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Na het welkom en de inleiding, hebben we het doel en de werkwijze van de bijeenkomst
besproken.
Vervolgens is ieder onderwerp waarvoor een sub-bijeenkomst was geweest besproken
met de Referentiegroep.
Op het eind van de bijeenkomst volgde de afsluiting en een korte evaluatie over de
bijeenkomst zelf.
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Het Ketenbureau i-Sociaal domein heeft een start gemaakt met het project Hulpmiddelen.
In dit project zal vanuit de processen worden gekeken wat de informatiebehoefte is.
Vervolgens zal worden gekeken hoe deze informatiebehoefte het best met
berichtenverkeer kan worden ondersteund.
Hulpmiddelen vallen daarom buiten scope van de iWmo/iJw releases voor 2022 met
uitzondering van Stapeling van hulpmiddelen. Zie voor meer uitleg hierover het
onderwerp Overlap/Stapeling.
Zorginstituut Nederland organiseert een aantal evaluatiesessies 3.0. Dit zijn inloopsessies
die voor iedereen toegankelijk zijn. Iedereen die iets wil zeggen over de implementatie of
het gebruik van iWmo/iJw 3.0 is welkom. Op basis van de input van deze sessies zullen
de Veelgestelde vragen en het Bevindingenoverzicht worden aangevuld. Tevens zullen we
kijken of bepaalde zaken nog moeten worden meegenomen in het releaseproces voor
release 2022. Dit zullen we in de volgende plenaire bijeenkomst dan aan de
Referentiegroep voorleggen. Mochten er naar aanleiding van de sessies nog andere acties
nodig zijn, zullen we dat uiteraard communiceren.
Vooralsnog zijn er vier sessies van 1 uur gepland. Bij veel belangstelling worden eind
maart nog een aantal sessies gepland.
We willen de deelnemers van de Referentiegroep ook later in het releaseproces
gebruiken, omdat de deelnemers al op de hoogte zijn van de inhoud van de release en de
weg die we hiernaartoe hebben afgelegd. Zo kunnen de deelnemers ook helpen bij het
opstellen van de migratiehandreiking, casusbeschrijvingen en andere ondersteunende
documentatie. Op een later moment zullen we vragen welke deelnemers hieraan mee
willen werken. We hopen uiteraard op veel belangstelling!
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Tijdens de eerste plenaire bijeenkomst gaven een aantal deelnemers aan dat, door de
gekozen werkwijze voor het prioriteren van wijzigingsverzoeken, bepaalde ‘Pareltjes’ nu
weer niet worden opgepakt. Pareltjes zijn wijzigingsverzoeken die voor (bepaalde
organisaties) veel administratieve lastenverlichting kunnen brengen en/of momenteel
voor heel veel problemen zorgen in het berichtenverkeer. Door deze nu (weer) niet op te
pakken vergroten we deze problemen in het berichtenverkeer met grote gevolgen voor de
partijen die hierbij betrokken zijn. Het betreft hier dus ‘Must Haves’ die zo snel mogelijk
moeten worden opgepakt.
Vijf mensen hebben pareltjes bij ons ingediend. Het Zorginstituut heeft de pareltjes
beoordeeld en is tot de volgende conclusie gekomen:
- Einddatum minder vaak verplicht maken is al in scope bij het onderwerp
Toewijzingsvarianten.
- Vier pareltjes gaan we niet oppakken. Deze staan al in de lijst met
wijzigingsverzoeken, maar zijn door de deelnemers niet (hoog) geprioriteerd. Naar de
mening van het Zorginstituut betreft dit ook geen verzoeken die nu tot grote
problemen leiden en niet langer kunnen wachten op een (andere) oplossing. De
melders hebben aangegeven het hiermee eens te zijn.
N.B.: Beter definiëren status aanlevering gaan we wel registeren als wijzigingsverzoek.
Mogelijk nemen we deze in release 2022 nog wel mee als we dit op een eenvoudige
manier kunnen verduidelijken. Het is echter geen “Pareltje”.
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Voor wat betreft het pareltje “Toevoegen Familie-Id t.b.v. proces GI’s” stelt het
Zorginstituut voor om deze niet op te nemen in de scope voor release 2022. Dit doen we
op basis van onderstaande overwegingen:
•
Functionele behoefte nog onduidelijk
•
Project GI’s van KB loopt nog
•
Deze wens ligt ook op andere tafels om verder te worden onderzocht
•
Juiste oplossing past waarschijnlijk niet in minor release
•
Niet geprioriteerd door deelnemers RG
Het wijzigingsverzoek is dus nog niet gereed om binnen het kader van de iStandaarden
uitgewerkt te gaan worden.
De deelnemers van de Referentiegroep zijn het eens met de conclusie van het
Zorginstituut.
Wel hebben we met de deelnemers aan de Referentiegroep veel denkkracht in huis om
hier eens over te brainstormen. Door de problemen en eventuele oplossingen rondom dit
wijzigingsverzoek te onderzoeken, kunnen we andere organisaties mogelijk voorzien van
input die zij kunnen gebruiken bij de verdere uitwerking. Door bij het bedenken van
oplossingen de iStandaarden al mee te nemen, is het misschien mogelijk om bij de
verdere uitwerking van dit probleem de invoering van de juiste oplossing te versnellen.
We hebben daarom aan de deelnemers van de Referentiegroep gevraagd wie hierover
mee willen denken. Diverse deelnemers hebben zich tijdens de bijeenkomst aangemeld.
Op een later tijdstip zullen we deze brainstormsessie organiseren.
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Het doel van deze 2e plenaire bijeenkomst is om per onderwerp tot overeenstemming te
komen ten aanzien van de probleemdefinitie(s), de scope en de conclusies die door de
subgroep zijn getrokken. Zodra deze zijn vastgesteld en alle deelnemers zijn het hierover
eens, kunnen we verder met heet uitwerken van de oplossingsrichtingen en scenario’s.
Dat gaan we in de volgende sub-bijeenkomsten per onderwerp doen.
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Nog even een korte herhaling:
Een belangrijk doel tijdens de plenaire bijeenkomsten is het bewaken van de samenhang
tussen de onderwerpen. Indien nodig worden de onderwerpen beter op elkaar afgestemd.
Daarnaast overziet en beoordeelt de Referentiegroep het totale pakket aan wijzigingen.
Hierbij zorgen de deelnemers ervoor om ketengericht te denken, zodat we er gezamenlijk
voor zorgen dat de verbeteringen de administratieve last in de keten verminderen.
In de volgende (3e) plenaire bijeenkomst kiest de Referentiegroep voor ieder probleem
een scenario, waarmee het probleem wordt opgelost. Daarmee brengt de Referentiegroep
een advies uit aan het Zorginstituut.
In de laatste (4e) plenaire bijeenkomst geeft de Referentiegroep aan het Zorginstituut
advies over de inhoud en de implementatie van de nieuwe release. Voor de
implementatie betreft dit zowel de wijze waarop als ook de planning.
Het Zorginstituut neemt alle adviezen vanuit de Referentiegroep mee en stelt vervolgens
een advies op voor de Stuurgroep i-Sociaal domein ten aanzien van al deze punten.
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Tevens een herhaling van de 1e plenaire bijeenkomst:
In de kadernota die is vastgesteld door de Stuurgroep i-Sociaal domein staat dat het de
intentie is om een Minor release te hebben. Dit om het veld rust te geven na de
implementatie van de Major release 3.0. Tevens wil men rekening houden met alle
andere zaken die momenteel spelen en die de aandacht van het veld opeisen, zoals de
corona crisis.
Wijzigingen die we gaan doorvoeren moeten bijdragen aan administratieve
lastenverlichting voor gemeenten en/of aanbieders van zorg en ondersteuning.
De focus van de wijzigingen is gericht op procesverduidelijking of beperking van de
variëteit in het gebruik van de iStandaarden, met slechts geringe of geen technische
impact.
