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Agendapunten:
1.
Welkom en mededelingen
2.
Actieprogramma iWlz
3.
Kadernotities iStandaarden releases 2020
4.
Stand van zaken iWlz
5.
Abonnementstarief iWmo

6.
7.
8.

Ketentesten voor de migratie naar iWmo/iJw 2.3
Rondje langs het veld
Vraag aan het veld

Hieronder worden alleen de agendapunten die uitgebreid zijn besproken
weergegeven. Mededelingen zijn terug te vinden in de presentatie bij het overleg.

Agendapunt: 1

Presentator: Tessa van Hoof
(ZIN)/ Annemiek Meijburg (VNG
Realisatie)

Extra vragen/opmerkingen:
Link om (opnieuw) aan te melden voor de leveranciersupdate:
https://formulieren.vngrealisatie.nl/Iwmo_update
Vanaf ca. 15 maart weer een maandelijkse nieuwsbrief.
•
CORV-bijeenkomst met leveranciers; eerder betrokken leveranciers worden
uitgenodigd.
•
25 april gezamenlijke afsluiting met functionele en technische groep voor
releases 2020 iWlz, iWmo, iJw (staat niet op de slide).
•
Inschrijven voor Groene Vink vóór vrijdag 22 februari en behalen voor 22
maart, dan ontvangen deze softwareleveranciers automatisch een
uitnodiging voor de feestelijke uitreiking.

Pagina 1 van 3

Agendapunt: 2
Presentator: Eduard Renger (ZIN)
Extra vragen/opmerkingen:
•
Beleidsmakers moeten ook bewust gemaakt worden van de verwachte
implementatie van het netwerkmodel.
•
Aandacht ook voor mogelijke administratieve lastenverlichting als resultaat
van het netwerkmodel.
•
Subsidies voor MedMij en VIPP worden vanaf 2019 niet meer vanuit
overheid gegeven i.v.m. regelgeving omtrent staatssteun; centrale
infrastructuur wordt door overheid bekostigd. Voor aanbieders geldt dat het
inkooptarief kostendekkend moet zijn, inclusief overheadkosten. Er moet
wel goede onderbouwing zijn wat de noodzaak is voor korte en lange
termijn om de investering in het netwerkmodel te realiseren en te
verantwoorden naar opdrachtgevers.

Agendapunt: 3
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Presentator: Tessa van Hoof / Rob
van ’t Zand (ZIN)

Extra vragen/opmerkingen:
•
Administratieprotocol en afsprakenkaart worden ontwikkeld om
beleidsmakers en inkopers kaders te geven voor de te maken afspraken
zodat dit binnen de gegevensuitwisseling past.
•
Medio maart vergadering Stuurgroep iWmo/iJw: uitwerkingen standaard
administratieprotocollen en advies m.b.t. declaratie/facturatie op agenda ter
besluitvorming.

Agendapunt: 4
Presentator: Tessa van Hoof (ZIN)
Extra vragen/opmerkingen:
•
Onderzoeksrapport over invulling van regierol op landelijke ketentesten iWlz
wordt eind februari verwacht en wordt t.z.t. gedeeld met SWL’s.

Agendapunt: 6

Presentator: Annemarie Smid
(Ketenbureau)

Extra vragen/opmerkingen:
•
Ketentesten voor migratie iWmo/iJw 2.3 kan vanaf 21 januari. Er is een
gedefinieerde ‘testrange’ met data die gebruikt kan worden voor testen. Dit
is opgenomen in de documentatie bij de ketentestomgeving.
•
Zoeken en vinden van ‘testpartners’ is aan de partijen zelf, dit is soms wel
lastig; er bestaat bij sommige partijen behoefte om hierin ondersteund te
worden.

Agendapunt: 7
Presentator: Tessa van Hoof (ZIN)
Vragen
•
Verplichting iWmo/iJw: is er ondersteuning voor gemeenten/zorgaanbieders
die, i.v.m. wettelijke verplichting, gebruik gaan maken van iWmo/iJw en
historie willen overdragen.
Antwoord: gemeenten en zorgaanbieders moeten samen in gesprek hoe om
te gaan met historische informatie, bijv. toewijzingen die nog niet in
berichtenverkeer verzonden waren, waarvoor via iWmo gedeclareerd moet
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•

•

gaan worden. Er bestaat op dit moment geen mogelijkheid om oude
gegevens (van oude versies) om te zetten naar de nieuwste versie van de
standaard.
Er zijn geen uniforme afspraken hoe om te gaan bij nieuwe contracten na
aanbesteding; hoe moet/kan dit in berichtenverkeer vorm krijgen?
Antwoord: dit soort vragen kan het Ketenbureau uitwerken, zoals bijv.
protocol gemeentelijke herindeling. Het is wel een blijvende zorg dat
gemeenten(/aanbieders) niet altijd volgens de protocollen werken.
Implementatie-adviseurs van het Ketenbureau kunnen bij problemen hierin
bemiddelen. In de nieuwe wetgeving is er een toezichtsrol op juiste
implementatie van de standaard belegd bij Ketenbureau.
Samenloop van verschillende programma’s vanuit iWlz geldt ook voor iWmo
en iJw.
Antwoord: hierin wordt ook gekeken naar iWmo en iJw. Wel belangrijk om
ook vanuit iWmo/iJw goed te kijken wat er allemaal speelt en hoe dit
samenvalt; bijv. eigen bijdrage, iPgb, grote release etc. Bij
referentiegroepen wordt ook implementatiestrategie besproken, hierin kan
dit worden meegenomen.
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Agendapunt: 8
Presentator: Tessa van Hoof (ZIN)
Extra vragen/opmerkingen:
•
ZIN stelt een toetsingskader op in het kader van het betrekken van de
burger bij programma’s. Hebt u als softwareleverancier ook behoefte aan
informatie vanuit de burger, dan kan deze verwachting worden
meegenomen in het toetsingskader. Het toetsingskader geeft een
weerspiegeling van de input die we verwachten van de burger en op welke
manier de burger succesvol betrokken kan worden bij programma’s m.b.t.
informatievoorziening.
Stuur een mail naar: aschlotzhauer@zinl.nl met de verwachtingen die jullie
hebben van de burger als softwareleverancier.

Alle verslagen, documentatie en presentaties van het SLO s zijn
beschikbaar op de pagina Softwareleveranciersoverleg op
istandaarden.nl.
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