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1
Opening
Rob van ‘t Zand opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Dit softwareleveranciersoverleg is volledig gewijd aan de mogelijkheid om vragen
te stellen bij de conceptspecificaties van de iWmo/iJw 2.3-releases.
Softwareleveranciers kunnen vervolgens hun beoordeling schriftelijk indienen via
het bekende adres: info@istandaarden.nl.
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Mededelingen

Besproken (actie)punten:
•
Planning: tijdens de reviewperiode, die loopt van 5 tot 21 juni, is nagenoeg
geen commentaar op de conceptspecificaties binnengekomen via
info@instandaarden.nl. De reviewperiode blijkt te krap als we vasthouden
aan de afgesproken deadline van vandaag.
•
Akkoord op functionele hoofdlijn: de stuurgroep iWmo/iJw heeft op 19
juni de functionele hoofdlijn en implementatiestrategie (big bang op 1 april
2019) van de iWmo/iJw 2.3-releases geaccordeerd. De functionele hoofdlijn
wordt binnenkort gepubliceerd op de website van VNG Realisatie.
•
Klankbordgroep 19 juni: de klankbordgroep iWmo/iJw waardeert de
huidige stap op weg naar verduidelijking en verbetering zoals deze gezet
wordt met de iWmo/iJw 2.3-releases.
•
Presentatie specificaties: er wordt getoetst hoe we eventueel tot een
verbetering van de presentatie van de publicatie van de conceptspecificaties
kunnen komen. Zo is het niet iedereen duidelijk dat de specificaties ook
procesbeschrijvingen bevatten. De procesbeschrijvingen zijn deze keer als
apart document gepubliceerd. Bij eerdere publicaties waren deze
procesbeschrijvingen ondergebracht in het Informatiemodel iStandaarden.
•
iWmo/iJw het land in: met de stuurgroep iWmo/iJw is afgesproken dat
het Zorginstituut in samenwerking met het Ketenbureau in de tweede helft
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van 2018 informatiebijeenkomsten in het land organiseert met aanbieders
en gemeenten. Tijdens deze werksessies staan de implementatie van de
release iWmo/iJw 2.3 en de ontwikkeling van de daarop volgende release
centraal.
Migratiedraaiboek: er wordt opgemerkt dat er bij de implementatie extra
aandacht moet komen voor het uiteenlopen van de ingangsdatum van de
contractperiode en de implementatiedatum van de nieuwe release.
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Reviewcommentaar

Het Zorginstituut gaat in op de vragen die door softwareleveranciers worden
gesteld.
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Sluiting

Besproken (actie)punten:
•
Tussenrelease 2.2.1: besproken is dat een fix op technische regels TR307
en TR308 uitgerold kan worden. Daarnaast wordt aangegeven dat het niet
aanwezig zijn van versienummers op XSD’s waarschijnlijk weer tot issues zal
leiden. De definitieve specificaties worden op 28 juni gepubliceerd.
•
Casuïstiek: de casuïstiek wordt volgens de releasekalender pas begin
oktober gepubliceerd. Indien mogelijk zal dit eerder plaatsvinden.
•
Extra reviewtijd: het Zorginstituut geeft de softwareleveranciers extra tijd
om de conceptspecificaties te beoordelen. De reviewperiode wordt verlengd
en loopt tot en met uiterlijk donderdag 28 juni. De publicatie van de
definitieve specificaties van de iWmo/iJw-releases vindt daarom op 16 juli
plaats.
Rob van ’t Zand sluit de vergadering.
Het volgende softwareleveranciersoverleg – een Special Edition – is op dinsdag
11 september.
Alle verslagen, documentatie en presentaties van het SLO zijn
beschikbaar op de pagina Softwareleveranciersoverleg op
istandaarden.nl.
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