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Vanaf 1 januari 2021 wordt werken met de versie 3.0 van iWmo verplicht. Iedereen die gebruik maakt
van de iWmo berichtgeving dient vanaf 1 januari 2021 te werken met de nieuwe versie van het iWmo
berichtenverkeer. In deze nieuwe versie van het berichtenverkeer zijn een aantal veranderingen. Deze
veranderingen hangen samen met het gegeven dat er vanaf 1 januari 2021 per maand gefactureerd
wordt in plaats van per periode van vier weken.
Voor de declaraties of facturen die nog betrekking hebben op 2020 mag straks nog steeds met een 3.0
bericht worden gewerkt. In de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2021 wordt dat een 3.23 bericht. Dit
geldt voor alle declaraties vanaf 1 januari 2020 en dit is een declaratie in maandvorm.
Wat zijn de veranderingen in de 3.0 systematiek met betrekking tot toewijzen en declareren?
Ter verduidelijking: het toewijzen van een indicatie mag niet meer per vier weken en ook niet meer
per jaar. Deze twee frequenties komen te vervallen. Een toewijzing tot 31 december 2020 per vier
weken mag nog wel, maar in de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2021 mag er geen frequentie met vier
weken worden gebruikt. Het declareren wordt altijd per maand.

Huishoudelijke Ondersteuning.
a. Declareren
De huidige manier van toewijzen is momenteel een X-aantal minuten per week. Deze manier
van toewijzen mag behouden blijven en dit hoeft niet aangepast te worden. Maar ook hier
geldt dat vanaf 1 januari 2021 er wel gedeclareerd moet worden per maand. Niet iedere
maand heeft hetzelfde aantal weken. Als oplossing hierop geeft het zorginstituut het volgende
aan:
Het aantal minuten is de eenheid van de toewijzing voor Huishoudelijke Ondersteuning. Op
het moment dat dit wordt opgeteld, dient men te kijken naar het aantal weken in de maand.
De ene maand zal vijf weken bevatten en de andere maand zes. Dit hangt af van hoe de
weeknummers vallen in die maand. Het aantal minuten dat gedeclareerd wordt, mag niet over
het totale maximum van de toewijzing heengaan. De meeste Aanbieders zullen gebruik maken
van een softwarepakket waarin dit is ingebouwd, maar voor de kleine Aanbieders is dit echter
een punt om op te letten. De weken worden geteld X de inzet. Verder moet er rekening
gehouden worden met het maximale wat past binnen de toewijzing.
b. Verandering uurtarief en het declareren in minuten (afronding)
Het bedrag dat gedeclareerd mag worden, wordt per 1 januari 2021 aan het einde van de
formule afgerond met twee cijfers achter de komma. Er hoeft geen rekening meer gehouden
te worden met een uurtarief dat deelbaar is door 60.
c. Geen einddatum
Op het moment dat er geen einddatum in de toewijzing staat, dan moet dit opnieuw worden
geïndiceerd. De indicatie kan worden gestopt of er wordt een einddatum aan de indicatie
toegevoegd. Dit is afhankelijk van het beleid van de gemeenten. De gemeenten hebben zelf in
beeld in hoeveel gevallen dit speelt.
d. De 4 dagen 28 december tot en met 31 december 2020
Er wordt per uur gefactureerd. Datgene dat de Aanbieder heeft geleverd, dat is ook hetgeen
dat de Aanbieder in rekening brengt. Voor Huishoudelijke Ondersteuning verandert niets.

Begeleiding.
a. Declareren
Doordat de frequentie per vier weken verdwijnt en op dit moment een toewijzing wordt
gegeven van één stuks per vier weken, geldt deze toewijzing niet meer vanaf 1 januari 2021.
Alle lopende toewijzingen zullen door de gemeenten worden beëindigd en worden omgezet
naar één stuks per maand. Voor toewijzingen tot 31 december 2020 mag dit nog wel.
Alle toewijzingen zullen opnieuw worden toegewezen vanaf 1 januari 2021 met nieuwe
tarieven per maand. Dit is een handeling die plaatsvindt vanuit de gemeenten. De oude
toewijzing zal worden gestopt. Hier krijgt de Aanbieder een 301-bericht voor, waarbij de
toewijzing wordt gestopt op 31 december 2020. Voor het stoppen van de toewijzing stuurt de
Aanbieder een 307-bericht, als daar ooit een 305-bericht voor is gestuurd. Voor de nieuwe
toewijzing die wordt aangemaakt, en start vanaf 1 januari 2021, zal een nieuw 305-bericht
moeten worden gestuurd vanuit de Aanbieders.
De gemeenten moeten alle toewijzingen stoppen, welke voldoen aan deze criteria. Vanuit de
gemeente moet worden bezien wanneer dit gaat gebeuren en dit zal in overleg met de
Aanbieder worden doorgevoerd. De Dongemond gemeenten gaan, voordat ze een 301-bericht
sturen over de toewijzing, contact leggen met de betreffende Aanbieder, zodat men op de
hoogte is wanneer ze de berichten kunnen ontvangen. De gemeente stuurt een 301-bericht en
de Aanbieder dient te reageren met 307-bericht. De gemeente stuurt vervolgens een nieuw
301-bericht met de toewijzing en de Aanbieder dient te reageren met een 305-bericht (zie ook
de sheets).
Als er vervoer is geïndiceerd bij Begeleiding, dan blijft dit onveranderd, omdat dit per dag is en
dit mag nog.
b. Uniek toewijzingsnummer
Verder moet vanaf 1 januari 2021 een toewijzingsnummer uniek zijn en mag het
toewijzingsnummer niet meer leeg zijn. Hierop gaan de gemeenten een controle uitvoeren. De
huidige toewijzing moet worden gestopt en daarvoor moet een nieuw 301-bericht worden
gestuurd.
c. De laatste 4 dagen 28 december tot en met 31 december 2020
De tarieven voor periode 13 blijven gelijk en er wordt geen extra periode voor de laatste 4
dagen van december toegevoegd. Bij Begeleiding hebben we te maken met
resultaatsfinanciering. Ook al levert men aangepast of meer of minder in een bepaalde
periode, dan mag de Aanbieder altijd hetzelfde periodetarief in rekening brengen. We kijken
niet zozeer naar hoeveel uur er geleverd is, maar naar de doelen die behaald moeten worden
aan de hand van de ondersteuningsplannen. Er wordt van de Aanbieder flexibiliteit verwacht,
net zoals in de laatste periodes de gemeenten ook flexibiliteit hebben getoond in het kader
van niet of deels leveren van de geboden Begeleiding in verband met Corona.

317 VOW/VOT.
Over het bericht ‘verzoek om toewijzing’ zijn nog geen afspraken gemaakt. Het heeft impact op het
werkproces bij de gemeenten. We zijn nog in conclaaf met elkaar of dit verstandig is en wat de
gemeenten hiervoor dienen te wijzigen. Dit is dus nog een zaak die besproken gaat worden en er is
nog geen beslissing genomen. Indien er iets gaat veranderen, dan worden de Aanbieders
geïnformeerd. Dit zal dus niet per 1 januari 2021 ingevoerd worden.