Wijzigingen met meer dan geringe technische impact worden alleen doorgevoerd wanneer
de business case voldoende voordeel oplevert voor één of meer ketenpartijen (binnen de
kaders van een Minor release);
De functionele behoefte van alle onderwerpen die worden uitgewerkt voor de release is
uiterlijk 15 februari 2021 vastgesteld om tijdig de impact te kunnen bepalen en verder uit
te werken om eventueel op te nemen in de release.
N.B.: De functionele behoefte voor de doorontwikkeling van de regieberichten is op dit
moment nog niet geheel duidelijk. Zorginstituut Nederland heeft het Ketenbureau iSociaal domein voor dit onderwerp nog iets langer de tijd gegeven, zodat het project kan
worden afgerond. Uiterlijk begin maart zal de functionele behoefte van dit onderwerp
voor release 2022 duidelijk zijn.
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Het doel van deze bijeenkomst is voor alle onderwerpen behaald. We hebben gewerkt
met timeboxen. Er is echter voor ieder onderwerp voldoende tijd geweest om deze te
bespreken en tot het gewenste resultaat te komen.
De deelnemers hadden de terugkoppelingen per onderwerp voor deze bijeenkomst al van
tevoren gelezen en beoordeeld. Indien er nog vragen of onduidelijkheden waren, zijn
deze bij het onderwerp door de deelnemers zelf actief ingebracht. Inbreng die van
tevoren was ingediend via de servicedesk is al voor de bijeenkomst beantwoord.
Om af te stemmen of iedereen akkoord is met de probleemstelling, scope en conclusies
per onderwerp, hebben we enquêtes gemaakt. Indien de uitslag van de enquête niet
unaniem was, hebben we dat tijdens de bijeenkomst besproken of nemen we buiten de
bijeenkomst nog contact op waar dat nodig is.
N.B.: Bij de enquêtes hebben niet altijd alle deelnemers aan de RG geantwoord. Dit
omdat er ook organisaties aanwezig zijn die alleen ondersteunend zijn. Tevens geven de
interne mensen van ZIN uiteraard geen antwoord op de gestelde vragen. De percentages
zijn echter automatisch berekend door Webex, de digitale ondersteuning die we hierbij
gebruiken. Vandaar dat er toch geen 100% staat, ook al waren alle deelnemers van de
RG het misschien wel eens met de stelling.
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Probleemdefinitie(s):
Tijdens de 1e SRGB Overlap/Stapeling zijn de problemen besproken en uiteindelijk zijn we
gekomen tot de volgende probleemdefinities:
• De methode voor het corrigeren van een eerder afgegeven Toewijzing is niet eenduidig
en verwarrend, indien er bij de invoer een fout is gemaakt. Dit gaat zowel om het
wijzigen van gegevens (ander product, andere omvang) als het aanvullen van
gegevens (aanvullende info als contactpersonen of commentaar)
• De methode voor het wijzigen van de omvang van een eerder afgegeven Toewijzing is
niet eenduidig en verwarrend, als er tijdelijk wordt op- of afgeschaald.
• Het berichtenverkeer ondersteunt geen mogelijkheid om bij het generiek of aspecifiek
toewijzen, een beperkt deel van de gecontracteerde producten toe te wijzen. Deze
situatie doet zich ook voor bij de combinatie van een generieke toewijzing in
combinatie met LTA producten. LTA toewijzingen worden aspecifiek afgegeven aan LTA
aanbieders.
• Het berichtenverkeer ondersteunt geen mogelijkheid om in geval van hulpmiddelen
gestapeld toe te wijzen.
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In de sessie is de opmerking bij vraag 2 niet besproken. Het antwoord hierop is dat het
aanvraagproces inderdaad via een VOW kan lopen, echter betreft de probleemdefinitie
het kunnen wijzigen van de omvang in een toewijzing. Zowel als dit vanuit een VOW
moet worden gedaan als ook bij een wijziging die vanuit de gemeente wordt geïnitieerd.
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Scope:
De scope van het onderwerp Overlap/Stapeling beperkt zich tot de geprioriteerde
bevindingen. Dit betreft het kunnen identificeren van invoerfouten.
De behoefte naar het wijzigen van de omvang van een toewijzing is beperkt gebleken. De
huidige werkwijze volstaat en ondersteunt het proces voldoende. Om die reden is er geen
noodzaak om dit onderdeel mee te nemen in de scope van het onderwerp
Overlap/Stapeling.
Er is een grote behoefte om voor een generieke/aspecifieke toewijzing de producten
welke onderdeel uitmaken van deze toewijzing te beperken, of een ander product welke
geen onderdeel uit mag maken van deze generieke/aspecifieke toewijzing apart toe te
wijzen. Nu worden er allerlei alternatieven bedacht om aan deze behoefte te kunnen
voldoen. Omdat deze behoefte afwijkt van de mogelijkheid om te kunnen stapelen gaan
we deze behoefte voorleggen aan de RG, alvorens deze eventueel wordt opgenomen in
de scope. Zie hiervoor de beschrijving verderop bij Specifiek i.c.m. Aspecifiek/Generiek.
Vanuit het hulpmiddelen proces is er sterk de behoefte om gestapeld toe te wijzen, omdat
iedere toewijzing op dat vlak leidt tot een nieuw proces bij de hulpmiddelen leverancier.
We zien in het gebruik dat diverse gemeenten er nu verschillend mee om gaan, wat de
eenduidigheid niet ten goede komt. In de SRG Overlap/Stapeling gaan we onderzoeken of
de huidige work-around in de handreiking afdoende is tot oplevering van het project
Hulpmiddelen van het Ketenbureau of dat er in de tussenliggende periode een alternatief
uitgewerkt moet worden.
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De meerderheid is akkoord met de scope. Twee deelnemers vragen zich af waarom
verandering van omvang buiten de scope valt, omdat dit heel vaak voorkomt.
Er is aangegeven dat we niet zeggen dat dit niet voorkomt, maar dat de SRG heeft
aangegeven dat hier een werkbare oplossing voor is en een alternatieve oplossing niet
past binnen een minor release. Ook maakt het stapelen van producten t.b.v. aanvullende
omvang het declareren voor de aanbieder heel complex.
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Conclusie van SRG Stapeling/Correctie/Overlap:
De conclusie van de SRG op de onderwerpen in de probleemdefinitie zijn als volgt:
Corrigeren bij invoerfouten:
Vanuit de analyse van de behoefte is naar voren gekomen dat het acute probleem bij
corrigeren is opgelost door de revisierelease (3.0.3). Het advies vanuit de groep is om
een extra reden toe te voegen voor correcties. Dit omdat in de huidige situatie de reden
“administratieve reden” niet alleen wordt gebruikt voor de correctie (inclusief begindatum
= einddatum), maar ook om een wijziging met administratieve reden door te geven
(begindatum <> einddatum). Dit zorgt mogelijk voor verwarring, waar een aparte reden
een hoop verheldering kan opleveren.
Een ander alternatief hiervoor is het gebruik van status aanlevering in de toewijzing. De
subgroep vindt dat dit te veel impact heeft om nu op te pakken in een minor release.
Alle scenario’s zullen worden uitgewerkt voor de volgende SRG’s.
Wijzigen omvang in het toewijzingsbericht:
Vanuit de analyse van de behoefte bij deze vorm van stapeling/overlap is naar voren
gekomen, dat de behoefte vooral ligt bij het tijdelijk kunnen opschalen/afschalen van het
volume. Bij het nader bespreken kwam naar voren, dat de huidige werkwijze (afsluiten,
nieuwe toewijzing opvoeren met nieuwe omvang) werkbaar is, ook omdat het niet vaak
voorkomt. Het stapelen van producten om tijdelijk de omvang op te hogen, maak het
declareren voor de aanbieder heel complex. Voor tijdelijk afschalen is stapelen niet de
oplossing.
Om die redenen is in de SRGB besloten om dit issue niet verder op te pakken.
