Profiel deelnemer klankbordgroep iStandaarden
Zorginstituut Nederland is de beheerder van de iStandaarden. De iStandaarden zijn
informatiestandaarden die worden gebruikt om de uitvoering van de Wlz, Wmo, Jeugdwet en
het Pgb te ondersteunen. Om inzicht te krijgen hoe gebruikers het gebruik van de huidige
iStandaarden ervaren organiseert het Zorginstituut per iStandaard
klankbordgroepbijeenkomsten.

Werking & doel klankbordgroep
Een klankbordgroep bestaat uit een groep gebruikers die werkt met het iStandaardenberichtenverkeer.
Leden van een klankbordgroep bespreken en analyseren het gebruik van de huidige release
van een iStandaard. Daarnaast kunnen klankbordgroepleden constateren dat er knelpunten
zijn in de huidige versie van de iStandaard. Deze knelpunten kunnen input zijn voor de
referentiegroep van de betreffende iStandaard en mogelijk in een nieuwe release worden
aangepakt.

Wat krijg je ervoor terug?
Als lid van de klankbordgroep bespreek je jouw ervaringen met het gebruik van de huidige
release van de iStandaard. Dit doe je samen met vertegenwoordigers van andere
ketenpartijen. Deze ervaringen kunnen leiden tot verbeteringen in de informatie uitwisseling.
Hierdoor heb jij als lid van de klankbordgroep de mogelijkheid om aan de wieg te staan van
veranderingen in de communicatie tussen ketenpartijen.
Je drukt je eigen stempel op de gegevensuitwisseling in de zorg en de landelijke
ontwikkelingen. Daarnaast creëer je met deelname je eigen netwerk bij collega organisaties
om ideeën uit te wisselen en te leren van elkaar. Je inbreng is heel waardevol voor andere
partijen en het Zorginstituut. Door jouw deelname kun je het verschil maken.
Taken deelnemer
Als deelnemer heb je samen met de andere deelnemers aan de klankbordgroep de volgende
taken:
 ervaringen delen met andere gebruikers;
 analyseren van het gebruik van de huidige standaard;
 knelpunten bij de huidige release in kaart brengen.
Eigenschappen deelnemer
Om het gebruikersperspectief op een goede manier in te kunnen brengen, moet je beschikken
over voldoende tijd en kennis. Wij vragen daarom het volgende:

voldoende kennis van de gegevensuitwisseling van het betreffende domein;

formeel afgevaardigd en gemandateerd door je eigen organisatie/branche (of
samenwerkingsverband van gemeenten);

beschikken over analytische vaardigheden;

ketenbrede kennis van de processen die door de iStandaarden worden gefaciliteerd;

een actieve bijdrage voor, tijdens en na de klankbordgroepbijeenkomsten;

in staat zijn om het ketenbelang af te wegen tegen het belang van de individuele
organisatie;

oog voor cliëntperspectief.
Verder vinden wij het belangrijk dat de deelnemer:

afstemming zoekt binnen de eigen organisatie over het gebruik van de huidige
iStandaard;

vraagstukken uitzet binnen de eigen organisatie en deze input terugkoppelt tijdens de
klankbordgroepbijeenkomsten.

Frequentie
De klankbordgroep wordt 1 keer in de twee maanden georganiseerd en vindt online plaats via
Webex. De duur is 60 minuten.

Ben je enthousiast geworden en wil je graag deelnemen aan een klankbordgroep vul dan het
aanmeldformulier in.
Mocht je nog vragen hebben stuur dan een mail naar info@istandaarden.nl.

