
 

 

Mutatieformulier Zorg (GGk)  

 

Uw gemeente maakt al gebruik van onze dienstverlening in het portaal Zorg (GGk) of 
via de webservice. Met dit mutatieformulier kunt u producten toevoegen/verwijderen. 
Daarnaast kunt u hier ook aangeven welke (al aangemelde) gebruikersbeheerder(s) 
rechten moet krijgen voor het nieuwe product of de nieuwe dienst. 

 
Nieuwe gebruikersbeheerder? Vul dan het aanmeldformulier Gebruikersbeheerder Zorg 
(GGk) in en stuur deze naar klantsupport@inlichtingenbureau.nl.  

 
In te vullen onderdelen:   

1. Afnemer; 

2. Diensten/producten die toegevoegd of verwijderd moeten worden; 

3. Gegevens gebruikersbeheerder(s). 
 

Afnemer 

Naam organisatie:  

GBA code:  

Aankruisen: 
 
 

☐ Gemeente 
☐ Externe dienstverlener 

Adres:  

Postcode:  

Plaats:  

 
Toevoegen en/of verwijderen producten  
Kruis hieronder aan welke producten/diensten u wilt verwijderen of toevoegen aan de al bestaande 
producten/diensten die uw gemeente afneemt op het portaal. Kruis hieronder aan welke 
knooppuntdiensten u wilt toevoegen/verwijderen.  
 
Let op! Indien u verwijdert, worden ook alle gebruikersrechten voor het product verwijderd. 
 
 
 
 

https://www.inlichtingenbureau.nl/Beleidsterreinen/Wmo-en-Jeugdzorg/Gemeentelijk-Gegevensknooppunt/GGk-via-webportaal
https://www.inlichtingenbureau.nl/Beleidsterreinen/Wmo-en-Jeugdzorg/Gemeentelijk-Gegevensknooppunt/GGk-via-webportaal


 

 

Toevoegen Verwijderen  

☐ ☐ iWmo berichtenverkeer, inclusief het iEb berichtenverkeer en 
de Wlz signalen1 

☐ ☐ iJw berichtenverkeer 

☐ ☐ iPgb Berichten Wmo 

☐ ☐ iPgb Berichten Jeugdwet 

☐ ☐ Wlz registertoets 

☐ ☐ KetenTestOmgeving 

☐ ☐ Berichtenmonitor 

☐ ☐ Ketendata iWmo 

☐ ☐ Ketendata iJw 

 
Hierna neemt u de gegevens op van de medewerkers die namens Afnemer de positie van 
‘Gebruikersbeheerder’ zullen bekleden. De gebruikersbeheerder is gerechtigd tot - en draagt zorg 
voor - het autoriseren van eindgebruikers van het portaal Zorg (GGk). 
 

Gebruikersbeheerder 1 

Aanhef:      ☐ de heer                       ☐ mevrouw 

Naam:  

Voorletter(s):  

Functie:  

Telefoon:  

E-mail:  
 

Nieuwsbrief:  ☐  Ja                            ☐ Nee 

 
 

Gebruikersbeheerder 2 

Aanhef:      ☐  de heer                       ☐  mevrouw 

 
1 Het iEb berichtenverkeer en de Wlz-signalen vallen onder dezelfde wettelijke taak als de WMO en zijn daarom altijd gekoppeld aan het 
iWmo berichtenverkeer. 



 

 

Naam:  

Voorletter(s):  

Functie:  

Telefoon:  

E-mail:  
 

Nieuwsbrief:  ☐  Ja                            ☐ Nee 
 
 
VOOR AKKOORD AFNEMER: 

Ondertekenaar  

Aanhef:      □ de heer                       □ mevrouw 

Naam:  

Voorletter(s):  

Functie:  

Telefoon:  

E-mail:  

Handtekening:  

Plaats :  Datum:  

(Door ondertekening verklaart de ondertekenaar rechtsgeldig bevoegd te zijn om producten toe te  
voegen aan het portaal Zorg (GGk) en een gebruikersbeheerder aan te melden voor het portaal Zorg (GGk).  
 

>> Stuur dit formulier ingevuld én ondertekend naar:  klantsupport@inlichtingenbureau.nl  


