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Achtergrond
Per 1 januari 2016 zijn IZO-activiteiten overgedragen van DLZ aan het Beheerteam
iStandaarden van het Zorginstituut Nederland.
Bij VWS speelt positiebepaling ten aanzien van de organisatie van
informatievoorziening en –beleid. Eind 2015 bij VWS werkgroep IV-beleid en
inmiddels een kwartiermakersfase.
De afgelopen maanden zijn het platform IZO, de architectuurboard en de communicatie
en activiteiten daaromheen verzorgd door ZIN. In juni zal ook een denktank IZO
plaatsvinden voor alle betrokkenen.

In overleg tussen VWS en het Zorginstituut is afgesproken dat op uiterlijk 1 juli 2016 de
werkwijze wordt geëvalueerd. Daarbij IZO in relatie tot de VWS-brede ontwikkeling
van organisatie en thema’s m.b.t. informatievoorziening en -beleid.

Doel en scope evaluatie
Doel van de evaluatie is om te constateren of er blijvende behoefte is aan een rol voor
het Zorginstituut m.b.t. IZO. De activiteiten kunnen afhankelijk van de uitkomsten
van de evaluatie, onderdeel gaan uitmaken van de reguliere taken van het
Zorginstituut.

Bij de evaluatie wordt ook aandacht besteed aan de relatie tussen het IZO-platform, het
toekomstbeeld IZO en de ontwikkeling van het streefbeeld administratie en ICT van
de VNG/branches voor zorgaanbieders.
Het gaat concreet om de drie onderdelen die bij ZIN zijn belegd:
1. Organisatie van het IZO-platform en beheer van het toekomstbeeld IZO 2020
2. IZO communicatie en bijbehorende middelen (IZO-website, twitter account en
denktanks)
3. Organisatie van de IZO architectuurboard en beheer van de documentatie

Aanpak
De eerste fase is gericht op ‘fact finding’. Met een enquête (gesloten en open vragen)
wordt aan de leden en organisatie van het platform IZO en architectuurboard
gevraagd om input te leveren.
Er zijn vragen voor ieder van de drie genoemde onderdelen en meer algemene vragen
gericht op de organisatie en het opdrachtgeverschap vanuit VWS.
De resultaten uit de enquête zullen worden geanalyseerd en indien nodig verrijkt door
middel van additionele vragen/interviews.
Maandag ontvangen jullie een mail met de link naar de enquête van de secretaris van
het platform. Graag jullie reacties uiterlijk 15 juni.
In de tweede fase worden de uitkomsten getoetst en besproken met opdrachtgever,
betrokkenen en belanghebbenden bij VWS (iDLZ, CIO-office, accounthouder) en
Zorginstituut.

Vervolg
De kwartiermakersfase en het traject t.a.v het i-vakmanschap en i-directie bij VWS zijn
relevant voor de evaluatie en het vervolg.
De gesprekken en afstemming dienen bij voorkeur begin juli te zijn afgerond, zodat
resultaten en aanbevelingen half juli worden opgeleverd.
In het eerste platform IZO na de zomer staat het onderwerp weer op de agenda met,
als het goed is, de conclusies.

Vragen of suggesties: e.buis@minvws.nl

