Nieuwsbrief 3 - 2019
Overgang berichtenverkeer Wmo en Jeugd naar versie 2.3
Per 1 april 2019 vindt de release plaats van berichtenstandaard naar een nieuwe versie voor zowel
Jeugdwet als Wmo. Dat betekent een landelijke migratie van iWmo2.2 en iJw 2.2 naar i.Wmo 2.3 en
iJw 2.3.
Er is gekozen voor een implementatiestrategie welke hetzelfde is als de overgang van iWmo 2.1 en
iJw 2.1 naar iWmo 2.2 en iJ2.2. De nieuwe versie wordt geïmplementeerd met een big bang: alle
partijen nemen gelijktijdig de nieuwe versie in gebruik. Er is dus geen conversieperiode waarin beide
standaarden naast elkaar gebruikt kunnen worden.
Vanaf 17 maart kan een deel van de berichten al niet meer worden uitgewisseld in de iWmo 2.2 en iJw
2.2 standaard. Voor een exacte planning zie onderstaande bijlagen / planning.
Vanaf 1 april 2019 werken alle gebruikers van het iWmo- en iJw berichtenverkeer met de nieuwe
versies van de standaarden: iWmo 2.3 en iJw 2.3.
Indien u gebruik maakt van softwarepakketten rondom het berichtenverkeer is het van belang om bij
uw leverancier te checken of er nog zaken bijgewerkt moeten worden voor de overgang naar 2.3.
Meer informatie aangaande de overgang berichtenverkeer:
 Bijlage planning gemeente Roermond voor WMO
 Bijlage planning MLO en MLW voor jeugd
 Migratiehandreiking naar release iWmo 2.3 en iJw 2.3 in april 2019
Hebt u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen over het Landelijk draaiboek migratie
iWmo 2.2 en IJw 2.2 naar iWmo 2.3 en iJw 2.3 of over het berichtenverkeer in het algemeen? Neemt u
dan contact op met Zorginstituut Nederland, team iStandaarden via info@istandaarden.nl of

www.istandaarden.nl
Inzet van het berichtenverkeer:
Binnen onze rapportages zien wij nog aanbieders die geen gebruik maken van het 305 bericht dan
wel het 307 bericht in het iJW berichtenverkeer. Wij wijzen u er graag nogmaals op dat u contractueel
verplicht bent om gebruik te maken van deze berichten.
Komende periode zullen wij gaan volgen welke aanbieders hier nog geen gebruik van maken, en daar
waar nodig met u contact over opnemen. Mocht u problemen ondervinden in het gebruik van deze
berichten verwijzen wij u graag naar de implementatieadviseurs van I-sociaal domein (https://isociaaldomein.nl/implementatieadviseurs)
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