
 

Nog niet aangesloten op het Berichtenverkeer? 
 
Het Berichtenverkeer is een hulpmiddel waarmee informatie tussen gemeenten en zorgaanbieders 
wordt uitgewisseld op een snelle, veilige en makkelijke manier. Zorgaanbieders en gemeenten 
sturen berichten in het kader van de Wmo en Jeugdwet (standaarden iWmo en iJw ) over en weer.  
 

Waarom gebruik maken van het Berichtenverkeer? 
 
Via het Berichtenverkeer regelt u de aanvraag en afgifte van een toewijzing en beschikking, 
waarna u kunt starten met het leveren van zorg aan de cliënt, tot en met de facturatie van de 
geleverde zorg. Het Berichtenverkeer zorgt ervoor dat informatie uitgewisseld wordt en 
geconverteerd wordt naar leesbare informatie die rechtstreeks en op uniforme wijze in de 
systemen terecht komt. Daarmee is het niet alleen snel, veilig en makkelijk wijze van 
communiceren maar dat maakt uitwisseling van informatie (beveiligd per e-mail) en via post 
overbodig.  
 
Kortom de voordelen:  

• Snel en gemakkelijk communiceren en informatie uitwisselen op een veilige manier. 
• Maakt uitwisseling van informatie (beveiligd per e-mail) en via post overbodig. 
• Informatie direct in systemen ontvangen. 

 

Hoe sluit u zich als zorgaanbieder aan op het Berichtenverkeer? 
 
Het landelijke berichtenverkeer is nog niet door alle partijen volledig geïmplementeerd. Om aan de 
landelijke standaarden te voldoen zijn er ook aan de kant van gemeenten nog stappen nodig. Ook 
van u als zorgaanbieder vraagt dit actie. Daarom leggen we graag nog eens uit hoe u zich als 
zorgaanbieder kunt aan sluiten op het Berichtenverkeer. 
 

1. AGB-code 
De zorgaanbieder dient te beschikken over een AGB-code. Mocht u nog geen AGB-code hebben 
dan vindt u hier hoe u dat regelt.  
 

2. Vecozo 
Bent u als aanbieder nog niet aangesloten op Vecozo, dan raden we u aan dit zo snel mogelijk te 
regelen. Via de website www.vecozo.nl vindt u een duidelijke uitleg over hoe u zich kunt 
aanmelden. Heeft u software speciaal gericht op de zorgadministratie, dan zal deze software 
deze berichten voor u kunnen aanmaken. U kunt zich in 6 stappen aansluiten, u vindt hier het 
stappenplan.  
 

3. De Berichtenapp 
De Berichtenapp is gebouwd in opdracht van de VNG en maakt het ook voor kleine(re) 
zorgaanbieders en gemeenten zonder geschikte softwareoplossing mogelijk om aan te sluiten op 
het landelijke berichtenverkeer iWmo/iJw. Met deze app kunt u snel, makkelijk en veilig Wmo- en 
Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. De Berichtenapp heeft als voordeel dat het ook 
geschikt is voor het iOS- en OSX-besturingssysteem (Apple-gebruikers).  
 
De app is beschikbaar via Google Play, de Apple Store en ook als webapplicatie. 
 
Gemeenten verzoeken aanbieders zoveel mogelijk gebruikt te maken van deze oplossing, indien 
zij nog niet over een geschikte oplossing beschikken om aan  te sluiten om het landelijke 
berichtenverkeer iWmo/iJW. 

 Lees de handleiding van de VNG over de Berichtenapp 

 Meld u aan voor de VNG Berichtenapp 
 

Vragen over de Berichtenapp? Zie ook ‘Meest gestelde vragen over de berichtenapp’.  

https://www.agbcode.nl/Zorgaanbieder
http://www.vecozo.nl/
https://www.vecozo.nl/uploadedFiles/Diensten/Administratieve_zaken/RegistrerenVECOZO.pdf
https://www.vecozo.nl/uploadedFiles/Diensten/Administratieve_zaken/RegistrerenVECOZO.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.vng.berichtenapp
https://appsto.re/nl/-MTUdb.i
https://berichtenapp.vng.nl/
https://berichtenapp.vng.nl/handleiding.pdf
https://berichtenapp.vng.nl/handleiding.pdf
https://berichtenapp.vng.nl/
https://vng.nl/files/vng/pagina_attachments/2016/201607165-veelgestelde-vragen-berichtenapp-vs19072016.pdf


 
Handleiding toestemmingsverklaring aan derden 
Vanaf januari 2017 dienen zorgaanbieders derden via een toestemmingsverklaring te machtigen 
om gebruik te kunnen maken van de Berichtenapp.  
 
Als u een softwareleverancier wilt machtigen om namens u een VECOZO-dienst uit te voeren dient 
hiervoor een toestemmingsverklaring te worden afgegeven. Deze verklaring kan door de 
contactpersoon van uw praktijk of instelling online worden geregeld. Meer hierover leest u hier.  
 
BELANGRIJK: Wij verzoeken u om voor het eerste gebruik van de Berichtenapp contact op te 
nemen met de desbetreffende gemeente. U vindt de contactgegevens op 
http://www.zorgregiomijov.nl/contact bij de desbetreffende gemeente onder ‘Facturatie’. 
 

Aangesloten op het Berichtenverkeer, en nu? 
 
Via het Jeugdwet-berichtenverkeer worden berichten aangemaakt conform de Jeugdwet-
standaarden versleuteld verstuurd tussen de gemeenten en aanbieders. De status van een bericht 
kan op elk gewenst moment via VECOZO worden gecontroleerd. Ook kan retourinformatie bij een 
bericht worden geraadpleegd. 
 
