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Doel project iWMO berichtenverkeer 

 
• Het aansluiten van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Zuidplas op 

GGK via Stipter. 
– Alleen de gemeenten die module III van Stipter gebruiken. 

 

• Zorgaanbieders kunnen dan communiceren conform de iWMO standaarden. 
– Doel reductie van fouten en het terugbrengen van de hoeveelheid werk. 

 

• De gemeenten Krimpenerwaard en Waddinxveen zullen het berichtenverkeer 
invoeren met hun eigen informatiesysteem. 
– Informatie Krimpenerwaard: Carolien de Ruijter, C.deruijter@krimpenerwaard.nl 

– Informatie Waddinxveen: Yvonne Boeren, Y.Boeren@waddinxveen.nl. 

– Ook info via : https://www.nsdmh.nl/wmo/facturatieproces/. 

 

• Bodegraven – Reeuwijk.  
– Vanaf 1 januari 2017 eveneens met hun eigen informatiesysteem. 

– Binnenkort worden aanbieders geïnformeerd door de gemeente: 
• werkwijze (basis is een vloeiende overgang van Stipter naar Pink), 

• contactpersoon. 
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Voordelen iWMO berichtenverkeer 

 • Knelpunt vanaf januari 2015: 
– veel verschillen in inkoopafspraken per regio en daarmee veel 

verschillen in de inrichting van de zorg - administratieve processen. 

• iWMO Berichten verkeer: 
– Landelijke keten van digitale infrastructuur.  

• veilige manier van gegevens uitwisselen.  

• Faciliteren en vereenvoudigen van uitvoeringstaken in het sociaal domein. 

– Digitaal 'dezelfde taal' spreken 
• Ter bevordering van de snelheid, voorkomen van fouten en besparing op 

uitvoeringskosten. 

• Standaard berichten 

• Landelijke (unieke) productcodes 

• Uniforme werkwijze  

• Softwareleveranciers 

 

• Meer informatie: www.vng.nl  en http://i-sociaaldomein.nl/ 
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Standaard berichten 

 

 

 

 

 

• WMO 301 / 302 en WMO 303 / 304 zijn 

geïmplementeerd. 

• Extra informatie op www.istandaarden.nl 
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 Berichtcode Naam 

WMO301 / 302 WMO- Toewijzing / Retourbericht 

WMO303 / 304 WMO- Declaratie / Retourbericht 

WMO305 / 306 WMO- Aanvang Ondersteuning / 

Retourbericht 

WMO307 / 308 WMO- Beëindiging Mutatie Ondersteuning / 

Retourbericht 

http://www.istandaarden.nl/


Landelijke productcodes 

• De iWMO 2.0 productcodes zijn ingevoerd door alle 
gemeenten in Midden Holland.  
– Conform i-standaarden (NZA) info: https://www.istandaarden.nl/. 

 

• Het resultaat: eenduidige productcodes in de regio.  

 

 

 

 

 

• Het overzicht is naar alle aanbieders verstuurd en tevens te 
vinden op de NSDMH website: 
– https://www.nsdmh.nl/wmo/actueel/. 
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Pilot iWMO berichtenverkeer  

en uitrol naar aanbieders 
• Pilot gestart (mei tot en met augustus): 

– met de drie gemeenten en vijf zorgaanbieders. 

• Evaluatie pilot (23 augustus): 
– naar aanleiding van de pilot worden alle gecontracteerde 

zorgaanbieders uitgenodigd om aan te sluiten.  

• Keuze vrijheid aanbieders:  
– het is geen verplichting om aan te sluiten, de huidige wijze van 

factureren blijft bestaan, 

– combinatie is niet mogelijk. 

• VNG berichten App (als er niet aangesloten wordt middels Stipter) 
– Voor iWmo en iJw is een app (gratis) beschikbaar.  

– voor kleine(re) zorgaanbieders en gemeenten om zonder 
softwareoplossing  aan te sluiten op het landelijke berichtenverkeer 
iWmo/iJw.  

– Informatie op de site www.vng.nl 
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Stand van zaken en planning 
• 16 aanbieders  

– zijn inmiddels aangesloten. 

• 26 aanbieders  
– zijn in september uitgenodigd 

• 5 hebben inmiddels aangegeven aan te sluiten. 

• 21 nog geen reactie. 

• 3 aanbieders 
– hebben aangegeven niet te willen aansluiten. 

• 2 aanbieders  
– hebben aangegeven per 1 januari 2017 aan te sluiten. 

• Planning 
– Herinnering mailen (via Stipter) 

– Alle aanbieders (ca. 110) worden binnenkort uitgenodigd. 

• Voor aansluit wensen  
– Contact Stipter of NSDMH. 
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