Aspecifiek/Generiek toewijzen voor een deel van de gecontracteerde producten:
Er is behoefte om te kunnen stapelen tussen generiek/aspecifiek en specifiek
(bijvoorbeeld als een aanbieder ambulante jeugdhulp toegewezen krijgt, maar binnen de
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gecontracteerde categorie ook verblijf valt). Het gedeelte van verblijf wil men dan in deze
situatie specifiek toewijzen.
Ook zijn er situaties waarbij een gemeente generiek wil toewijzen aan LTA aanbieders,
maar waarbij de LTA producten geen onderdeel mogen uitmaken van de generieke
toewijzing. Dat is op dit moment niet mogelijk (omdat volgens de regels ook de LTA
producten onderdeel uitmaken van de Generieke toewijzing).
Hiervan is in de 1e SRGB afgesproken dat het Zorginstituut de omvang van dit knelpunt
gaat uitvragen bij de gemeenten die dit punt hebben geprioriteerd. De deelnemers van de
SRG halen indien mogelijk ook informatie op over de omvang.
Uit de belronde is naar voren gekomen dat de behoefte voornamelijk bestaat uit het
beperkt kunnen toewijzen van de gecontracteerde producten. Producten binnen een
categorie zijn erg verschillend. De behoefte is om deels de producten specifiek en deels
aspecifiek toe te kunnen wijzen. Omdat deze wens aanvullend is op de geprioriteerde
wensen, hebben we deze situatie voorgelegd in deze 2e PRGB om te bespreken. Is deze
vorm van stapeling herkenbaar en moet dit worden meegenomen in de SRG
Overlap/Stapeling? Iets verder in deze terugkoppeling staat de uitkomst van deze uitvraag.
Stapeling Hulpmiddelen
Vanuit het veld (topdeskmeldingen, gesprekken met leveranciers, gesprekken met
gemeenten) blijkt dat de behoefte om met hulpmiddelen te kunnen stapelen erg groot is.
Een voorbeeld hierbij is als een cliënt een rolstoel heeft en na verloop van tijd een tweede
rolstoel nodig heeft. Het is voor zowel gemeente als leverancier helder, indien ieder
individueel hulpmiddel apart kan worden toegewezen, dat de leverancier op die manier ook
1 op 1 een declaratie kan indienen per hulpmiddel.
Anders dan bij bijvoorbeeld zorg, is er bij hulpmiddelen geen sprake van een “tijdelijke
ophoging”. De cliënt ontvangt een fysiek ander hulpmiddel. Bij zorg kan het zo zijn dat je 4
uur extra zorg krijgt.
Voor de hulpmiddelen in de Wmo is categorie 11,12 en 13 beschikbaar. Deze categorieën
zijn voor Jeugd niet beschikbaar.
Hiervan is afgesproken dat gezien de grote behoefte, dit issue meegenomen gaat worden
in de SRG waarin vanaf nu ook de Hulpmiddelen leveranciers zijn vertegenwoordigd.
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Bijna iedereen is het eens met de conclusies zoals die in de 1e SRGB Overlap/Stapeling
zijn getrokken. Eén iemand heeft opgemerkt dat nog wel moet worden onderzocht of
ophoging/afschaling van zorg veel voorkomt en toch een andere werkwijze nodig is.
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De meerderheid herkent zich in de behoeftes.
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De meerderheid is akkoord met het voorstel. Er is één deelnemer die aangeeft het er niet
mee eens te zijn, omdat hij bang is dat dit onderwerp blijft liggen en niet wordt opgepakt.
Ook de reden om het niet mee te nemen voor release 2022 wordt wat mager gevonden.
Er is aangegeven dat het Zorginstituut verwacht dat het onderwerp te groot is om
helemaal op de juiste wijze te onderzoeken en uit te werken om het op te nemen in
release 2022.
Een andere deelnemer stelt de vervolgvraag of dit dan betekent dat het dan release 2023
wordt. Hierop wordt door het Zorginstituut aangegeven dat dit niet per definitie het geval
is. Het zou misschien in een tussentijdse release kunnen, maar dat is dan in samenspraak
met het veld en het is nu nog te vroeg om hier iets over te kunnen zeggen.
De vervolgvraag is of dit dan parallel blijft lopen en de RG wel tussentijds
terugkoppelingen hierop krijgt tijdens de PRGB’s. Het Zorginstituut geeft aan dat we in de
volgende SRGB’s Overlap/Stapeling hier wel aandacht aan blijven besteden en eventueel
een extra groep ervoor plannen. In de volgende PRGB wordt hier dan wel terugkoppeling
op gegeven. In de SRGB behandelen we eerst de onderwerpen die binnen de scope
vallen. Maar als er tijd voor is. wordt dit onderwerp ook al verder uitgewerkt. Als er geen
tijd over is, zullen we extra bijeenkomsten plannen.
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Vervolg / Acties:
Aspecifiek/Generiek toewijzen voor een deel van de gecontracteerde producten:
Hiervan is afgesproken dat het Zorginstituut de omvang van dit knelpunt gaat uitvragen
bij de gemeenten die dit punt hebben ingediend/geprioriteerd. De deelnemers van de
SRG halen indien mogelijk ook informatie op over de omvang.
Stapeling Hulpmiddelen:
Hiervan is afgesproken dat gezien de grote behoefte, dit issue meegenomen gaat worden
in de SRG. Er zal onderzocht worden in hoeverre er kan worden volstaan met de tijdelijke
work-around zoals gedefinieerd, of dat er naar een andere (tijdelijke) oplossing kan
worden gekeken voor deze release. Dat is sterk afhankelijk van de status van het project
van het Ketenbureau tegen die tijd.
Ook zal dit issue opgepakt worden in het project “Hulpmiddelen in het Berichtenverkeer”
van het Ketenbureau i-Sociaal Domein, waarbij ook het Zorginstituut betrokken is.
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- Met name binnen de jeugdwet komt het steeds vaker voor dat gemeentes afspraken
willen maken op basis van budget (bijv. op basis van tranches of via een matrix).
- Daarnaast is het niet mogelijk om via een VOT een LTA traject met budget aan te
vragen. Hierdoor sluit het VOT niet goed aan bij de toewijzingsvarianten die via het
toewijzingsbericht uiteindelijk wel toegewezen (kunnen) worden.
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Alle deelnemers van de RG vinden de probleemdefinities helder en volledig.
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Er is één deelnemer die aangeeft dat het aanvragen van een generieke toewijzing door
een aanbieder wat vreemd overkomt. In welke situaties komt dit voor?
Antwoord: Bij diverse gemeenten zijn er afspraken met aanbieders dat zij de vrijheid
hebben om zelf te bepalen welke zorg nodig is binnen een bepaald budget. Die budgetten
zijn vooraf bepaald. Om ervoor te zorgen dat de aanbieder dan meteen de juiste
toewijzing kan aanvragen, moet deze mogelijkheid er zijn.
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Binnen de jeugdzorg wordt steeds vaker toegewezen op basis van budget en bestaat de
behoefte om middels een VOT een aspecifieke toewijzing met budget of een generieke
toewijzing aan te kunnen vragen. Ook t.b.v. LTA trajecten is het wenselijk om via een
VOT een budget aan te vragen.
Deze conclusie is identiek aan de scope. De scope is goedgekeurd door de RG en
daarmee is ook de conclusie goedgekeurd.
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De behoefte om met een VOT een aspecifieke toewijzing met budget aan te kunnen
vragen bestaat alleen binnen de Jeugdwet. Binnen de Wmo komt dit niet voor. De iWmo
en iJw standaarden zijn nagenoeg gelijk aan elkaar. Aan de deelnemers van de RG wordt
gevraagd hoe zij hier tegenover staan. Moeten we de standaarden volgens de deelnemers
gelijk aan elkaar houden of gaan we hier een afwijking creëren?
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De deelnemers van de RG geven aan dat ze graag willen dat de iWmo en iJw standaard
zoveel mogelijk gelijk aan elkaar blijft.
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Naast niets doen (wat niet de wens van de SRG is) is er alleen een scenario waarbij de
volgende aanpassingen moeten worden gedaan in het informatiemodel:
•
•

Toevoegen element Budget aan het VOT bericht.
