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Deze handleiding beschrijft de module “toegang en inloggen” om via het VECOZO communicatiepunt
toegang te krijgen tot het Zorg-Portaal.
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Zorg-Lokaal helpdesk. Per mail via
helpdesk@zorg-lokaal.nl of telefonisch via 088 007 9494.

1.

Wilt u inloggen op het Zorg-Portaal?

Om in te loggen op het Zorg-Portaal is Internet Explorer versie 10 of hoger vereist. Inloggen op het
Zorg-Portaal kan via https://portaal.zorg-lokaal.nl/#/ Automatisch wordt u doorgelinkt naar
VECOZO. Log in met het persoonlijke Vecozo-certificaat.
Het volgende scherm verschijnt:

Klik op volgende.

De melding “Certificaat bevestigen” verschijnt (deze wordt automatisch ingeladen).

Klik op “OK” en voer het wachtwoord in.
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403- foutmelding bij inloggen
Verschijnt een 403-foutmelding na het invoeren van de Vecozo-gegevens? Dan heeft u nog geen
toegang tot het Zorg-Portaal. Geef uw verzoek om toegang door aan ictsupport@zorg-lokaal.nl met
vermelding van:
- AGB code als bekend bij de gemeente
- Vecozo-certificaatnummer (14 cijfers)
- IBAN van de organisatie
- Gegevens medewerker:
- Naam
- Functie
- E-mailadres

2.

Wilt u toegang tot het Zorg-Portaal?

Om toegang te krijgen tot het Zorg-Portaal dient u aangesloten te zijn op het communicatiepunt van
VECOZO.
1.1 Werkt u bij een klantgemeente?
Geef voor het realiseren van toegang tot het Zorg-Portaal uw Vecozo-certificaatnummer, NAW
gegevens en de naam van de gemeente waar u werkzaam bent aan ons door aan Zorg-Lokaal
via ictbeheer@zorg-lokaal.nl.
Heeft u nog geen Vecozo-certificaatnummer?
Een aansluiting regelen op het communicatiepunt van VECOZO kan via de volgende link:
https://www.vecozo.nl/Diensten/Administratieve-zaken/Wmo-en-Jeugdwet-voor-zorgaanbieders/
Zodra u bent aangesloten, ontvangt u een Vecozo-certificaat met registratienummer.
1.2 Werkt u bij een zorgaanbieder?
Geef voor het realiseren van toegang tot het Zorg-Portaal uw Vecozo-certificaatnummer, AGB code,
NAW gegevens en de naam van de zorgaanbieder waar u werkzaam bent door aan Zorg-Lokaal
via ictbeheer@zorg-lokaal.nl.
Heeft u nog geen Vecozo-certificaatnummer?
Een aansluiting regelen op het communicatiepunt van VECOZO kan via de volgende link:
https://www.vecozo.nl/Diensten/Administratieve-zaken/Wmo-en-Jeugdwet-voor-zorgaanbieders/
Zodra u bent aangesloten, ontvangt u een Vecozo-certificaat met registratienummer.
Heeft u nog geen AGB-c0de?
De AGB code is nodig om zorgaanbieders aan te laten sluiten bij VECOZO. Het Zorg-Portaal herkent
zorgaanbieders op basis van de AGB code zodra berichten worden gestuurd. Toewijzingen, cliënten,
declaraties et cetera zijn aan een zorgaanbieder gekoppeld op AGB code. Ook in het berichtenverkeer
dient de AGB code te worden gebruikt. Bijvoorbeeld in een toewijsbericht (iWmo301/iJw301). De
voorkeursaanbieder is daar opgenomen in de vorm van een AGB Code. U kunt een AGB code
aanvragen via: https://www.agbcode.nl/.
Let op: een aanbieder die niet bekend is in het Zorg-Portaal kan niet worden gekoppeld. Een nieuwe
AGB-code wordt doorgegeven aan de gemeente. Zorg-Lokaal wordt door middel van een PDC op de
hoogte gesteld van een nieuwe aanbieder en eventueel nieuwe Vecozo-certificaten.

