
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

Afgelopen dinsdag, 26 maart om 17.00 uur is de freezeperiode voor de migratie van release 2.3 voor 

het iWmo en iJw berichtenverkeer officieel gestart met de freeze op heenberichten (301, 303, 305, 

307 en 315). 

Donderdag 28 maart 13.00 uur: het volledige iWmo/iJw berichtenverkeer ligt stil 

Vanaf donderdag 28 maart, 13.00 uur zal de freeze ook gelden voor retourberichten. Gemeenten 

kunnen vanaf dit moment geen 304, 306, 308 en 316 berichten meer verzenden. Voor 

zorgaanbieders is het verzenden van 302 berichten niet meer mogelijk.  

 

Er is vanaf 28 maart, 13.00 uur geen iWMO en iJW berichtenverkeer meer mogelijk.  
 

Let op! Vanaf 13.00 zal het Inlichtingenbureau de laatste retourberichten op het portaal zetten en 

naar u versturen via de webservice. Wanneer wij alle berichten hebben verwerkt zullen wij dit 

vermelden op ons liveblog. Vanaf dit moment kunt u uw laatste retourberichten verwerken. 

Maandag 1 april 13.00: over op iWmo/iJw 2.3 

Op maandag 1 april wordt om 13.00 uur het berichtenverkeer weer hervat. Vanaf dit moment zullen 

er enkel nog berichten uitgewisseld kunnen worden volgens de nieuwe berichtenstandaard: iWmo 

2.3 en iJw 2.3. 

Aandachtspunten 

Berichten indienen tijdens de freeze 

Indien u tijdens de freeze 2.2 berichten probeert in te dienen, worden deze berichten niet door ons 

verwerkt. Omdat er geen verwerking plaatsvindt, ontvangt u hier geen foutbericht of andere 

terugkoppeling van.  

Afhandeling retourberichten 

Veel softwarepakketten ondersteunen geen gebroken berichtenparen. Let er daarom goed op dat op 

alle 2.2 berichten ook een 2.2 retourbericht wordt verstuurd.  

Versie instellingen GGk portaal 
Voor deze overgang zet het Inlichtingenbureau alle gemeenten automatisch over op versie 2.3. U 

hoeft daarom zelf geen aanpassingen te doen bij de instellingen in het portaal. Uw eigen software 

omzetten 



Van uw softwareleverancier heeft u een nieuwe update gekregen waarin de iWmo/iJw versie 2.3 

staat. Met deze update en de instructie van uw softwareleverancier kan uw applicatiebeheerder het 

softwarepakket omzetten. Dit kan het beste gedaan worden nadat alle retourberichten op  

donderdagmiddag gedownload en verwerkt zijn. Heeft u hier vragen over dan kunt terecht bij uw 

softwareleverancier. 

Meer informatie 

Meer informatie over de freezeperiode en de implementatie van release 2.3 vindt u op de Release 

2.3 informatiepagina en het Release 2.3 liveblog. Daarnaast staan de medewerkers van onze 

servicedesk op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. 

Zij zijn telefonisch bereikbaar via 0800 222 11 22 of per e-mail via 

servicedesk@inlichtingenbureau.nl  
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