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  Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten 

 

 

 

 

 

 

Frank Ooms, productmanager 

Langdurige zorg iWmo, iJw, iWlz, Pgb, ION, Lrza. 

Berichten uitwisselen via VECOZO 

Wat komt voorbij? 

 Korte kennismaking met VECOZO 

 Hoe sluit een zorgaanbieder aan op berichtenverkeer 

Wmo – Jw met gemeenten? 

 Hoe werkt het berichtenverkeer Wmo - Jw 

 Enige tips 

 De VNG app een mogelijke vervanger van de 

berichtenconverter ZIN voor u?  

 Toekomstige ontwikkelingen 
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Berichtenverkeer Wmo en Jw samen 
met ketenpartners: 
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Wie is VECOZO? 

Missie 

 Een belangrijke rol spelen in de kostenbeheersing in de Nederlandse zorgsector.  

 Met onze dienstverlening als digitaal communicatiepunt, richt VECOZO zich op het 

verlagen van de administratieve lasten van alle ketenpartners in de zorg. 

 

Visie 

 Samen met onze ketenpartners zorgen we voor een continue verbetering onze 

dienstverlening, om klanten optimaal te faciliteren in hun administratieve processen, 

specifiek op het gebied van digitale gegevensuitwisseling in de zorg. 
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Oprichting digitale informatie 
 van diversiteit naar eenvoud 

Problemen medio 2000 
- Verschillen in het afhandelingsproces  

- Veel onnodige papieren berichtenverkeer 

- Veel telefoon tussen zorgaanbieders en 

zorgverzekeraars 

(Tussen) oplossingen 
- Eigen extranet zorgverzekeraars voor 

zorgaanbieders 

- Ieder een eigen beveiliging en contracten 

- Probleem verschillende afhandelings-

processen berichten niet ondervangen 

Eindoplossing 

Eén portaal 
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VECOZO Organisatie 

 In 2002 opgericht   

 Doel: administratieve lastenverlichting in de zorg  - knooppunt in 

zorgsector en naar andere sectoren 

 Gevestigd in Tilburg 

 180 medewerkers in dienst; merendeel werkt in IT-functies 

 zeer solide  en veilige basis voor informatie en gegevensuitwisseling  

 Meer dan 50.000 instellingen aangesloten met 120.000 certificaten 

waaronder  zorgaanbieders Wmo en Jeugdwet  
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7 dagen per week; 24 uur per dag 

digitale gegevens uitwisseling via het 
Stretched Datacenter  

 

Datacenter Den Bosch Datacenter Eindhoven 

VECOZO Tilburg 

40gb 

40gb 

1gb 

1gb 

1gb 1gb 
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Overzicht VECOZO diensten:  

ruim 25 diensten 
Basisdienstverlening: 

 Certificatenbeheer 

 Controle op Verzekeringsrecht 

 Elektronisch Declaratieportaal 

 Wlz-berichtenverkeer 

 Berichtenbox (ongestructureerd e-
mailverkeer) 

 Machtigingenportaal 

 Zorginkoopportaal  

 Informatieroutering (VSP-INFO) 

 Wijzigen van AGB-gegevens 

 Opt-in 

 Kwartaalbestanden ION 

 Trekkingsrecht PGB 

 Inkijkvoorziening Polis (per 1 januari 2016) 

 

 

 

 

Alleen voor zorgverzekeraars: 

 Overstapservice incl. EVR-toets 

 Algemene Verzekerdengegevens (AVG) 

 Onverzekerden 

 Wanbetalers 

 

 
Niet-basisdienstverlening: 

 Wmo en Jeugdwet-diensten 

 Inschrijving op naam (ION) 

 E-Facturatie (UWV) 

 EHIC 

 Single Sign On 

 Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen 

 VECOZO International (eConfirmation) 

 DBC-Grouper (per 1 januari 2016) 
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Wie en hoe aangesluiten op VECOZO:  