Optioneel maken element Product binnen het VOT bericht om het aanvragen van
generieke toewijzingen mogelijk te maken.

Zorginstituut Nederland zal dit verder gaan uitwerken.
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In de 1e SRGB zijn diverse situaties naar voren gekomen die nu voorkomen, maar
waarvoor geen ondersteuning is binnen het berichtenverkeer.
1. Toewijzing bevat onjuiste AGB-code
De aanbieder ontvangt een toewijzing voor een cliënt. De toewijzing is echter niet voor
deze aanbieder bedoeld. De gemeente heeft een invoerfout gemaakt.
2. Toewijzing bevat niet het juiste product, omvang, budget of geldigheidsduur
De aanbieder ontvangt een toewijzing waarvan de inhoud niet klopt met de in te zetten
zorg aan de cliënt. Er is bijvoorbeeld een onjuist product afgegeven of de omvang klopt
niet.
3. Cliënt wil de zorg (nog) niet ontvangen of aanbieder kan cliënt niet bereiken
De cliënt wil de zorg helemaal niet ontvangen of wil de zorg op dat moment nog niet
ontvangen. Of de aanbieder krijgt geen contact met de cliënt en kan daardoor de zorg
niet gaan leveren.
4. Aanbieder kan de zorg nog niet leveren
De aanbieder heeft onvoldoende capaciteit (volume) om de zorg te gaan leveren.
5. Zorgaanbod van de aanbieder is niet passend
Het zorgaanbod van de aanbieder past niet bij het profiel of de hulpvraag van de cliënt.
Dit komt bijvoorbeeld voor als er al een toewijzing is verzonden voordat er een intake
heeft plaatsgevonden, waarbij uit de intake blijkt dat het zorgaanbod niet passend is. De
aanbieder kan de zorg die de cliënt nodig heeft niet leveren. De cliënt moet deze zorg van
een andere aanbieder ontvangen.
6. Cliënt is uitgestroomd naar een ander domein of andere gemeente (of
overleden)
Na verzending van de toewijzing blijkt dat de cliënt is uitgestroomd naar een ander
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domein (bijvoorbeeld de Wlz) waardoor hij geen hulp vanuit de Wmo/Jeugdwet meer zal
ontvangen. Of de cliënt valt onder een andere financierende gemeente (na een
verhuizing). Of de cliënt is overleden. Deze situatie komt vooral voor als de toewijzing al
van tevoren is verzonden naar de aanbieder (met een ingangsdatum in de toekomst).
Tussen het verzenden van de toewijzing en de start van de toewijzing doet deze situatie
zich dan voor.
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Er is één deelnemer die aangeeft dat er geen probleem is. Er zijn goede afspraken om
buiten berichtenverkeer om contact op te nemen. Alle andere deelnemers herkennen de
situaties wel en zijn akkoord met de probleemdefinities.
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Er is één deelnemers die aangeeft dat er mogelijk nog meer situaties zijn. Het gaat er
echter om dat we de meest voorkomende situaties bekijken, omdat daar mogelijk winst
te behalen is als we daarvoor iets in de standaard aanpassen. Voor uitzonderingen zal er
altijd contact buiten het berichtenverkeer zijn.
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De scope omvat enkel situaties waarbij de zorg uit de toewijzing nog niet is gestart. Dit
geldt voor alle situaties beschreven in de probleemdefinitie.
Sommige situaties kunnen echter ook voorkomen als de zorg al gestart is. Bij het
uitwerken van de scenario’s dient hier zoveel mogelijk rekening mee te worden
gehouden, zodat de oplossing ook in die gevallen kan worden toegepast, indien dat
althans mogelijk is. In ieder geval moet zoveel mogelijk uniform (standaard) worden
gewerkt.
Voor bepaalde situaties is nog een juridische toetsing nodig en deze zal daarom ook in de
scope worden meegenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor uitstroom naar een ander
domein.
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Iedereen is akkoord met de scope zoals gedefinieerd. De opmerking die door een
deelnemer is gemaakt zal worden meegenomen in de verdere uitwerking.
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Omdat er nu geen mogelijkheid is in het berichtenverkeer om een opdracht terug te
geven, worden door gemeenten en aanbieders nu diverse werkwijzen toegepast. Hier
staan enkele voorbeelden genoemd, waarvan een aantal overigens niet conform
standaard zijn.
Deze werkwijzen zorgen voor extra administratieve last.
Door het teruggeven van een opdracht te faciliteren binnen het berichtenverkeer wordt
een uniforme werkwijze afgesproken en het aantal handelingen verminderd. Dit zou een
verlichting van de administratieve last moeten geven. Daarnaast is het teruggeven van
een opdracht via het berichtenverkeer ook veiliger en sneller.
Het is echter wel van belang duidelijk te krijgen hoe vaak iedere situatie voorkomt en of
het lukt deze terugkoppeling en de benodigde vervolg acties geheel via het
berichtenverkeer te laten verlopen. Indien na een bericht alsnog contact nodig is, is het
de vraag of die oplossing dan voldoende verlichting brengt.
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Het ontbreken van een mogelijkheid voor een aanbieder om via het berichtenverkeer bij
de gemeente aan te geven dat de zorg uit de toewijzing niet geleverd gaat worden wordt
gemist. De werkwijzen die nu worden gehanteerd, zijn niet wenselijk, onjuist en/of leiden
tot extra administratieve last.
De acties die de gemeente na het teruggeven van de opdracht moet nemen en de
informatie die daarvoor nodig is, verschillen per situatie. Zo dient de gemeente in
bepaalde situaties te beoordelen of er iets gewijzigd moet worden aan de beschikking
voor de cliënt. Soms dient beoordeeld te worden of er een andere toewijzing nodig is.
Hoe vaak de zes situaties voorkomen, is op dit moment nog niet duidelijk. Ook de
informatiebehoefte dient nog verder in kaart worden gebracht.
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Tijdens de bijeenkomst zijn de deelnemers in groepjes uit elkaar gegaan om een aantal
vragen te beantwoorden t.a.v. de situaties die zijn beschreven bij de probleemdefinities.
De resultaten van deze deelsessies werkt ZIN uit en worden in de volgende SRGB
Opdracht teruggeven besproken.
De deelnemers zijn door het ZIN ingedeeld in groepen, voor een goede verhouding
gemeente / zorgaanbieder / softwareleverancier / overige organisatie per groep. Ook de
deelnemers van de SRG waren evenredig verdeeld over de groepen.
De vragen staan op de volgende dia.
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Tijdens de deelsessies hebben we input opgehaald aan de hand van deze vragen. Deze
input zal meegenomen worden in de verdere uitwerking.
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Aanleiding voor deze wens is de opdracht van de Stuurgroep i-Sociaaldomein om de
behoefte aan het uitwisselen van contactgegevens van de verzendende partij van de
berichten, binnen het berichtenverkeer, te onderzoeken.
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Tijdens het uitwisselen van berichten binnen de keten ontstaat met enige regelmaat de
behoefte aan het hebben van contact tussen de uitwisselde partijen naar aanleiding van
de berichten.
Om dit contact tot stand te kunnen brengen is het noodzakelijk om over de juiste
contactgegevens te beschikking. Dit wordt op dit moment niet uniform gefaciliteerd
binnen de totale keten.
De centrale vraag hierbij:
Is het wenselijk deze behoefte in te vullen door het uitwisselen van contactgegevens
binnen het berichtenverkeer te faciliteren.
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Er is één deelnemer die aangeeft dat de probleemdefinitie niet helder is, omdat niet
duidelijk is om wat voor contactgegevens het hier gaat.
Antwoord van ZIN:
In de probleemdefinitie hebben we dit onderscheid niet gemaakt. Het betreft hier
contactinformatie van de verzendende partij in de breedste zin van de betekenis. Dus
zowel contactinformatie van administratieve medewerkers als inhoudelijk betrokken
consulenten en/of behandelaren vallen binnen de definitie.