U vindt onder de volgende link een handleiding die u verder op weg helpt.  

• Handleiding jeugdwet-berichtenverkeer 
 

Welke iJW-berichten zijn er? 
U vindt een overzicht op de volgende pagina. U kunt per bericht doorklikken naar de landelijke 
standaard van dit bericht op www.istandaarden.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vecozo.nl/diensten/kennisbank/administratieve_zaken/toestemmingsverklaring/
https://www.vecozo.nl/diensten/jeugdwet-berichten_versturen/kennisbank.aspx?id=2812
http://www.istandaarden.nl/


Bericht Doel Toelichting 
Wie verzend 
bericht? 

JW301  Toewijzing Jeugdhulp Bericht voor de toewijzing van Jeugdhulp aan een aanbieder. gemeente 

JW302 Toewijzing Jeugdhulp Retour Bericht voor retourinformatie van Toewijzing Jeugdhulp. aanbieder 

JW303 Declaratie/factuur Jeugdhulp 

De specificaties van het Jw declaratiebericht kunt u vinden op het portaal van 
Vektis, de beheerder van deze declaratiestandaard. De servicedesk van het 
Zorginstituut Nederland is wel het eerste aanspreekpunt voor uw eventuele vragen 
over dit bericht, mailt u hiervoor naar info@istandaarden.nl. 

aanbieder 

JW304 

Declaratie/factuur Jeugdhulp 
Retour 

De specificaties van het Jw declaratiebericht kunt u vinden op het portaal van 
Vektis, de beheerder van deze declaratiestandaard. De servicedesk van het 
Zorginstituut Nederland is wel het eerste aanspreekpunt voor uw eventuele vragen 
over dit bericht, mailt u hiervoor naar info@istandaarden.nl. 

gemeente 

JW305 Start Jeugdhulp Bericht voor het melden van de start van levering van Jeugdhulp. aanbieder 

JW306 Start Jeugdhulp Retour Bericht voor retourinformatie over de Start Jeugdhulp. gemeente 

JW307 Stop Jeugdhulp Bericht voor het melden van de stop van levering van Jeugdhulp. aanbieder 

JW308 Stop Jeugdhulp Retour Bericht voor retourinformatie over de Stop Jeugdhulp. gemeente 

JW315 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp Bericht voor het aanvragen van een toewijzing voor Jeugdhulp. aanbieder 

JW316 

Verzoek om toewijzing Jeugdhulp 
Retour 

Bericht voor retourinformatie over het Verzoek om toewijzing Jeugdhulp. gemeente 

JW321* Declaratie Jeugd-GGZ 

De specificaties van het Jeugd-GGZ declaratiebericht JW321 kunt u vinden op het 
portaal van vektis, de beheerder van deze declaratiestandaard. De servicedesk 
van het Zorginstituut Nederland is wel het eerste aanspreekpunt voor uw 
eventuele vragen over dit bericht, mailt u hiervoor naar info@istandaarden.nl. 

Komt te vervallen in 
2018 door 
beëindigen DBC-
systematiek 

JW322* Declaratie Jeugd-GGZ Retour 

De specificaties van het Jeugd-GGZ declaratie retourbericht JW322 kunt u vinden 
op het portaal van vektis, de beheerder van deze declaratiestandaard. De 
servicedesk van het Zorginstituut Nederland is wel het eerste aanspreekpunt voor 
uw eventuele vragen over dit bericht, mailt u hiervoor naar info@istandaarden.nl. 

Komt te vervallen in 
2018 door 
beëindigen DBC-
systematiek 

Meer informatie over het Berichtenverkeer volgt u hier via de VNG.   

https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW301
https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW302
https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW303
http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzichtDetail.aspx?is_iber=JW303&is_versie=2.0
http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzichtDetail.aspx?is_iber=JW303&is_versie=2.0
mailto:info@istandaarden.nl
https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW304
http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzichtDetail.aspx?is_iber=JW304&is_versie=2.0
http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzichtDetail.aspx?is_iber=JW304&is_versie=2.0
mailto:info@istandaarden.nl
https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW305
https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW306
https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW307
https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW308
https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW315
https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW316
https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW321
http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzichtDetail.aspx?is_iber=JW321&is_versie=2.0
mailto:info@istandaarden.nl
https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW322
http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzichtDetail.aspx?is_iber=JW322&is_versie=2.0
mailto:info@istandaarden.nl
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/berichtenverkeer-isd


 

Ontwikkeling Berichtenverkeer per gemeente regio Midden-Ijssel/Oost-Veluwe - december 2017  

 

Gemeente 

JW315 
(Verzoek om 
toewijzing 

vanuit 
aanbieder) 

 
JW316 

(Ontvangst-
bevestiging 

VOT) 

JW301 
(Toewijzings
bericht naar 

zorg-
aanbieder) 

JW302 
(Ontvangst-
bevestiging 
toewijzing) 

JW 303/ 
iJW321 

(Declaratie) 

JW304 / 
JW322 

(Ontvangst- 
bevestiging 
declaratie) 

JW305 
(Start zorg 
melding) 

JW306 
(Ontvangst-
bevestiging 

in zorg 
melding) 

JW307 
(Stop zorg 
melding) 

JW308 
(Ontvangst-
bevestiging 

stopzorg 
melding) 

Apeldoorn Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Brummen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Epe 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hattem 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Heerde 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Lochem 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Voorst 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Zutphen 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 


