
 

 

 

 

 

 

 

 

VOORTGANG CONVERSIE BIJ GEMEENTEN  

Gemeenten zijn op dit moment bezig de conversietabel te vertalen naar een script. Voor alle 
producten die een één op één conversie betreffen, ontvangen de aanbieders vanaf oktober 
een toewijzing. Zoals in eerdere klankbordgroepen besproken. 
 
De aanbieders vragen op welke manier de nieuwe toewijzingen worden ontvangen. Zij 
verzoeken gemeenten om de toewijzingen in kleine bulkpakketten, van ca. 30 cliënten te 
sturen. Deze wens wordt naar de gemeenten overgebracht. 
 
Sommige conversies worden handmatig gedaan, bijvoorbeeld voor MO/BW op basis van een 
locatielijst.  
 
Van de gemeente Apeldoorn en Zutphen is bekend dat zij de conversie medio oktober willen 
uitvoeren. 
 

STAND VAN ZAKEN BIJ AANBIEDER 

 

Productcodes 2019 

Aanbieders geven aan dat zij medio oktober de productcodelijsten nog niet hebben verwerkt 

in hun systemen. Dat houdt in dat inkomende toewijzingen nog niet kunnen worden verwerkt. 

Het is belangrijk dat aanbieders de verwerking van de productcodes tijdig oppakken, maar er 

is ook begrip voor het feit dat dit extra inzet vraagt en daarom langer duurt. 

 

Aanbieders vragen waar zij hun vragen moeten stellen ten tijde van de conversie. 

Gemeenten stellen tijdens de conversie een speciaal e-mailadres beschikbaar, om alle 

inhoudelijke vragen over de conversie te bundelen. Dit nieuwsbericht wordt binnenkort op de 

website gezet. Voor alle reguliere, meer technische vragen, buiten de conversie om, kan je 

terecht bij de gebruikelijke contactpersonen. 

 

Aanbieders vragen ook nogmaals aandacht dat de nieuwe toewijzingen niet hetzelfde of een 

oplopend beschikkingsnummer mogen hebben. Indien er geen uniek beschikkingsnummer 

voor de 2019-toewijzing wordt gebruikt, kunnen meerdere aanbieders de toewijzing niet 

verwerken. 

 

Zorgproductenboek 

Het zorgproductenboek is bekend bij de aanwezige aanbieders. Meerdere aanbieders 

hebben interne sessie gehouden om de hulp en registratie daarvan aan te passen op het 

productenboek. Het productenboek is bij alle aanbieder bekend en wordt als goed leesbaar 

en bruikbaar ervaren. 

 

Vendorlink 

Er is aandacht gevraagd voor de presentatie van Vendorlink op 16 en 18 oktober. 

Aanbieders verzoeken om ook informatie beschikbaar te stellen via de website, voor het 

geval zij niet aanwezig kunnen zijn op een van deze dagen. 

 

NOTULEN KLANKBORDGROEP IMPLEMENTATIE 

Datum: 

17 september 2018 (gemeentehuis Apeldoorn) 



  

PLANNING EN IMPLEMENTATIE DAADWERKELIJKE CONVERSIE 2018-2019 

Aanbieders verzoeken om een meer gedetailleerde planning waarin staat wanneer de 

verschillende gemeenten starten met de conversie. Graag zien zij voor de start ook een 

vooraankondiging op de website. 

 

Aan gemeenten wordt gevraagd om ook in december de bereikbaarheid goed te garanderen. 

Bij aanbieders is het gebruikelijk dat tussen de feestdagen wordt doorgewerkt. Het is de 

meest drukke periode van het jaar. 

 

VOLGEND OVERLEG 

Aanbieders verzoeken het volgend overleg te plannen na de eerste conversieronde. Gezien 

de planning van de gemeente Apeldoorn/Zutphen, zal dit eind oktober / begin november zijn.  

De uitnodiging volgt, zodra de conversie is gestart. 