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Er is één deelnemer die aangeeft dat de probleemdefinitie niet volledig is. Deze
deelnemer heeft echter geen reden gegeven waarom de definitie niet volledig is.
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De scope van dit onderwerp beperkt zich tot:
• de contactgegevens van de betrokken partijen bij het uitwisselen van berichten.
• de vraag of het wenselijk is dit binnen het berichtenverkeer te faciliteren
Uitwisseling van andere contactgegevens en/of een andere wijze waarop deze gegevens
kunnen worden vastgelegd en uitgewisseld, vallen niet binnen de scope.
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Alle deelnemers zijn akkoord met de scope.
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Onderstaande is vastgesteld naar aanleiding van de gesprekken tijdens de SRGB
Contactinformatie.
• Er bestaat regelmatig behoefte om contact te leggen tussen de ontvangende en
verzendende partij naar aanleiding van het uitwisselen van berichten.
• Er is daarom behoefte aan het vastleggen van de gegevens die benodigd zijn om dit
contact tot stand te brengen.
• Het is echter niet wenselijk om deze gegevens via iWmo/iJw berichtenverkeer uit te
wisselen omdat:
• de contactgegevens op een ander niveau nodig zijn. De huidige berichten zijn op
cliëntniveau;
• informatie over contactpersonen vluchtige informatie is die frequent wijzigt.
Tevens wijzigt deze informatie op andere momenten dan de overige informatie
in de berichten;
• deze gegevens al op verschillende andere manieren worden vastgelegd (bijv. in
contracten, de afsprakenkaart, lijsten op websites van gemeenten e.d.).
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Om de conclusies uit de eerste SRG Contactinformatie breed in het veld te toetsen is een
enquête uitgezet.
Deze enquête is uitgezet onder alle personen die zijn aangemeld voor de nieuwsbrief
iStandaarden, de agendaleden van en deelnemers aan de RG en de leden van de
Klankbordgroep iWmo/iJw.
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Uit de enquête blijkt dat het merendeel het eens is met de conclusie zoals deze in de SRG
Contactinformatie is vastgesteld.
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Indien respondenten in de enquête aangegeven hebben dat zij het niets eens zijn met de
conclusie (dat uitwisseling van contactgegevens niet in het berichtenverkeer faciliteert
moet worden), hebben zij de vervolgvraag gekregen te motiveren waarom zij het
hiermee oneens zijn.
Op deze dia een samenvatting van de redenen.
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Aan de deelnemers is tijdens de sessie gevraagd of de conclusies zoals door het
Zorginstituut getrokken akkoord zijn.
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Bijna alle deelnemers zijn het eens met de conclusie. Wel zijn nog een aantal
opmerkingen geplaatst t.a.v. het vervolg. Dit zullen we meenemen in de terugkoppeling
naar de Stuurgroep i-Sociaal domein.
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Op basis van de resultaten van beide enquêtes (zowel die uit het veld, als die tijdens de
plenaire referentiegroep) gaat het Zorginstituut dit onderwerp niet verder uitwerken.
Wel gaan we een terugkoppeling geven aan de Stuurgroep i-Sociaal domein. Hierbij
zullen we ook de aanbevelingen opnemen om het onderwerp vanuit de functionele vraag
breed te laten onderzoeken door de juiste instantie. Tevens zullen we bestaande
werkwijzen voor het uitwisselen en onderhouden van contactgegevens die in de enquête
zijn opgehaald meegeven in deze terugkoppeling.
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Tijdens de bijeenkomst hebben we de deelnemers gevraagd een compliment te geven
aan de softwareleveranciers.
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Tijdens de bijeenkomst hebben we de deelnemers gevraagd een compliment te geven
aan het Inlichtingenbureau en Vecozo.
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Deze vraag hebben we tijdens de bijeenkomst gesteld. De antwoorden nemen we in de
toekomst onder andere mee bij de keuze of een bijeenkomst fysiek of digitaal moet
plaatsvinden.
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Deze vraag hebben we tijdens de bijeenkomst gesteld. De antwoorden nemen we in de
toekomst onder andere mee bij de keuze of een bijeenkomst fysiek of digitaal moet
plaatsvinden.
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Probleemdefinitie(s):
Tijdens de 1e SRGB Declareren zijn de problemen besproken en zijn we gekomen tot de
volgende probleemdefinities:
• In het informatiemodel is van sommige regels niet altijd helemaal duidelijk wat de
bedoeling er precies van is. Hierdoor kan er verschil van interpretatie ontstaan.
• In het informatiemodel zijn sommige onderdelen (bedrijfsregels/invulinstructies) niet
altijd voorzien van een technische regel. Hierdoor wordt de afspraak wel gemaakt,
maar niet technisch afgedwongen.
• Het berichtenverkeer ondersteunt geen mogelijkheid om bij afkeur van een
declaratieregel aanvullende informatie terug te geven (tarief, resterend budget,..)
• Het berichtenverkeer ondersteunt geen mogelijkheid om (handmatig) af te keuren op
aanvullende contractafspraken (bv bij start halve maand, 1e maand wel declareren,
laatste maand niet).
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Alle deelnemers vinden de probleemdefinities helder en duidelijk.
In de sessie is kort toegelicht welke soort regels niet duidelijk zijn, zodat de opmerking
bij vraag 2 ook beantwoord is.
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Scope:
De scope van de SRG Declareren beperkt zich tot de interne bevindingen van het
Zorginstituut gerelateerd aan het onderwerp declareren en de geprioriteerde bevindingen.
Dit betreft het kunnen teruggeven van aanvullende informatie in het DeclaratieAntwoord
bericht, en het (eventueel handmatig) kunnen afkeuren van een declaratie op
aanvullende afspraken.
Het (handmatig) afkeuren van een declaratie op basis van aanvullende afspraken, valt
binnen de scope van het onderwerp.
Het (handmatig) afkeuren van een declaratie indien een aanbieder (per ongeluk) een
declaratie dubbel indient, valt niet binnen de scope van dit onderwerp.
Trajectfinanciering (voorwaarde start voor 1e declaratie en stop 2e declaratie) wordt niet
meegenomen binnen de scope van deze subgroep.
In het informatiemodel zijn sommige regels met betrekking tot declareren voor meerdere
uitleg vatbaar. Hierdoor is de software van gemeente en aanbieders niet eenduidig
ingericht. Door de interpretatie verschillen die optreden, ontstaat er administratieve last.
Dat voorkomen we met de uitvoering van deze wijzigingen.
Verder is er nu informatie buiten het berichtenverkeer om noodzakelijk, om elkaar te
informeren over aanvullende controles zoals budget en afspraken. Door hiervoor een
voorziening op te nemen in het berichtenverkeer, wordt het aantal contactmomenten
buiten het berichtenverkeer om geminimaliseerd. Waardoor minder administratieve last.
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De meerderheid is akkoord met de scope. Er zijn drie onderdelen, waar onduidelijkheid
over is, welke nader zijn uitgelegd:
Trajectfinanciering:
Er is een deelnemer die het jammer vindt dat trajectfinanciering niet wordt meegenomen.
Er wordt uitgelegd dat het hier het specifieke onderdeel betreft van het mogen declareren
van trajectfinanciering nadat er een start/stop bericht is verzonden. Dit onderwerp wordt
ook besproken in de SRG Regieberichten, en om overlap te voorkomen is dit buiten scope
gelaten.
Het project Trajectfinanciering wordt door het Ketenbureau i-Sociaal Domein uitgevoerd.
ZIN heeft vanuit dit project nog geen verzoek ontvangen om de iStandaarden aan te
passen. De uitkomsten zijn ook (nog) niet bekend bij ZIN.
Afkeur dubbele declaraties:
Er wordt in de groep wisselend gedacht over dit onderwerp. De ene wil dit graag aan de
achterkant kunnen afkeuren (handmatig) , de ander geeft aan dat dit aan de voorkant
ondervangen zou moeten worden. Het Zorginstituut gaat in gesprek met de software
leverancier die dit wil opnemen, om dit onderwerp nader te bespreken. In een later
stadium zullen we terugkoppelen wat hieruit is gekomen en wat de eventuele
vervolgacties zijn.
