Berichtenverkeer Vecozo gaat over van 2.0 naar 2.1 per 12 juni 2017
Per 12 juni a.s. moeten gemeenten en zorgaanbieders met het nieuwe Vecozo-formaat 2.1 werken.
Misschien hebt u van uw softwareleverancier al vernomen dat het portaal van Vecozo een tijdje niet
bereikbaar is voor berichtenverkeer Jeugd en WMO. Hiervoor verwijzen wij u naar
www.istandaarden.nl.
De 14 Twentse gemeenten bereiden zich ook voor op dit nieuwe berichtenverkeer.
Na 12 juni is het dus niet meer mogelijk aansluitende (retour-) berichten in het oude formaat 2.0
(terug) te sturen door u of door de gemeente.

“Vecozo-brievenbus” niet bereikbaar van ma. 29 mei t/m zo. 11 juni; gemeentes gesloten op do. 25 mei en ma. 5 juni
vanwege feestdagen

Deadline zondag 28 mei 2017; laatste dag indienen berichten in oude formaat 2.0
In de periode van maandag 29 mei t/m 7 juni 2017 verwerken de gemeenten de ontvangen berichten
en declaraties en sturen daarop de bijhorende retourberichten nog in het oude formaat terug via
Vecozo. Deze deadline voor het ontvangen van berichten door de gemeenten is gesteld op zondag 28
mei 2017. Berichten op of na 29 mei 2017 worden niet meer verwerkt en kunnen alleen opnieuw
aangeboden worden in het nieuwe formaat 2.1 na 12 juni 2017.
Zorgt u er daarom voor dat u de heenberichten uiterlijk zo 28 mei naar de Twentse gemeenten heeft
gestuurd via Vecozo zodat de Twentse gemeenten uw organisatie via Vecozo uiterlijk 8 juni voorzien
van retourberichten. De start van de nieuwe zorg in de periode 29 mei en 11 juni hoeft u niet uit te
stellen. De 14 Twentse gemeenten sturen u na 12 juni het 301 bericht in het nieuwe formaat 2.1.
De Berichtenconverter na 12 juni 2017 onbruikbaar, berichten formaat 2.1
De berichtenconverter op I-standaarden.nl is na 12 juni niet meer te gebruiken voor het aanmaken van
berichten in het nieuwe formaat 2.1. Oude berichten kunt u nog wel converteren voor uw administratie.
U wordt dringend geadviseerd voor 29 mei 2017 gebruik te maken van een alternatieve converter. De
BerichtenAPP van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) wordt kosteloos beschikbaar
gesteld door de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. https://berichtenapp.vng.nl. Voor het eerste
gebruik moet uw Vecozo-certificaat zijn gekoppeld aan de berichtenApp. Wacht u daar s.v.p. niet te
lang mee en organiseer dit ruim voor de 29e mei 2017.
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Alle 14 Twentse gemeenten na 12 juni alle berichten (incl. JW315)
Met de start van het nieuwe berichtenverkeer is het voor alle 14 Twentse gemeenten mogelijk om alle
berichten te ontvangen en te beantwoorden (301/302, 305/306, 307/308 en 315/316).
Uitfasering VBO module
Tot op heden is het voor de gemeenten Enschede, Twenterand en Losser nog noodzakelijk voor
meldingen aanvang zorg (MAZ) de Veilige BestandsOverdracht-module te gebruiken. Het gebruik van
de VBO-module zal worden uitgefaseerd. Over per wanneer deze door de gemeenten niet meer
gebruikt gaat worden volgt nadere informatie.
Vragen?
U kunt uw vragen met betrekking tot bovenstaande stellen via infosamen14@regiotwente.nl.
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