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Aanmeldformulier gebruikersbeheerder  
portaal Zorg (GGk) 

De rol gebruikersbeheerder kan (nieuwe) productbeheerders en gebruikers aanmaken op het GGk 

portaal en rechten toekennen aan deze personen. 

In te vullen onderdelen:  

1. Gemeentegegevens/Gegevens externe dienstverlener; 

2. Naam gebruikersbeheerder; 

3. Van welke diensten u de gebruikersbeheerder wordt. 

Naam gemeente/externe dienstverlener:  

Contactpersoon:  M/V 

Telefoon:   

E-mailadres:  

Gemeentecode (indien van toepassing):  

Correspondentieadres: Postbus Postcode 

Plaats 

Bezoekadres:  Postcode  

Plaats 

KvK-nummer*: 

 

Vestigingsnummer*:  

 

 

 

*(Ga naar www.kvk.nl en vul uw gemeentenaam in. U ziet 

dan uw KvK- en vestigingsnummer. 

*Bent u externe dienstverlener, dan kunt u dit veld leeglaten.  

Achternaam:  Tussenvoegsel:  

Voorletter(s):  Voornaam:  

Functie:  Geslacht: m/v 

Telefoon:  Emailadres:  

Voor welke dienst moet 
deze gebruikersbeheerder 
rechten toegekend 
krijgen? 

Toevoegen: Verwijderen: 
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Voor welke diensten wordt u gebruikersbeheerder? 

Kruis hieronder aan voor welke GGk-diensten u het gebruikersbeheer gaat uitvoeren.  

☐ iWmo (Berichtenuitwisseling voor de WMO, inclusief de iEb 
berichtenuitwisseling voor de Eigen bijdrage, en de Wlz signalen voor 
WMO-cliënten die ook een Wlz-indicatie krijgen.*) 

☐ Wlz-Registertoets (Bevraging bij CIZ voor de indicatie langdurige zorg) 

☐ iJw (Berichtenuitwisseling voor de JeugdGGZ) 

☐ Woonplaatsbeginsel (Bevraging bij het GBA-V) 

☐ PGB Berichten Wmo (Uitwisseling met de SVB t.b.v. toekennings- en BAB-
berichten) 

☐ PGB Berichten Jeugdwet  (Uitwisseling met de SVB t.b.v. toekennings- en 
BAB-berichten) 

☐ KetenTestOmgeving 

☐ Berichtenmonitor 

* Het iEb berichtenverkeer en de Wlz-signalen vallen onder dezelfde wettelijke taak als de WMO en 

zijn daarom altijd gekoppeld aan het iWmo berichtenverkeer. 

Nieuwsbrief Inlichtingenbureau 

Wilt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van Stichting  Inlichtingenbureau? Via deze 

nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van (nieuwe) producten en diensten van het 

Inlichtingenbureau. 

☐Ja, houd mij op de hoogte via dit mailadres: ………………………………………………………………… 

☐Nee, ik wil de nieuwsbrief niet ontvangen.  
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Ondertekening 
Ondergetekende verklaart bevoegd te zijn namens de organisatie om bovenstaande 

gebruikersbeheerder(s) aan te melden bij Stichting Inlichtingenbureau. 

 

Naam:    ………………………………………………………………… 

Functie:    ………………………………………………………………… 

Handtekening:    ………………………………………………………………… 

Plaats:     ………………………………………………………………… 

Datum:    ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

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

 


