgenomen bij de conversieregels iWmo en iJw.
1.4.2 Nieuwe Productcategorieën Jeugd ook te gebruiken in versie 1.0
Voor de Jeugdwet zijn nieuwe productcategorieën opgesteld, onafhankelijk van de versie van
de berichtenstandaard. Deze nieuwe categorieën moeten vanaf 1-1-2016 gebruikt worden. Dit
betekent dat ook partijen die nog met de 1.0 berichten werken, de nieuwe productcategorieën
moeten kunnen inlezen en versturen. Er is geen vertaaltabel van de productcategorieën van
2015 naar de productcategorieën van 2016. In de nieuwe tabel zijn zowel de codes uit 2015
als de nieuwe codes opgenomen, deze kunnen dus naast elkaar gebruikt worden.
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