 Meer dan 120.000  certificaten waaronder 45.566* zorgpraktijken 

aangesloten incl. alle zorgverzekeraars/en servicebureau’s  inclusief 

4.100 Wmo en 3.300 (jeugd)zorgpraktijken 

 Gemeenten en/of gemeentelijke samenwerkingsverbanden sluiten 

aan op IB/GGK; zorgaanbieders op VECOZO 

 Wmo en Jw diensten zijn voor zorgaanbieders beschikbaar: 

 via het beveiligde portaal/portaalfunctie van VECOZO, en/of  

 webservice (= koppeling met de dienst vanuit uw administratiepakket  

zorgaanbieder) van VECOZO. 

 Een zorgaanbieder heeft toegang tot de diensten: 

1. met een digitaal certificaat dat VECOZO verstrekt na het ondertekenen van 

de overeenkomst, en 

2. op basis van AUTORISATIES Een zorgaanbieder heeft alleen toegang tot de 

diensten waarvoor VECOZO autorisatie heeft uitgegeven. 

 

 
* Bron: VECOZO, september 2015 
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Certificaten 

Inloggen via 
eigen 

administratie-
programma 

Inloggen via 
website 

VECOZO 

VECOZO- 

systeem 

Persoonlijk 

certificaat 

Systeem- 

certificaat 

Digitaal certificaat is een soort digitale sleutel. Er zijn twee soorten 

certificaten; afhankelijk van hoe de zorgaanbieder wil werken en de 

beschikbaarheid van de dienst.  

10 

De AGBcode als voorwaarde voor aansluiting 

op de digitale berichtenuitwisseling Wmo en 
Jw met uw gemeenten? 

1. Vraag een AGBcode aan voor Wmo en/of Jeugdwet via 

www.AGBcode.nl  

2. Vraag vervolgens de overeenkomst aan bij VECOZO specifiek voor 

Wmo/Jeugdwet via www.vecozo.nl/wmo-jeugdwet. 

3. Na ondertekening door u en VECOZO van de overeenkomst regelt  

de “contactpersoon” van de zorgaanbieder voor zichzelf en/of 

medewerkers van organisatie (zgn ‘gebruikers’) toegang tot de 

gewenste Wmo- en/of Jeugdwet-diensten. 

 Voorbereiding op aansluiten is belangrijk; zie 

 hiervoor het volgende stappenplan!  

 Denk o.a. hierbij aan de juiste AGBcode (voor Wmo/Jw  

 en een actuele inschrijving KvK 
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Voorbereiden op aansluiten is belangrijk! 
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http://www.agbcode.nl/
http://www.vecozo.nl/wmo-jeugdwet
http://www.vecozo.nl/wmo-jeugdwet
http://www.vecozo.nl/wmo-jeugdwet
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Uw certificaat in de praktijk; wat ziet u? 
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U kiest het juiste certificaat  
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En u logt in op VECOZO 
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Belangrijkste stakeholders 

VECOZO 

Zorg- 

Instituut 
Nederland 

VEKTIS 
Zorg-

aanbieders 

Zorg-
verzekeraars 

Nederland 

 

Branche 

Organisaties 

zorg 

Inlichtingen-
bureau/RINIS 

Autoriteit 
Persoons-
gegevens 

Ministerie 
van VWS 

 

VNG + KING 

NPCF 
(verzekerde) 

Software-
leveranciers 

en 
tussenpartij-

en 
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Het Wmo en Jw berichtenverkeer en 

bijbehorende voorwaarden: 
 Berichten Wmo  en Jw 301 – 308, 315 – 316 en Jw 321, 322. 

 Berichten voldoen inhoudelijk aan eisen/wensen gemeenten en 

zorgaanbieders. 

 De berichten brengen uniformiteit in de informatieuitwisseling tussen 

gemeenten en zorgaanbieders. 

