
Migratie berichtenverkeer 2.0 naar 2.1 per 12 juni 2017 

Zoals waarschijnlijk bij u bekend is wordt  het berichtenverkeer op 12 juni aanstaande gemigreerd van 
versie 2.0 naar 2.1. Vanuit het Zorginstituut Nederland is een landelijke freeze voor het gebruik van 
het berichtenverkeer aangekondigd. Om knelpunten en onnodige administratieve handelingen te 
voorkomen houdt de regio Midden Holland zich ook aan deze freeze periode. Dat betekent concreet 
dat er vanaf 28 mei aanstaande geen nieuwe berichtreeksen gestart mogen worden. 

Stuur als zorgaanbieder 

 uiterlijk 28 mei factuur- of declaratieberichten en/of verzoeken om toewijzing naar gemeenten. 

 uiterlijk 6 juni iJW305 en iJW307 berichten naar gemeenten indien van toepassing. 

 uiterlijk 8 juni iJW302 berichten naar gemeenten. 

 pas na 12 juni 13.00u weer een nieuw bericht. 
 
De gemeente stuurt 

 uiterlijk voor 6 juni een iJW301 bericht naar u als zorgaanbieder. 

 uiterlijk voor 8 juni een retourbericht op alle ontvangen berichten. 
 
Heeft u als aanbieder factuur- of declaratieberichten verstuurd naar een gemeente of het NSDMH 
waar u nog geen retourbericht op ontvangen heeft? Neem dan nu al contact op met de betreffende 
gemeente of het NSDMH. Zo bereidt u de overstap naar iWmo en iJw 2.1 voor met zo min mogelijk 
administratieve lasten. 
 
Spoedprocedure levering zorg  
In de periode dat er geen berichtenverkeer mogelijk is tussen partijen, kan het voorkomen dat er wel 
nieuwe (spoed)opdrachten worden uitgegeven om zorg te leveren. Spoedzorg dient te allen tijde 
ingezet kunnen worden. Het stilleggen van het berichtenverkeer mag geen invloed hebben op de 
zorglevering aan de cliënt. De zorg die tijdens deze periode geleverd wordt door zorgaanbieders 
waarvoor gemeenten toestemming hebben gegeven, kan altijd later worden verrekend met de 
gemeenten. 
 
Per gemeente kunt u in geval van spoed contact opnemen met: 
Gemeente Domein Contactpersoon Contactgegevens (tel e/o mail) 

Bodegraven-
Reeuwijk 

Jeugdhulp Eric Advokaat 0172-522227 
eadvokaat@bodegraven-reeuwijk.nl 

Bodegraven-
Reeuwijk 

WMO Eric Advokaat 0172-522227 
eadvokaat@bodegraven-reeuwijk.nl 

Gouda 
 

Jeugdhulp Luciënne van der Sloot 0182-588198 
lucienne.vandersloot@gouda.nl 

Gouda 
 

WMO Zie communicatie Stipter 
Juliette van Liempt 

0643385183  
Juliette.vanLiempt@gouda.nl  

Krimpenerwaard 
 

Jeugdhulp Annet Dragt  0182-729428 
a.dragt@krimpenerwaard.nl 

Krimpenerwaard 
 

WMO Jiska Diederik 0182-729561 
j.diederik@krimpenerwaard.nl 

Waddinxveen 
 

Jeugdhulp Natascha Hansum 
(administratie) 
Elfrida Visser (sociaal team) 

N.Hansum@waddinxveen.nl 
E.Visser@waddinxveen.nl 

Waddinxveen 
 

WMO Natascha Hansum 
(administratie)  
Elfrida Visser (sociaal team) 

N.Hansum@waddinxveen.nl 
E.Visser@waddinxveen.nl 
 

Zuidplas 
 

Jeugdhulp Jacko de Weerd 0180-330300 
administratiesl@zuidplas.nl  

Zuidplas 
 

WMO Jenneke Rijm 0180-330300 
administratiesl@zuidplas.nl 

 
Hoe werkt het berichtenverkeer Jeugdhulp binnen de regio Midden Holland 
U bent in een eerdere email geïnformeerd over hoe het berichtenverkeer Jeugdhulp binnen de regio 
Midden Holland ingericht is. Daarin is per gemeente aangegeven welke berichten ze wel of niet 
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ondersteunen en hoe declaratie berichten worden verwerkt. Dit is uiteraard relevant m.b.t. de freeze, 
omdat niet alle gemeenten alle berichten ondersteunen. Voor vragen over het berichtenverkeer, neem 
contact op met de betreffende gemeenten of met het NSDMH. De betreffende contactgegevens kunt u 
ook hier vinden. 
 
 

https://www.nsdmh.nl/berichtenverkeer-jeugdhulp/