Handmatige afkeur aanvullende afspraken:
Een deelnemer geeft als tip dat we moeten waken voor een diversiteit aan het afkeuren
op aanvullende afspraken. Het Zorginstituut geeft aan dit mee te nemen in de uitwerking.
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Conclusie van SRG Declareren:
De conclusie van de SRG op de onderwerpen in de probleemdefinitie zijn als volgt:
Verduidelijking:
Er zijn een aantal meldingen binnen gekomen, die vragen om verduidelijking van de
regels. Gedurende deze subgroep zullen deze regels nader uitgewerkt en voorgelegd
worden.
Toevoegen controles/afspraken binnen het declaratiebericht
Er zijn een aantal meldingen binnen gekomen, om te onderzoeken in hoeverre het
mogelijk is om regels aan te scherpen als controle binnen berichten. Gedurende deze
subgroep zullen deze regels nader uitgewerkt en voorgelegd worden.
(Functionele) Afkeur van een declaratie
Dit onderdeel is opgesplitst in 3 stukken:
1. Welke controles kunnen toegevoegd worden, waarop nu niet kan worden afgekeurd
2. Welke informatie wil men bij deze afkeur retour geven, waardoor de aanbieder het
proces zonder contact kan voortzetten
3. Welke controles moeten ook handmatig afgekeurd kunnen worden.
Toevoegen controles:
Er is behoefte geuit om de volgende “afkeur” mee te nemen, waarop later aanvullende
info kan worden teruggekoppeld:
• Tarief
• Bestedingsruimte Aanbieder
• Periode om nog declaraties te mogen indienen
Sommige gemeentes hebben aanvullend afgesproken met de aanbieders dat declaraties
binnen x maanden na levering ingediend moeten zijn, en dat ze anders niet meer
gedeclareerd mogen worden. Op deze periode wil een gemeente kunnen controleren.
Trajectfinanciering (voorwaarde start voor 1e declaratie en stop 2e declaratie) wordt niet
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meegenomen binnen de scope van deze subgroep.
Er kwam ook naar voren dat het soms problemen oplevert als er (per ongeluk) twee maal
eenzelfde (of op eenzelfde toewijzing) gedeclareerd wordt, terwijl dat maar 1 keer had
gemoeten. Dit punt is (vooralsnog) buiten de scope gehouden. Zie ook de eerdere
opmerking op de vorige dia.
Extra afkeur informatie:
Er is behoefte om de volgende aanvullende info mee te sturen in het declaratie antwoord
bericht, indien afkeur plaatsvindt op dat betreffende onderdeel:
• Tarief
• Het juiste tarief
• Bestedingsruimte aanbieder
• Het resterende gedeelte van de bestedingsruimte (let wel, het kan zijn, dat er nog
facturen in de wacht staan (nog niet verwerkt), waardoor het resterende
bestedingsruimte slechts een momentopname is).
• Periode (tot wanneer mag een declaratie worden ingediend)
Hierbij kan worden volstaan met alleen een afkeur reden. Er zal nog worden getoetst of dit
juridisch is toegestaan.
Handmatige afkeur van declaratie(regels):
Er is behoefte om (handmatig) te kunnen afkeuren op andere inkoop afspraken, zoals bv
zijn opgenomen in de afsprakenkaart. Denk hierbij aan eerste maand niet declareren,
laatste maand wel (bij 1 stuks per maand toewijzing en halve maand starten).
Het Ketenbureau onderzoekt welke inkoopafspraken gerelateerd aan de declaratie zijn
opgenomen in de afsprakenkaart.
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Bijna alle deelnemers zijn akkoord met de conclusies van de SRG Declareren. Wel worden
er nog een paar aandachtspunten meegegeven.
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Vervolg en Acties:
Hieronder zijn de acties opgenomen. Het vervolg gaat over het uitwerken van de
verschillende scenario’s.
Afkeur op Periode:
Hiervan is afgesproken dat het Zorginstituut laat toetsen of het is toegestaan om
declaraties welke niet binnen een afgesproken periode worden ingediend, af te keuren.
Afkeur op inkoopafspraken:
Het Ketenbureau i-Sociaal Domein, gaat na welke afspraken zijn opgenomen in de
afsprakenkaart, die van invloed zijn op het declareren.
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In release 3.0 zijn wijzigingen doorgevoerd om het aantal toewijzingsvarianten te
beperken. Dit om de complexiteit te verminderen, te zorgen voor meer uniformiteit in het
toewijzen en daarmee de administratieve lasten te verlichten.
Afgesproken is dat we een evaluatie zouden uitvoeren en eventuele knelpunten ontstaan
door het doorvoeren van de wijzigingen zouden onderzoeken in de daarop volgende
release.
Voor de evaluatie hebben we de binnengekomen signalen verzameld en opgevoerd op de
bevindingenlijst (deze is begin 2021 ter prioritering aangeboden aan de leden van de RG
+ agendaleden van de RG). Daarnaast hebben we in de SRG Toewijzingsvarianten
gevraagd of er nog andere knelpunten ondervonden worden, naast de reeds bekende
knelpunten.
De vraag die bij de eerste SRG Toewijzingsvarianten centraal gestaan heeft is: Heeft het
inperken van de toewijzingsvarianten in de praktijk geleid tot problemen met het afgeven
van toewijzingen.
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De evaluatie heeft geleid tot de volgende 7 probleemdefinities:
1.
Het verplicht stellen van de einddatum bij de frequentie totaal binnen
geldigheidsduur toewijzing geeft problemen bij het toewijzen van trajecten doordat
hierbij de einddatum niet bekend is. De einddatum wordt nu gevuld met een
fictieve einddatum.
2.
Het verplicht stellen van de einddatum bij de frequentie per week zorgt voor meer
administratieve last doordat de toewijzing verlengd moet worden, of wordt gevuld
met een fictieve einddatum in de toekomst.
De reden voor het toevoegen van de einddatum (berekening van het maximaal te
declareren volume) kan ook op andere wijze opgelost worden.
3.
Het verplicht stellen van de einddatum bij totaal binnen geldigheidsduur toewijzing
geeft problemen bij het toewijzen van hulpmiddelen omdat niet duidelijk is wanneer
de levering van een hulpmiddel eindigt.
4.
Het niet meer kunnen toewijzen van de frequentie per jaar geeft problemen bij het
toewijzen van onderhoudscontracten en verzekeringen van hulpmiddelen.
5.
Het niet meer kunnen toewijzen met een frequentie per jaar geeft problemen bij
het toewijzen van een volume dat flexibel binnen een jaar ingezet moet kunnen
worden. Zoals bijvoorbeeld bij extra dagen logeren of huishoudelijke hulp t.b.v. een
extra schoonmaak. Dit kan opgelost worden met de frequentie totaal
geldigheidsduur toewijzing en dan de begin en einddatum voor 1 jaar vastleggen.
Deze wijze geeft echter extra administratieve last doordat deze vaker verlengt
moeten worden.
6.
Het niet meer kunnen toewijzen van de frequentie per jaar geeft problemen bij het
toewijzen van beschermd wonen. De gemeente wil dit kunnen toewijzen met 1
stuks per jaar. Nu doen ze dat met 1 stuks met frequentie totaal binnen
geldigheidsduur toewijzing, maar dat heeft als nadeel dat er elk jaar een verlenging
moet worden afgegeven.
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7.

Er is in de eenheden onderscheid gemaakt tussen stuks (output) en stuks
(inspanning). Welke frequenties toegestaan zijn in combinatie met de eenheid is
verschillend voor stuks (output) en stuks (inspanning). Op de vraag of het in de
praktijk tot problemen leidt, gaf de SRG aan ze deze nog niet ervaren. Dit willen we
wel nog breder uitvragen.
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De deelnemers vinden de probleemdefinities helder
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Er is één deelnemer die de probleemdefinitie niet volledig vond. Deze deelnemer heeft
echter niet aangegeven waarom niet.
