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Programma

▪ Wijzigingen i.v.m. invoering iWmo 3.0

▪ Vragen?
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Veranderingen iWmo 2021

Belangrijkste wijzigingen ivm invoering iWmo 3.0 
per 2021 

▪ Alle gemeenten gaan werken met een D-variant 
(met aangepaste spelregels).

▪ Maandelijkse i.p.v. vierwekelijkse declaraties.

▪ Toewijzingen per vier weken zijn niet meer 
mogelijk.
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D-variant

▪ Gaat in per 1-1-2021

▪ Declaraties middels nieuwe berichten 323 
(zorgaanbieders) en 325 (gemeente).

▪ Gebruik toewijzingsnummer voor communicatie 
in berichtenverkeer

▪ Leiden/Leiderdorp: Mogelijk werken we vanaf 
volgend jaar weer met een verzamelfactuur, we 
onderzoeken de opties op dit moment.
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Veranderingen iWmo 2021 (2)
▪ Vierwekelijkse toewijzingen zijn aangepast naar 

maandelijkse toewijzingen. Dit heeft de volgende 
gevolgen:
▪ Periode 13 van 2020 is verlengd t/m 31 december (i.p.v. 27 

december). Tarief is rekenkundig omgerekend.

▪ We blijven werken met halve tarieven bij een onvolledige 

start- en/of eind periode (= maand).

▪ Vierwekelijkse tarieven worden aangepast naar 

maandtarieven.

▪ Bandbreedten/intensiteiten begeleiding en dagbesteding 

worden m.i.v. 1-1-2021 administratief omgezet voor 

bestaande en nieuwe cliënten. 

▪ De halfjaarlijkse overzichten van daadwerkelijk geleverde 

ondersteuning gaan per 2021 niet meer over 6 of 7 periodes 

maar steeds over 6 maanden en dienen uiterlijk 1 augustus 

2021 (over januari t/m juni 2021) en uiterlijk 1 februari 2022 

(over januari t/m december 2021) aangeleverd te worden 

aan de gemeenten. 
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BGI waakvlam en KV

▪ Bij BGI waakvlam blijft de maximaal 39 uur per 
jaar gehanteerd, maar staat op productenblad 
3,25 uur per maand.

▪ Voor KV blijft de maximaal 52 dagdelen per jaar 
gehanteerd, maar wordt per heden 4,33 dagdeel 
per maand.

▪ Producten BGI waakvlam en KV zijn inhoudelijk 
niet gewijzigd, maar ivm omzetting hebben ze 
een aantal uren per maand gekregen.
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Veranderingen iWmo 2021 (3)

Aandachtspunten:

▪ Er is geen conversieperiode.

▪ Huidige toewijzingen worden ingetrokken en m.i.v. 
1-1-2021 volgen nieuwe toewijzingen voor alle 
cliënten (naar verwachting in 
Leiden/Leiderdorp/Oegstgeest vanaf de 2e/3e week 
van december).

▪ Geleverde ondersteuning t/m 31 december 2020 
wordt gedeclareerd/gefactureerd volgens de huidige 
werkwijze (303 berichten; F-variant 
Leiden/Leiderdorp, D-variant 
Oegstgeest/Zoeterwoude). 
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Verantwoording 2020

▪ Documenten zijn sinds kort op de website i sociaal 
domein geplaatst.

▪ We zullen zo veel mogelijk aansluiten bij de 
landelijke richtlijnen. Mogelijke wijzigingen worden 
z.s.m. middels een email van Contractbeheer 
toegezonden.

▪ Zijn er vanuit uw organisatie/accountant specifieke 
vragen of eisen rondom de verantwoording 2020?  
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Vragen
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