
Invulinstructie JW307/WMO307 

De Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe maakt in het iJW-/iWmo-berichtenverkeer gebruik van Start en Stop zorg 
berichten. Met de JW-/WMO307 ‘Stop zorg’ geeft de aanbieder aan de gemeente door dat levering van de 

zorg of ondersteuning is gestopt. Binnen 5 werkdagen nadat de zorg of ondersteuning gestopt is, stuurt u dit 
bericht naar de gemeente.  

 
De CBS gemeentecodes in de regio Midden IJssel/Oost-Veluwe zijn als volgt: 

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Heerde Lochem Voorst Zutphen 

0200 0213 0232 0244 0246 0262 0285 0301 

 
 

In het JW307/WMO307 bericht verwachten we van u de volgende gegevens:  

Algemene informatie 

Veld In te vullen Verplicht 

Afzender  Uw AGB-code waar u zich ook mee ingetekend op de 
raamovereenkomst 

Ja 

Ontvanger  Kies de gemeente uit de keuzelijst of vul de CBS gemeentecode 
van de gemeente die de toewijzing heeft gemaakt 

Ja 

 

 Cliënt 

Veld In te vullen Verplicht 

Burgerservicenummer Burgerservicenummer van cliënt. Ja 

Geboortedatum De geboortedatum van cliënt. Ja 

Geslacht Aanduiding geslacht cliënt. Ja 

Naam De achternaam van cliënt. Ja 

Voorvoegsel De voorvoegsels van cliënt, indien van toepassing. Optioneel 

Voorletters De voorletters van cliënt. Optioneel 

 

Stop Product 

Veld In te vullen Verplicht 

Beschikkingsnummer U stuurt een stopbericht (JW-/WMO307) altijd n.a.v. een 
toewijzing. U vult hier het op de Toewijzing (JW-/WMO301) 
afgegeven beschikkingsnummer. 

Ja, wanneer 
gemeente voor de 
te leveren 
ondersteuning en 
beschikking heeft 
afgegeven 

Toewijzingsnummer U stuurt een stopbericht (JW-/WMO307) altijd n.a.v. een 
toewijzing. U vult hier het op de Toewijzing (JW-/WMO301) 
afgegeven toewijzingsnummer. 

Ja 

Categorie De op de Toewijzing (JW-/WMO301) afgegeven 
productcategorie. 

Ja 

Productcode De op de Toewijzing (JW-/WMO301) afgegeven productcode. Ja 

Toewijzings-
ingangsdatum  

Toegewezen Ingangsdatum van de gestarte zorg. Zie de 
toewijzing (JW-/WMO301). 

Ja 

Begindatum  De daadwerkelijke startdatum zorg, zoals aangegeven in de JW-
/WMO305. 

Ja 

Reden beëindiging Kies de reden die van toepassing is.  Ja 

Einddatum  De datum waarop de Jeugdhulp bij de cliënt wordt beëindigd. Ja 

 