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Buiten de scope van dit onderwerp vallen de probleemdefinities die betrekking hebben op
hulpmiddelen.
Voor hulpmiddelen loopt namelijk een afzonderlijk project bij het Ketenbureau i-Sociaal
Domein.
Hierdoor vallen probleemdefinities 3 en 4 buiten scope en worden niet verder uitgewerkt.
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Iedereen is het eens met de scope.
De opmerking betreft het buiten scope plaatsen van hulpmiddelen. Deze deelnemer
verwacht echter dat op het moment dat aan de andere probleemdefinities (m.b.t. de
verplichte einddatum) gewerkt wordt de ervaren knelpunten voor hulpmiddelen (met de
verplichte einddatum) daarmee ook opgelost worden.
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Elk van de binnen scope vallende probleemdefinities is in de 1e SRGB
Toewijzingsvarianten besproken, in de notities een samenvatting van de ervaren last per
probleemdefinitie.
1.

2.

5.

Einddatum bij frequentie totaal binnen geldigheidsduur toewijzing bij het
toewijzen van trajecten
Voor enkele deelnemers van de SRG geldt dat er een fictieve einddatum wordt
meegegeven bij trajectfinanciering met frequentie totaal voor geldigheidsduur
toewijzing. De conclusie is dat dit niet informatief en niet zuiver is en voor
verwarring zorgt omdat het onduidelijk is of de einddatum kloppend of fictief. De
verplichte einddatum leidt onder deze deelnemers van de SRG verder niet tot
structurele, praktische problemen. Om breder uit te vragen wat de problemen zijn,
hoe groot deze zijn, welke workarounds gebruikt worden en of deze werkbaar zijn
is contact opgenomen met prioriteerders van dit punt. Uit deze gesprekken werd
dezelfde voorlopige conclusie getrokken als in de SRG. Eén aanbieder gaf aan geen
behoefte te hebben aan een einddatum bij trajectfinanciering.
Einddatum bij frequentie per week, in z’n algemeen. Fictieve data en voor
berekening maximaal te declareren volume niet nodig
Voor één deelnemer van de SRG geldt dat de verplichte einddatum bij frequentie
per week zorgt voor administratieve last omdat de toewijzing verlengd moet
worden als de einddatum verstrijkt en de zorg nog niet is afgerond. Wat betreft de
niet-informatieve fictieve einddatum geldt dezelfde conclusie als bij 1. Om bredere
informatie op te vragen is contact opgenomen met de prioriteerders op dit punt. Uit
deze gesprekken werd dezelfde voorlopige conclusie getrokken als in de SRG.
Frequentie per jaar niet kunnen gebruiken bij toewijzingen van volume dat
flexibel uitgenut moet kunnen worden
Wat betreft de frequentie per jaar bij het toewijzen van een volume dat flexibel
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6.

7.

binnen een jaar ingezet moet kunnen worden, wordt onder de deelnemers van SRG
geen administratieve last ervaren door het moeten verlengen van toewijzingen.
Frequentie per jaar niet kunnen gebruiken voor het toewijzen van
beschermd wonen
Het niet kunnen toewijzen van de frequentie per jaar bij beschermd wonen werd
onder de deelnemers van de SRG niet benoemd als probleem. Dit probleem is boven
tafel gekomen in een telefoongesprek met een melder. Of dit probleem bij meerdere
partijen speelt, is nog niet duidelijk.
Vraag: geeft het in de praktijk problemen dat niet alle frequenties zijn
toegestaan bij Stuks (inspanning)
Het verschil in toegestane frequentie bij de eenheden stuks (output) en stuks
(inspanning) zorgt onder de deelnemers van de SRG niet voor problemen. Of er
problemen zijn, dient verder te worden uitgevraagd.
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De reacties op vraag 2 zijn tijdens de plenaire sessie niet besproken.
Wel zal deze input meegenomen worden in de verdere uitwerking.
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In de werksessies hebben we voor elk van de (binnen scope vallende) probleemdefinitie
een deelsessie opgezet. De deelnemers zijn verzocht een keuze te maken voor één van
deze groepen, op basis van de door hen ervaren knelpunten.
Tijdens de deelsessies hebben we extra input opgehaald over de ervaren knelpunten.
Deze input zal meegenomen worden in de verdere uitwerking.
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Het VOW-bericht is een nieuw bericht in release 3.0 die pas vanaf 1 januari 2021 in
gebruik is genomen. Er zijn daarom nog niet veel ervaringen met dit bericht. Toch
hebben we geprobeerd om nu al een eerste inventarisatie te doen van eventuele
problemen.
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1.

Het is mogelijk om in een VOW situaties aan te vragen die niet toe te wijzen zijn in
via 301.
Gebruikers missen regels op de 317 die er voor zorgen dat er alleen situaties
aangevraagd kunnen worden die ook daadwerkelijk in een 301 kunnen worden
toegewezen.
Nu is het mogelijk om bijvoorbeeld in de VOW een specifiek product aan te vragen maar
zonder omvang. Terwijl dit in de 301 wel met regels wordt afgedwongen.
Zie bijvoorbeeld CD041: deze is alleen gekoppeld aan 301 en 315.
2. Het VOW-bericht bevat te weinig informatie
Onderstaande informatie wordt gemist in het VOW bericht:
• De gegevens van de verwijzer (indien van toepassing) ontbreekt.
• De redenen wijzigingen zijn niet afdoende en zorgen er op dit moment voor dat er
alsnog door gemeentes contact opgenomen moet worden met de aanbieder.
• Er wordt een mogelijkheid gemist om een additionele toelichting mee te geven bij het
indienen van een VOW.
3. Het antwoordbericht (319) bevat te weinig informatie
Onderstaande informatie wordt gemist in het antwoordbericht (319):
• De redenen om een verzoek af te wijzen zijn niet afdoende waardoor het niet altijd
duidelijk is wat de exacte reden is en er alsnog contact met de gemeente noodzakelijk
is.
• Er wordt een mogelijkheid gemist om een additionele toelichting mee te geven bij het
afkeuren van een VOW / VOT.
4. Het deels toewijzen van een VOW is niet mogelijk
Het is niet mogelijk om een VOW deels toe te wijzen, wat een verschil is met het proces
rondom een verzoek om toewijzing.
Dit probleem houdt direct verband met de wens om het veld ReferentieAanbieder binnen
het VOW bericht op product niveau op te nemen i.p.v. momenteel op bericht niveau.
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Er is één deelnemer die aangeeft dat bij de probleemdefinities nog iets ontbreekt,
namelijk de inhoudelijke onderbouwing die moet worden aangegeven alvorens de VOW
moet worden ingediend. Tijdens de bijeenkomst heeft de deelnemers dit niet nader
toegelicht.
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Buiten scope:
Het deels toewijzen van een VOW bericht wordt niet opgepakt omdat dit de samenhang
en/of rechtmatigheid van de geleverde/toegekende zorg in gevaar zou kunnen brengen.
Dit is in lijn met de conclusie dat we de komende release niet al te veel aanpassingen
willen doen aan het VOW bericht. Advies van de SRG is om het VOW-bericht eerst langer
te gebruiken en pas daarna eventuele (grote) aanpassingen door te voeren.
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Iedereen is het eens met de scope.
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Het is momenteel nog te vroeg om het VOW bericht goed te kunnen evalueren omdat het
pas kort in gebruik is genomen en ook nog niet overal in de keten wordt gebruikt.
Derhalve wordt besloten om de komende release nog geen grote wijzigingen aan te
brengen in het VOW-bericht.
Wel is duidelijk dat het gebruik van het VOW-bericht verduidelijkt dient te worden.
Inzake het probleem dat er via een VOW een situatie aangevraagd kan worden die niet
via een 301 bericht is toe te wijzen wordt unaniem ingestemd om dit op te pakken.
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De deelnemers zijn het eens met de conclusie van de SRG VOW.
