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lWmo 3.0 - intrekking brief datum 30 november 2020

Geachte heer, mevrouw,
U hebt van ons op 30 november 2020 een brief ontvangen inzake de iWmo 3.0. Wij hebben per abuis alle
tarieven verhoogd, dit had echter alleen gemoeten voor de indicaties die in stuks worden betaald. Om het
overzichtelijk te houden kunt u de brief van 30 november 2020 als niet verzonden beschouwen.

Per 1 januari 2021 wordl versie 3.0 van de berichtenstandaard iWmo van kracht. Deze release wordt
beschreven als een 'major' release; de veranderingen betreffen niet alleen het berichtenverkeer maar
hebben ook een behoorlijke impact op processen en de bedrijfsvoering bij zowelde zorgaanbieder als bij
de ISD Bollenstreek. Partijen worden verplicht om zich te conformeren aan de wijzigingen die de nieuwe
release met zich meebrengt. De release heeft onder andere gevolgen voor de periode, tarief 'Schoon en
Leefbaar', contract en het werkafsprakenbroek. ln deze brief willen wij u hierover informeren.

lwmo 3.0
De grootste verandering die de nieuwe release met zich meebrengt is de wijziging van de vier wekelijkse
periode naar een maand. Periode 13 van 2020 eindigt bijwijze van uitzondering op 31 december 2020.
Het tarief wordt voor periode 13 voor 'Schoon en Leefbaar' eenmalig aangepast naar € 310,76. Voor de
uurtarieven geldt deze eenmalige aanpassing van het tarief niet. U kunt de in deze periode geleverde
zorg voor categorie 1,2,3 en aanvullend maatwerk op de gebruikelijke wijze declareren.

Lopende indicaties'Schoon en Leefbaar'worden afgesloten en vanuit de ISD Bollenstreek worden voor
alle cliënten met een indicatie'Schoon en Leefbaar' nieuwe 301 berichten met als begindatum I januari
2021 verstuurd. De verwachting is dat deze nieuwe 301 berichten medio december 2020 worden
verzonden.
Naast de periodewijziging zullen de volgende wijzigingen per 1 januari 2021 worden doorgevoerd:
Wüziging declaratiebericht van 303 naar 325. Declaraties tot I januari 2021 moelen via een 303
bericht gedeclareerd worden. Declaraties na I januari 2021 gaan door middel van een 325
bericht met een maandelijkse periodiciteit.
Voor het aanvullend maatwerk zal gebruik worden gemaakt van het 315 bericht (Verzoek om
Toewijzing).
Freeze periode: 303 berichten kunnen ingestuurd worden tot maandag 21 december 2020 tol
23:00 uur. Tot 28 december 2020 tot 23:00 uur kunnen 301 berichten vanuit de ISD Bollenstreek
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en worden verstuurd. Vanaf 5 januari 2021 kunnen weer declaratieberichten en

toewijzingsberichten worden verstuurd.

Addendum
Om de wijziging van periode te formaliseren is een addendum bij de deelovereenkomst opgesteld. Het
addendum zal op korte termijn u worden verzonden.

Werkafsprakenboek
De afspraken in het werkafsprakenboek (wab) worden in lijn gebracht met de wijziging van de periode en
zo spoedig mogelijk met u gedeeld
Contact
Mocht u vragen hebben over achtergronden van de wijzigingen van iWmo 3.0, verwijzen wij u naar de
website van iStandaarden: httos://wwrry.istandaarden.nl/istandaarden/iwmo/ondersteuninq-iwmo-30
Mocht u technische of softwaregerelateerde vragen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met
uw softwareleverancier.
Overige vragen over iWmo 3.0 kunt u stellen via applicatiebeheer@isdbollenstreek.nl
Vragen over het addendum of het werkafsprakenboek kunt u stellen via
contractbeheerwmo@isdbollenstreek. nl

Met vriendelijke groet,

