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1
Opening en mededelingen
Wouter Franke opent de vergadering, heet iedereen welkom en doet een aantal
medededelingen.
•
De Testvoorziening iStandaarden (TiS) is beschikbaar. Aan te vragen via
Servicedesk iStandaarden.
•
De technische referentiegroep bijeenkomsten voor de nieuwe releases van
iStandaarden zijn op 11 en 13 april.
•
iWlz Beter Oud is uitgesteld. Start niet voor 1 januari 2018.
•
De Noodvoorziening iWmo/iJw is per 1 maart beschikbaar.
2
i-Sociaal Domein regie
Door: Annemiek Meijburg (ISD regie).
Zie eerste deel “Presentatie SWL 14-feb-2017 defintief“.
Besproken:
•
Governance – inzicht in het besluitvormingstraject rondom de iWmo en iJw
releases.
3
Vertraging implementatie XML 2.1 releases
Door: Bart Mauritsz (ISD regie).
Zie tweede deel “Presentatie SWL 14-feb-2017 defintief“.
Besproken:
•
Door diverse tegenslagen zijn de infrastructurele partijen Vecozo, RINIS en
het Inlichtingenbureau niet gereed voor de big bang op 3 april 2017 en is de
planning herzien.
•
De big bang is uitgesteld naar 12 juni 2017. De volgende acties zijn
geopperd waarmee het vertrouwen gewonnen kan worden betreffende de
haalbaarheid van deze datum:
−
Het bieden van openheid en inzicht in het verloop van de integrale
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4

planning (detaillering mijlpalen, Go/NoGo momenten, risico’s en risico
beperkende maatregelen, communicatieplan (ook richting de
zorgaanbieders en gemeenten), nazorg periode en een plan B);
Het indien mogelijk verruimen het tijdvak waar de KTO beschikbaar
wordt gesteld (nu vanaf 1 mei tot 1 juni 2017);
Heroverwegen van de geplande (integrale) testperioden zodat indien
mogelijk op een eerder moment zorgaanbieders en gemeenten deel
kunnen nemen aan de testtrajecten.
De werkgroep implementatie wordt binnenkort weer opgestart. Hierin
worden de diverse scenario’s en alternatieven besproken. Indien
mensen zich hiervoor nog willen aanmelden kan dit bij
annemiek.meijburg@kinggemeenten.nl
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Rondvraag en sluiting

Wouter Franke sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor het volgende
overleg op dinsdag 21 maart (locatie BCN, Daltonlaan 100, Utrecht).

Verslagen, documentatie en presentaties van deze overleggen zijn beschikbaar op
https://www.istandaarden.nl/ onder Overleg – Softwareleveranciersoverleg.
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