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1
Opening en mededelingen
Kees Steijsiger opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Mededelingen:

•

https://www.youtube.com/watch?v=LjYGMvn7xTw ”Leuker
kunnen we het niet maken, wel efficiënter.”

•

Eerstvolgende SWL-overleg is 20 september. Frequentie: 2
maandelijks. Locatie: waarschijnlijk Utrecht.

•

SWL-overleg Ketenregie PGB wordt gecombineerd met dit SWLoverleg.

•

Huidige ketenincident betreft bestanden met een andere extensie.
De berichten zijn inhoudelijk juist. Informatie over
ketenincidenten is te vinden op de sites van VECOZO en het
Inlichtingenbureau. In de nieuwsbrief d.d. 24 juni is een link
opgenomen waarin iedere leverancier zijn/haar contactpersoon
kan opgeven die geïnformeerd moet worden bij ketenbrede
incidenten.

•

Gevraagd wordt om heldere communicatie. Voor iWmo en iJw te
coördineren vanuit het programma i-SociaalDomein.

NB:
Per 1 juli gaat iJw en iWmo revisierelease 2.0.1 in productie met hierin
de uitbreiding van codelijst Verwijzer. Zie voor meer informatie het
mutatieoverzicht onder Documentatie in de Informatiemodellen iJw en
iWmo.
2
Het verhaal van een zorgaanbieder Jeugd
Door: John Kuin (Accare)
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Zie presentatie “ISD Softwareleveranciersoverleg - Het verhaal van een
zorgaanbieder - 21....“
Belangrijkste boodschap: stop met de focus op het controleproces.
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3
Ontwikkelingen WMO401 t/m WMO404 tussen Gemeente en het CAK
Door: Indra Henneman (ISD)
Zie presentatie “Presentatie SLO CAK 21 juni (0.3)”.
Vraag: welke softwareleverancier doet mee met de pilot in 2016/2017? Mail naar
Indra en/of Kees.
Boodschap: zoals het er naar uitziet in productie per 1 januari 2018.

4
Samenvatting bevindingen op conceptspecificaties
Door: Marie Katrien Litjens
Zie presentatie “SWL Presentatie bevindingen op conceptspecificaties juni 2016”
Boodschap: bedankt voor het commentaar! Het overzicht met de bevindingen is
te vinden op www.istandaarden.nl. 1 juli 2016 zijn de specificaties definitief.
5

Parallel sessies

De parallel sessie zijn gehouden in drie groepen.
Op hoofdlijnen volgen de volgende acties uit de parallel sessies.
Processtandaardisatie (Kees Steijsiger)
Zie presentatie “SWL – Processtandaardisatie” en document “Handreiking Omgaan met Gemeentelijke herindelingen in het berichtenverkeer - Voorstel
Definitief”.

•

1 juli wordt verslag van de besproken casuïstiek op 21 juni
rondgestuurd.

•

Er komt een vervolgsessie. Waarschijnlijk op dinsdag 5 juli van
14:00-16:00. Uitnodiging volgt.

•

Medio september: uitgewerkte casuïstiek in de
Informatiemodellen iJw en iWmo 2.1 releases.

Test en implementatie iJw en iWmo release 2.1 (Amanda Vrakking)
Zie documenten “20160624 - SWL overleg - Agenda - Workshop
implementatiestrategie”, “2016 - Concept - Factsheet
Softwareleveranciers_Versie 0 1” en “Inhoud en opzet migratiedocument iWmo
en iJw”.

•

Medio augustus: duidelijkheid hoe de test tussen ketenpartners
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•

georganiseerd wordt passend bij de verschillende
releasekalenders van de softwareleveranciers.
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Medio augustus: duidelijkheid over de definities van de
verschillende berichten en duidelijkheid over wie wanneer welk
bericht stuurt (ontvangstbevestiging of foutbericht en
retourbericht).
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Foutafhandeling in de keten (Frank Ooms)
Zie presentatie “presentatie SWL overleg 21 juni 2016 IB VECOZO def” en
document “Agenda Workshop Foutafhandeling tbv SLO 21 juni”.

•

Per 1 augustus: validatiemodule ZIN beschikbaar voor iJw en
iWmo 2.1 berichten.

•

Medio augustus: publicatie van specificaties van foutberichten
(Fo01 en Fo03), ontvangstbevestiging en enveloppen in de iJw en
iWmo 2.1 releases.

•

Medio augustus: duidelijkheid over wie wanneer welk bericht
stuurt (ontvangstbevestiging of foutbericht) in de iJw en iWmo 2.1
releases.

6
Rondvraag en sluiting
Het overleg in kleiner verband wordt zeer gewaardeerd. Er wordt voorgesteld er
voor te zorgen dat een afgevaardigde van een softwareleverancier informatie kan
halen en brengen bij elke sessie. Geprobeerd zal worden in het vervolg de sessies
parallel, maar ook achtereenvolgens te organiseren.

Overzicht documentatie en presentaties behorend bij dit
Softwareleveranciersoverleg:

•

Presentatie “ISD Softwareleveranciersoverleg - Het verhaal van
een zorgaanbieder - 21....“

•

Presentatie “Presentatie SLO CAK 21 juni (0.3)”

•

Presentatie “SWL Presentatie bevindingen op conceptspecificaties
juni 2016”

•

Presentatie “SWL – Processtandaardisatie” en document
“Handreiking - Omgaan met Gemeentelijke herindelingen in het
berichtenverkeer - Voorstel Definitief”.

•

Documenten “20160624 - SWL overleg - Agenda - Workshop
implementatiestrategie”, “2016 - Concept - Factsheet
Softwareleveranciers_Versie 0 1” en “Inhoud en opzet
migratiedocument iWmo en iJw”.

•

Presentatie “presentatie SWL overleg 21 juni 2016 IB VECOZO def”
en document “Agenda Workshop Foutafhandeling tbv SLO 21 juni”.
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