BERICHTENVERKEER JEUGDHULP HOLLAND RIJNLAND

Aan: Aanbieders jeugdhulp Holland Rijnland
Van: Guido Uland, Projectleider implementatie Aeolus TWO Jeugdhulp Holland
Rijnland
Datum: 12-04-2016
Email: jeugdhulp@hollandrijnland.nl
Onderwerp: Door de invoering van de nieuwe landelijke iJw berichtenstandaard (v 2.1)
per 12 juni 2017 wenst TWO Holland Rijnland geen JW-berichten te
ontvangen tussen 28 mei 2017 en 12 juni 2017

Geachte aanbieder,
Graag informeren wij u over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het
berichtenverkeer. Deze zijn van invloed op het sturen en verwerken van berichten
door zowel u als aanbieder, als de TWO jeugdhulp Holland Rijnland.
Per 12 juni 2017 wordt de nieuwe landelijke berichtenstandaard iJw versie 2.1
in gebruik genomen
Uit de publicatie van I-Sociaal Domein (zie ook onze website):
Per 12 juni 2017 wordt de nieuwe berichtenstandaard iJw versie 2.1 (inclusief StUF
2.1-envelop voor gemeenten) in gebruik genomen. iJw 2.1 vervangt iJw 2.0, de
versie die vanaf 1 januari 2016 in gebruik is.
Tot 8 juni 2017 13.00 uur worden berichten uitgewisseld in de iJw 2.0-standaard.
Vanaf 12 juni 2017 gebeurt dit met de nieuwe berichtenstandaard. Dit houdt in dat
de invoering van de nieuwe release geen conversieperiode kent. Gebruikers van het
iJw-berichtenverkeer moeten op 12 juni dus direct overgaan op deze nieuwe
standaard.
Om gemeenten de mogelijkheid te bieden de ontvangen declaratie- en
facturatieberichten af te handelen, te verwerken en te beantwoorden met een
retourbericht, wordt geadviseerd om tussen 29 mei en 12 juni 13.00 uur geen nieuwe
declaratie- of factuurberichten (JW 303/321) meer te verzenden. Gemeenten dienen
voor uiterlijk 8 juni 13.00 uur te hebben gereageerd met een retourbericht (JW
304/322) op alle eerder verstuurde declaratie- en factuurberichten.

TWO Holland Rijnland wenst geen JW-berichten te ontvangen tussen 28 mei
2017 en 12 juni 2017
Wat betekent bovenstaande voor u als aanbieder:
Tussen 28 mei 2017 en 12 juni 2017 wenst TWO Holland Rijnland geen JWberichten te ontvangen;
U kunt los van onze oproep geen berichten versturen tussen 8 juni 13:00 uur
t/m 12 juni 13:00 uur;
Vanaf maandag 12 juni 13:00 uur kunt u enkel i-JW2.1. berichten versturen.
Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met uw softwareleverancier.





TWO Jeugdhulp Holland Rijnland verwerkt juiste berichten – verzonden t/m 28
mei – tot retourberichten, bij onjuiste berichten stellen wij u op de hoogte
Wat betekent bovenstaande voor ons als opdrachtgever:




Wij verwerken alle “juiste” berichten die voor of op 28 mei 2017 zijn
binnengekomen tot retourberichten (factuur (Jw304), toewijzing (JW301)
en ontvangstbevestigingen (JW316))
Indien er problemen zijn met “onjuiste” berichten zullen we u hiervan op de
hoogte stellen.

Indien u nog vragen heeft kunt u mailen naar jeugdhulp@hollandrijnland.nl
Met vriendelijke groet,
TWO Jeugdhulp Holland Rijnland

