
 

 

 

 

Release iWmo / iJw 2.3 Nieuwsupdate 2: 26 maart start de freezeperiode 
 

Op maandag 1 april a.s. zal de nieuwste versie van het iWmo en iJw berichtenverkeer live gaan: 

versie 2.3 zal dan binnen de gehele keten als nieuwe standaard gelden voor het berichtenverkeer.  

Dinsdag 26 maart 17.00 uur: Start freezeperiode heenberichten 

Zondag 19 maart om 23.00 is de advies freeze periode voor 303 berichten vanuit zorgaanbieders 

ingegaan. Vanaf aankomende dinsdag, 26 maart zal de freeze daadwerkelijk van start gaan. Vanaf 

17.00 uur is het niet meer mogelijk om heenberichten te sturen vanuit gemeenten. Dit betreft 301 

berichten voor gemeenten. Voor zorgaanbieders zullen de 303, 305, 307 en 315 berichten vanaf 26 

maart, 17.00 uur technisch niet meer te versturen zijn.  

Voorkom fouten: controleer uw berichten 

Wij adviseren u ruim de tijd te nemen om uw berichten correct te versturen om zou fouten en 

onduidelijkheden te voorkomen. Ons advies is om ruim voor de start van de freeze om 17.00 uur uw 

berichten te versturen om u ervan te verzekeren dat de berichten ook daadwerkelijk correct 

verstuurd zijn. Zo kunnen eventuele fouten nog vóór de freeze gecorrigeerd worden.  

Informatiepagina en liveblog 

Uiteraard willen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de stand van zaken omtrent de 

implementatie van Release 2.3. Op de Release 2.3 informatiepagina vindt u alle benodigde 

informatie voor een correcte implementatie van deze release, zoals de laatste nieuwsupdates en 

praktische links. Op deze pagina vindt u ook een link naar ons Release 2.3 Liveblog. Hier zullen wij 

dagelijks updates plaatsen omtrent de implementatie en de bijbehorende freeze plaatsen. 

Contact 

Uiteraard staan de medewerkers van de Servicedesk op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur voor 

u klaar om uw vragen over de iWmo en iJw release 2.3 te beantwoorden. Zij zijn telefonisch 

bereikbaar via 0800 222 11 22 of per e-mail via servicedesk@inlichtingenbureau.nl.  

 

 

 

 

 

https://www.inlichtingenbureau.nl/Beleidsterreinen/Wmo-en-Jeugdzorg/Berichtenverkeer-WMO/iWmo-iJw-Releases
https://www.inlichtingenbureau.nl/Beleidsterreinen/Wmo-en-Jeugdzorg/Berichtenverkeer-WMO/iWmo-iJw-Releases/Liveblog-Release-23
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