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1
Opening
Kees Steijsiger opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2

Stand van zaken iWmo/iJw – terugkoppeling uitvraag
Softwareleveranciers
Door: Kees Steijsiger (i-SociaalDomein)
Zie ppt “20160920 SLO Presentatie iWmo - iJw - Survey-XML-Quick Scan“.
Besproken (actie)punten:
•
Per 9 november is de KetenTestOmgeving (KTO) beschikbaar voor gebruik,
mits tijdens de integrale ketentesten door de ketenpartners geen
bevindingen worden geconstateerd.
•
Algemeen aanspreekpunt KTO (SPOC): Franco de Vita
Franco.deVita@kinggemeenten.nl, mobiel 06 54 67 35 00.
•
Uitkomsten van de XML survey (34 respondenten).
•
Softwareleveranciers verwachten meer van de KTO (zie ppt). Tijdens de
sessie wordt door leveranciers bijvoorbeeld de suggestie gedaan om te
controleren of het toch niet op de een of andere manier mogelijk is om een
suite van testberichten beschikbaar te stellen.
•
Softwareleveranciers die nog niet hebben gereageerd op de survey worden
nogmaals benaderd om te reageren.
3
Aanvullend beveiligd bericht
Door: Indra Henneman (i-SociaalDomein)
Zie ppt “20160920 SLO Presentatie Aanvullend beveiligd bericht”.
Besproken (actie)punten:
•
Planning 1 juli 2017 Aanvullend beveiligd bericht (ABB) in productie (betreft
Wmo en Jeugdwet).
•
Enkele aanwezigen hebben zorgen over het gebruik van dit extra
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aanvullende bericht. Hoe voorkom je nu dat men dit bericht gaat misbruiken
en het reguliere berichtenverkeer gaat omzeilen.
Indra organiseert een aparte bijeenkomst met een aantal
softwareleveranciers om de oplossingsrichting nader te bespreken.
Update CAK-Gemeenten t.b.v. Eigen Bijdrage Zorg in natura: in oktober
worden softwareleveranciers benaderd om input te leveren voor een rapport
over de implementatie van de gekozen oplossingsrichting. Planning: 1
januari 2018 in productie
Update CBS-Gemeenten: eind van dit jaar in productie.
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4
Stand van zaken iWlz
Door: Wouter Franke (Zorginstituut Nederland)
Zie ppt “20160920 SLO Presentatie iWlz”.
Besproken (actie)punten:
•
Deze week zijn een aantal kleine correctieve wijzigingen gepubliceerd op
https://www.istandaarden.nl/ onder iStandaarden - iWlz 1.2 (nieuwe
retourcodetabel en nieuw basisschema).
•
De iWmo processen en casuïstiek op https://www.istandaarden.nl/ zijn
aangepast (onder andere naar aanleiding van de sessie
Processtandaardisatie in een eerder softwareleveranciersoverleg). De
aanpassingen in de iJw volgen. Zie bijvoorbeeld
https://www.istandaarden.nl/ onder iStandaarden – iWmo –
Informatiemodel 2.1 – Processen (of Wmo – Casuïstiek).
•
Binnenkort worden op https://www.istandaarden.nl/ onder iStandaarden –
iPGB de PGB gerelateerde berichtspecificaties gepubliceerd.
•
Afhankelijk van het besluit van de iWlz Stuurgroep komt er een iWlz 1.3
release per 1 juli 2017.
•
Actie Zorginstituut (Wouter): beantwoorden XSLT vraag.
5
Aansluiting op schakelpunt (IB-GGK of VECOZO-VSP)
Door: Frank Ooms (VECOZO)
Zie pdf “20160920 SLO Presentatie Wmo en Jw op xml en aansluitproces op
KTO”.
Besproken (actie)punten:
•
G-leveranciers dienen voor aansluiting op de KTO contact op te nemen met
het Inlichtingenbureau (https://www.inlichtingenbureau.nl/ – Contact), ZAleveranciers met VECOZO (https://www.vecozo.nl/ – Contact).
•
Reken op doorlooptijd bij het aansluiten, dus meldt u zich ruim voor 9
november aan.
•
Begin oktober zijn de handleidingen beschikbaar.
•
Actie i-SociaalDomein (Indra): beantwoorden StUF envelop vraag.
6
Berichtflow o.b.v. Vektis XSLT controles
Door: René Ostheimer (Vektis)
Zie pdf “20160920 SLO Presentatie Berichtflow obv Vektis XSLT controles”.
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Besproken (actie)punten:
•
Toelichting op de werking van de verbandcontroles die uitgevoerd worden
met XSLT’s.
•
De XSLT’s en de handleiding zijn beschikbaar op http://ei.vektis.nl/ onder
EI-Standaarden – WMO303 2.1 en JW303 2.1.
7
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Rondvraag en sluiting

Besproken (actie)punten:
•
Ten gevolge van het P1 incident in juni worden deze week (een deel van)
2.747 retourberichten (WMO304, JW304 en JW322) pas afgeleverd.
Betrokken zorgaanbieders en gemeenten worden op de hoogte gebracht.
Naar aanleiding van dit incident is er een taskforce opgezet, zodat dit soort
incidenten voortaan eerder in beeld zijn en sneller opgelost worden.
Oproep: meld elk incident.
•
•
•
•

Actie i-SociaalDomein (Kees): beantwoorden vraag over
crossreferentienummer in retourberichten.
Actie VECOZO (Frank): beantwoorden vraag over ConversatieID.
Actie Inlichtingenbureau (Paul / Indra): beantwoorden vraag over
foutberichten bij gemeenten.
Actie i-SociaalDomein (Kees): beantwoorden vraag over creditering
systematiek.

Kees Steijsiger sluit de vergadering en nodigt iedereen uit thema’s aan te dragen
voor volgende overleggen.
Het eerstvolgende overleg is op dinsdag 15 november (locatie volgt).

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