 Een standaard beschrijft de specificaties:   zie www.istandaarden.nl   

 De specificaties zijn niet vrijblijvend. De knooppunten VECOZO en IB 

voeren technische controles op de berichten uit. Als het bericht niet 

aan de specificaties voldoet, wordt het bericht afgewezen. 

 U ontvangt dan een “foutmelding” of  “notificatie”. 

 Voorzie berichten altijd van een retourbericht = ontvangstbevestiging. 

 Op een Wmo 301 volgt altijd een Wmo 302; op een 303 een 304 etc. 

 Maakt u als zorgaanbieder gebruik van een servicebureau,  dan 

heeft VECOZO van u een “toestemmingsverklaring” nodig waarmee 

u de ander machtigt “werkzaamheden” namens u uit te voeren. 
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Opbouw-werking-afspraken berichten: 

 Gemeenten en zorgaanbieders maken afspraken en informeren 

elkaar 

Zorgaanbieder: welke AGB-code (instelling) voor Wmo - Jw  

Gemeente: welke gemeente-code 

    Samen vormen zij de enveloppe om uw digitale    

    brief (bericht) 

 welke productcodes gemeenten hanteren in de berichten. 

 welke berichtenset zij gebruiken afhankelijk van de 

uitvoeringsvariant die uw gemeente/regio gebruikt. 

 of zij het declaratiebericht gebruiken als declaratie of als factuur 

 wanneer zij starten met het digitale berichtenverkeer. 

 Geven aan elkaar door welke berichten zij gaan gebruiken 
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http://www.istandaarden.nl/
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Variaties in aansluiting op VECOZO  

Voor zorgaanbieders: 

 Aansluiten op VECOZO is voor alle zorgaanbieders gratis. 

 Oplossing voor “kleine” zorgaanbieder:  

     u download en gebruikt de VNG app in combinatie met het  

     persoonlijk certificaat  van VECOZO  waardoor u via het portaal van     

     VECOZO  berichten  kunt verzenden en ontvangen   

 Oplossing  voor “iets grotere”zorgaanbieder: 

     u wenst gebruik te maken van “enige software ondersteuning” 

     u koopt een tool waarmee u zelf Wmo/Jw berichten kunt opstellen 

     in combinatie met het persoonlijk certificaat  van VECOZO   

     waardoor u via het portaal van VECOZO berichten kunt verzenden  

     en ontvangen 
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Variaties in aansluiting op VECOZO 

 Oplossing “grote” zorgaanbieder: 

     U beschikt over een backoffice applicatie waarmee u berichten kunt 

      genereren en kunt  verzenden, ontvangen en inlezen. 

     U kiest voor een systeemcertificaat bij VECOZO waardoor u volledig 

     geautomatiseerd berichten kunt  genereren, verzenden, ontvangen   

     en opslaan.  

 

 In alle gevallen checkt u samen met uw gemeenten/zorgaanbieder  

of de eerste berichten goed zijn aangekomen. Neem  hiervoor 

contact op met support@vecozo.nl  
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Enige tips: 
 Maak regionaal afspraken via welk uitvoeringmodel u werkt? 

      Inspanningsgericht, outputgericht of taakgericht?  

      (zie handreiking VNG) 

      Ga na welke berichtenset hierbij hoort en u samen gaat gebruiken.     

      Check af ALLE softwareleveranciers deze berichten kunnen ondersteunen   

 Hanteer het afsprakenstelsel t.a.v. opvolging van berichten; volg de 
handreiking. Zie hiervoor www.istandaarden.nl  

 Een retourbericht is niet uitsluitend een “bevestiging”; het kan ook een 

“foutmelding” zijn. Lees altijd de inhoud van het retourbericht; herstel  

eventueel de fout en stuur het bericht opnieuw in. 

 Communiceer met uw gemeente(n) als er iets in het berichtenverkeer niet 

goed gaat en los dit in overleg met elkaar op.  

