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Agenda 

• Uitvoeringsvarianten 

– Ontwikkelingen rondom standaardisatie berichtenverkeer 

– Aanpak in andere regio’s 

• Berichtenverkeer 

– GGK 

– VECOZO 
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Het programma I-Sociaal Domein 

• Ondersteuning van gemeenten én zorgaanbieders 

• Zoveel mogelijk verminderen van administratieve lasten, o.a. 

door overbodige administratie te elimineren en door 

standaardisatie (met z‘n allen op 1 lijn) waar mogelijk 

• Doel: Administratieve lasten verlichten t.b.v een goede 

hulpverlening in het sociaal domein en ruimte voor innovatie / 

transformatie 

 

Zie tevens www.i-sociaaldomein.nl 

 

 

http://www.i-sociaaldomein.nl/
http://www.i-sociaaldomein.nl/
http://www.i-sociaaldomein.nl/


Uitvoeringsvarianten  
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Drie dominante uitvoeringsvarianten 

 

Inspanningsgericht 

 

 

Outputgericht 

 

 

Taakgericht 
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Inspanningsgericht 

Afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder over de levering 

van een specifiek product of dienst in een afgesproken 

tijdseenheid tegen een bepaald tarief. 

 

Ook wel:  

• P(rice)*Q(uantity) 

 

Voorbeelden: 

• 2 uur begeleiding per week à € 30/uur  
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Outputgericht 

Afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder over de te behalen 

output.  

De manier waarop deze output wordt behaald, wordt niet 

vastgelegd. 

 

Ook wel: 

• Arrangementen  

• Trajectfinanciering  

 

Voorbeeld: 

• Schoon huis (hulp bij het huishouden) 
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Taakgericht 

Afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder over een taak voor 

een (deel)populatie zonder verantwoording op individueel niveau. 

De aanbieder heeft de vrijheid om de invulling van de taak vorm te 

geven.  

 

Ook wel: 

• “Lump sum”  

 

Voorbeeld: 

• Financiering per wijkteam 
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Doorontwikkeling Jeugd-GGZ 

• Tot en met 2017 werkt de Jeugd-GGZ 

volgens de DBC-systematiek 

 

• Vanaf 2018 krijgt ook de Jeugd-GGZ een 

plek in de drie uitvoeringsvarianten  
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Samenvatting uitvoeringsvarianten  

 
 

Inspanningsgericht 
‘P*Q’ 

Outputgericht 
 ‘arrangement of 

traject’ 

Taakgericht 
 ‘lumpsum’ 

Afspraken Afspraak over de 
levering van een 
specifiek product of 
dienst in een 
afgesproken 
tijdseenheid 

Afspraak over de te 
behalen output.  
Manier waarop 
behaald is niet 
vastgelegd 

Afspraak over een 
taak voor een 
deel)populatie zonder 
verantwoording op 
individueel niveau. 
 

Uitgangspunt Betalen voor 
inspanning (per cliënt) 

Betalen voor 
specifiek plan (per 
cliënt) 

Betalen voor 
opdracht en/of 
beschikbaarheid 

Voorbeeld 2 uur begeleiding per 
week à € 30/uur  

Schoon huis  Financiering van 
wijkteam 
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Standaardisatie op verschillende niveaus 

• Eén kanaal voor berichtenverkeer (GGK-

Vecozo) 

• Gebruik van standaardberichten (in paren!) 

• Gebruik van één taal (productcodes) 

• Gemeentelijke monitor sociaal domein 

• Referentieprocessen 

• In onderzoek: beveiligde email 

• Standaardartikelen in contracten 
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Standaardisatie-inspanningen ISD 

• Ontwikkelen van standaarden, handreikingen, 

hulpmiddelen etc. 

• Gemeenten en zorgaanbieders verzoeken, 

overhalen, verleiden etc. om met elkaar op 1 

lijn te gaan zitten … 

• Softwareleveranciers informeren/overhalen 

• Bestuurders oproepen ons te helpen 

• Et cetera 

 



Berichtenverkeer  
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Berichten 
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• Eén kanaal voor alle berichten 

 

 

 

 

 

 

• Zelfde taal / productcodes 

Infrastructuur 

GGK Vecozo 

Gem 

Gem 

Gem 

ZA 

ZA 

ZA 

V1: portaal 

V2: webservices 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOvSzeyJisgCFcI5Ggod6dcCrg&url=https://kontantpand.nl/winkel/snelle-asus-laptop/&psig=AFQjCNGs0c8l7P0EkOys86OC03Dv0XzYlQ&ust=1442991884910169
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOvSzeyJisgCFcI5Ggod6dcCrg&url=https://kontantpand.nl/winkel/snelle-asus-laptop/&psig=AFQjCNGs0c8l7P0EkOys86OC03Dv0XzYlQ&ust=1442991884910169
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOvSzeyJisgCFcI5Ggod6dcCrg&url=https://kontantpand.nl/winkel/snelle-asus-laptop/&psig=AFQjCNGs0c8l7P0EkOys86OC03Dv0XzYlQ&ust=1442991884910169
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOvSzeyJisgCFcI5Ggod6dcCrg&url=https://kontantpand.nl/winkel/snelle-asus-laptop/&psig=AFQjCNGs0c8l7P0EkOys86OC03Dv0XzYlQ&ust=1442991884910169
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOvSzeyJisgCFcI5Ggod6dcCrg&url=https://kontantpand.nl/winkel/snelle-asus-laptop/&psig=AFQjCNGs0c8l7P0EkOys86OC03Dv0XzYlQ&ust=1442991884910169
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOvSzeyJisgCFcI5Ggod6dcCrg&url=https://kontantpand.nl/winkel/snelle-asus-laptop/&psig=AFQjCNGs0c8l7P0EkOys86OC03Dv0XzYlQ&ust=1442991884910169
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• Toewijzing Wmo-ondersteuning en retourbericht  
(iWmo 301/302) 

• Declaratie Wmo-ondersteuning en retourbericht  
(iWmo 303/304) 

• Start Wmo-ondersteuning en retourbericht  
(iWmo 305/306) 

• Stop Wmo-ondersteuning en retourbericht  
(iWmo 307/308) 

• Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning en 
retourbericht  
(iWmo 315/316) 

iWmo Berichten 
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• Toewijzing Jeugdhulp (incl. GGZ) en retourbericht 
(iJW301/302) 

• Declaratie/factuur jeugdhulp en retourbericht  
(iJW303/304) 

• Start jeugdhulp en retourbericht  
(iJW305/306) 

• Stop jeugdhulp en retourbericht  
(iJW307/308) 

• Verzoek om toewijzing jeugdhulp en retourbericht 
(iJW315/316) 

• Declaratie jeugd-GGZ en retourbericht  
(iJW321/322) 

iJw Berichten 
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Beheer 

• VEKTIS: 
Beheerder van de declaratiestandaard. Specificaties 
van 2.0 standaard op eigen portaal. Vanaf 2.1 bij 
iStandaarden.  

 

• Zorginstituut Nederland: 
Eerste aanspreekpunt voor eventuele vragen over 
berichten en de standaarden. Mail hiervoor naar 
info@istandaarden.nl. 

 

• ISDBeheer: 
Beheer van de landelijke infrastructuur. 

 

mailto:info@istandaarden.nl


Berichtenconverter & berichten-app  
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• Berichtenconverter  
Gratis te downloaden op 
www.istandaarden.nl 

 

• Berichtenapp 
https://berichtenapp.vng.nl   
Zodra meer… 

 

 

Berichtenconverter/-app 

  



Vragen & antwoorden  
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Nog vragen aan ons? 