 Een bericht kent een uniek nummer; dit kunt u niet hergebruiken    

 Als een bericht niet te bezorgen is, ontvangt u een notificatie via e-mail.  

Hierdoor weet u dat VECOZO of IB niet in staat zijn geweest uw “digitale 

brief” te bezorgen.  
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Heeft u vragen ten aanzien van het 

berichtenverkeer?  Bij wie moet ik zijn? 

Gemeenten:   helpdesk Inlichtingenbureau 

     

Zorgaanbieders:  afdeling Support VECOZO 

 

Over de berichtstandaarden: 

 - Zorg Instituut Nederland voor de registratieberichten 

 - VEKTIS voor de declaratieberichten 

 

Toekomstbeeld/ontwikkelingen: i-sociaal domein 

Klachten:                          VNG/KING afdeling beheer 
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Belangrijke sites: 
 

www.i-sociaaldomein.nl :   startpagina voor o.a. Wmo en Jw 

    met directe links naar o.a. 

www.VNG.nl    VNG berichten app 

www.zorginstituutnederland.nl  

www.Istandaarden.nl   registratie berichten standaarden    

www.vektis.nl   declaratie berichten standaarden 

www.inlichtingenbureau.nl  vraagbaak voor gemeenten 

www.vecozo.nl   vraagbaak voor zorgaanbieders 

www.agbcode.nl   aanvragen AGBcode o.a. Wmo Jw  

 

Bij vragen: niet schromen om te bellen, e-mailen 

                  vragen staat vrij 

     “samen zorgen wij voor passende dienstverlening aan gemeenten  

                    en zorgaanbieders”  
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Hoe komt u tot een overeenkomst met 

VECOZO t.b.v. het digitaal berichtenverkeer? 

 Vraag een AGBcode aan voor Wmo en of Jw aan bij VEKTIS via 

www.agbcode.nl  

    Zodra u deze ontvangen heeft: 

 Ga naar de website van VECOZO via www.VECOZO.nl 

 Ga hier naar het “blok” “naar info Wmo en Jeugdwet” 

 Ga naar “Start aanmelden” 

 (zorg dat uw inschrijving in het handelsregister van uw onderneming 

actueel is.  De tekenbevoegde van uw onderneming, de naam en 

gegevens van de persoon die vanuit uw organisatie de contacten 

gaat onderhouden met VECOZO  en de juiste AGBcode worden 

gevraagd als u zich gaat aanmelden)  
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mailto:support@vecozo.nl
http://www.istandaarden.nl/
http://www.i-sociaaldomein.nl/
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http://www.vng.nl/
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Hoe komt u tot een overeenkomst met 

VECOZO? 

U heeft alle stukken goed ingevuld bij het digitaal aanmeldproces? 

Dan volgen vanuit VECOZO de volgende documenten: 

 Toezending van overeenkomst via de post 

 Terugzending van de getekende overeenkomst door u naar 

VECOZO 

 Toezending gebruikerscertificaat per e-mail aan u  

 Toezending pin code per post aan u  

Daarna kunt u uw digitaal certificaat installeren; voor assistentie neem 

contact op met support@vecozo.nl   

Vanaf dit moment bent u aangesloten op VECOZO en kunt u gebruik 

maken van het digitaal berichtenverkeer. 
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Hoe logt u in op VECOZO:  
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Hoe gaat u gaat berichten versturen: zie declareren 
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Voor vragen: neem altijd contact op met de 

afdeling Support (voor zorgaanbieders) 
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Toekomstige ontwikkelingen? 

 Berichten Wmo en Jw gaan over naar XML, excl. Jw 321 en 322. 

     voordeel: beter leesbaar, meer flexibiliteit, mogelijkheden controles    

     door gemeenten eenvoudiger, track and tracing over de keten heen. 

 Vermoedelijke ingangsdatum 3 april 2017 

 Ketentestomgeving komt in januari 2017 mogelijk beschikbaar; 

hierop kunnen gemeenten (IB/GGK) en softwareleveranciers van 

zorgaanbieders (VECOZO) aansluiten waardoor zij meer 

mogelijkheden krijgen om berichten vooraf te testen. 

     Validatiemodule en Groene Vink zijn op ZIN/VEKTIS beschikbaar 

     Vergroot de kwaliteit van het berichtenverkeer aanzienlijk  

TIP: 

 Ga na of uw softwareleverancier de nieuwe Wmo en Jw berichten  

gebouwd heeft, heeft getest en tijdig de release aan uuw 

organisatie/gemeenten uitlevert. 

  

 

   

29 

 

VNG         ZIN Berichten 
Berichtapp        converter 
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303/305/307/315 

JW321 (GGZ) 

retourbericht 302 

Koppeling VECOZO 

Apple / Safari 

303/305/307/315 

JW321 (GGZ) 

retourbericht 302 

Koppeling VECOZO 

Apple / Safari 

 

mailto:support@vecozo.nl
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Voorwaarden aansluiting VNG app 
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• VNG app biedt TWEE opties: 

     A. u gebruik de VNG app als vervanging voor de berichtenconverter van ZIN 

     B. u maakt gebruik van een “derde” partij (Weave) waardoor u digitaal verbonden bent  

• Inschrijving KvK 

• Aanvragen AGB-code (Vektis)  

• Aanmelden VECOZO 

• Certificaat (VECOZO) 

• Instelling VECOZO portaal WMO/JW 

• Aanvragen toestemmingsformulier bij VECOZO 

• Ga na bij VECOZO of u VNG app wilt gebruiken voor alle berichten of gedeeltelijk  

• bv wel Jw niet Wmo; controleer uw instellingen  

• Retour zenden toestemmingsformulier 

• Browser updaten 

• Let op: als u kiest voor gebruik van de VNG app is er geen mogelijkheid meer om uw PC 

toepassing te gebruiken; kies bewust voor welke oplossing u kiest 

    Registreren op https://berichtenapp.vng.nl (Firefox/Chrome) 
• Zie ook “Veel gestelde vragen” op  

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/berichtenapp-iwmo-en-ijw 

 

Let op : De bestanden blijven altijd te uploaden/downloaden via Vecozo-portaal. 

Standaardbericht 
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Afspraken over:  

 Wat zit er in het bericht? 

 Hoe verpakken we het bericht veilig? 

 Wanneer versturen we een bericht? 

 Welk bericht? 

 

Meer informatie op www.istandaarden.nl  

  

 

 

De Envelop 
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Inhoud bericht WMO303-F 
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Startscherm Berichtenapp 
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Registreren met VECOZO 

U start niet eerder met het gebruik van de VNG voordat u alle 

berichten heeft weggewerkt en zowel de technische aansluiting op 

de app als ook de toestemmingsverklaring heeft ingeregeld 

https://berichtenapp.vng.nl/
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37 

Inloggen berichtenapp 

38 

Verificatiecode via mail 

39 

Aanmaken WMO berichten 
Tips m.b.t. een mogelijk gebruik van de 

VNG app. 

 U gebruikt uw backoffice systeem of de VNG app; 

    beiden tegelijkertijd kan niet!  Kies bewust welke  

    oplossing uw organisatie gaat gebruiken.  

 Ga na of het gebruik van de VNG app leidt tot wijziging    

    in de routering van de berichtenparen Wmo/Jw ; 

    dit is (op verzoek van u) ingeregeld met VECOZO, check     

    vooraf of deze instellingen gewijzigd dienen te worden. 

 Als u gaat aansluiten op de VNG app verwerk dan eerst 

alle berichten die voor u klaar stonden in het VECOZO 

portaal; maak dus voor uw definitieve overgang naar de 

VNG app uw berichtenbox leeg 40 

Vragen 

41 