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Hierbij de acties die in gang gezet gaan worden omtrent VOW.
Een aantal zaken m.b.t. deze acties zijn al tijdens de bijeenkomst opgepakt. Het resultaat
hiervan staat op de volgende dia’s.
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De deelnemers hebben aangegeven op welke manier ZIN het beste kan ondersteunen om
het gebruik van het VOW-bericht te verduidelijken en verbeteren. De mogelijke
antwoorden waren door ZIN gedefinieerd.
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De deelnemers konden ook zelf suggesties indienen hoe we de gebruikers beter kunnen
ondersteunen bij de inzet van VOW.
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Hierbij de resultaten vanuit de deelnemers op de vraag welke “Reden verzoek” nog mist
in het VOW-bericht.
Daarnaast werd bij deze vraag de volgende opmerking geplaatst:
De reden van een wijziging is echt cliënt specifiek en moeilijk in een standaard lijstje te
zetten. Vandaar dat er gevraagd is om een vrij veld. Een reden lijstje zal er altijd voor
zorgen dat we nog contact moeten zoeken met de aanbieder. Zal namelijk nooit concreet
of specifiek genoeg zijn.
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Hierbij de resultaten vanuit de deelnemers op de vraag welke “Reden van afwijzing” nog
mist in het antwoordbericht.
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Probleemdefinitie(s):
Tijdens de 1e SRGB iEb zijn de problemen besproken en zijn we gekomen tot de volgende
probleemdefinities:
• Gemeenten hebben achterstanden bij de verwerking van toewijzingen, waardoor
aanleveringen met terugwerkende kracht worden verzonden naar het CAK. Indien
dezelfde cliënt ook direct weer gestopt moet worden, kunnen berichten elkaar
“inhalen” bij het CAK, omdat een startbericht meer verwerkingstijd heeft dan een
stopbericht.
• Er is geen casuïstiek beschikbaar, waardoor de uitvoering van het proces bij
Gemeenten niet uniform is, waardoor aanleveringen op verschillende manieren worden
gedaan (start-stop op dezelfde dag, start aansluitend op stop ipv intrekken stop, stop
in de toekomst, …)
• Cliënten die dubbel worden aangeleverd (door verschillende gemeenten), worden
technisch afgekeurd.
• Het CAK kent geen tijdelijke stop, terwijl er vanuit de gemeenten wel behoefte is om
het abonnementstarief tijdelijk te stoppen (bv als gevolg van corona).
• Het proces van Beschermd Wonen maakt nog geen onderdeel uit van de
gegevensuitwisseling van de iStandaarden.
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Er is één deelnemer die aangeeft dat de probleemdefinities niet helder zijn, omdat er nog
onduidelijkheid is over de tijdelijke stop eigen bijdrage.

100

De meerderheid is akkoord met de probleemdefinitie. Er zijn twee onderdelen, waar
onduidelijkheid over is, welke nader worden gespecificeerd:
Achterstand:
De achterstand ligt bij de gemeente, maar is veroorzaakt door opstartproblemen bij de
verwerking.
Aanlevering ouder dan 12 maanden:
Vanuit een gemeente is de behoefte geuit om aanleveringen van eerder dan 12 maanden
te doen. En dan alleen de eigen bijdrage op te leggen t/m 12 maanden.
Deze situatie kan voorkomen bij correcties. Het wordt nader onderzocht of de beperking
van 12 maanden niet van invloed is op correcties in het verleden.
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Scope:
De scope van de SRG iEb beperkt zich tot de interne bevindingen van het Zorginstituut
gerelateerd aan het onderwerp iEb en de bevindingen zoals de afgelopen periode zijn
gemeld bij het Zorginstituut in relatie tot iEb.
Dit betreft de volgorde van verwerking, het zorgen voor ondersteunende documentatie
(casuïstiek) voor het verduidelijken van het proces. Het definiëren van beleid of een
proces hoe om te gaan als een cliënt reeds aanwezig is bij een andere gemeenten en hoe
om te gaan met tijdelijke stop in geval van het pauzeren van de eigen bijdrage.
Tot slot zal als onderdeel van de scope het proces rondom beschermd wonen nader
worden gedefinieerd. Om vervolgens te kijken of en hoe dit in de standaarden moet
landen.
Extra informatie:
In het informatiemodel zijn sommige regels met betrekking tot iEb voor meerdere uitleg
vatbaar. Hierdoor is de software van gemeente en CAK niet eenduidig ingericht. Door de
interpretatieverschillen die optreden, ontstaat er administratieve last. Dat voorkomen we
met de uitvoering van deze wijzigingen.
Verder zijn afspraken in de verwerking van de berichten onduidelijk, wat zorgt voor extra
administratieve last. Denk daarbij aan:
• Meerdere berichten tegelijkertijd aangeleverd bij het CAK
• Hoe om te gaan met het corrigeren op starten en stoppen
• Hoe om te gaan indien een cliënt al is aangeleverd door een andere gemeente
• Hoe om te gaan met tijdelijke stop
Tot slot is er een sterke behoefte aan eenduidige gegevens uitwisseling in relatie tot
Beschermd Wonen. Waar dit nu op diverse manier wordt aangeleverd bij het CAK door
diverse bronnen, wil men toe naar eenduidige aanlevering vanuit een eenduidige bron.
Dit zorgt voor een administratieve lastenverlichting.
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De meerderheid is akkoord met de scope.
Er is één softwareleverancier, die zich afvraagt of de tijdelijke stop past in een minor
release. Dat hangt sterk af van de oplossing. Binnen scope nu wil alleen zeggen dat we
het nader gaan onderzoeken.
Daarnaast wordt de vraag gesteld of de acties die het CAK gaat oppakken wel gelijk lopen
met deze sessies en of daar terugkoppeling op gekregen kan worden in deze groepen.
Het antwoord daarop is ja, de acties maken onderdeel uit van het project en worden
teruggekoppeld.
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De conclusie van de SRG op de onderwerpen in de probleemdefinitie zijn als volgt:
Aanlevering bij terugwerkende kracht (TWK):
Er zijn een aantal meldingen binnen gekomen, waarbij wordt aangegeven dat de
verwerkingssnelheid van het CAK zorgt voor problemen. Deze problemen ontstaan
wanneer met terugwerkende kracht de berichten (tegelijkertijd) worden ingediend.
Omdat een startbericht moet worden verrijkt met extra informatie, kan een tegelijkertijd
ingediend stopbericht voor diezelfde cliënt, het startbericht “inhalen”. Het start bericht
“wacht” in het voorportaal tot alle benodigde gegevens zijn opgehaald en verwerkt,
alvorens de informatie wordt doorgestuurd naar de volgende verwerking. Het stopbericht
kan direct door naar deze volgende verwerking, waardoor dat bericht er eerder is dan het
startbericht.
Er is afgesproken dat het CAK gaat onderzoeken hoe groot dit probleem is, en wat de
mogelijkheden bij het CAK zijn om dit proces aan te scherpen.
Het Zorginstituut zal onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om een afhankelijkheid toe
te voegen tussen een stop en een startbericht.
Toevoegen Casuïstiek
Er is veel onduidelijkheid over de manier van aanleveren en corrigeren van de iEb
berichten. Hier kan duidelijkheid in verschaft worden, door casuïstiek op te stellen.
Gedurende deze subgroep zal gezamenlijk de casuïstiek opgesteld gaan worden.
Dubbel aanleveren cliënten:
Op dit moment is er geen helder proces hoe om te gaan indien een cliënt door
verschillende gemeenten wordt aangemeld. In de huidige situatie wordt het bericht van
de nieuwe gemeente onterecht (technisch) afgekeurd, waarna de betreffende gemeente
in het portaal van het CAK kan zien welke gemeente eerst de iEb aanlevering moet
stoppen.
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Gedurende deze subgroep zal gezamenlijk dit proces nader worden uitgewerkt.
Tijdelijke stop:
Vanuit de meldingen bij het Zorginstituut werd er vanuit gegaan dat een cliënt een bericht
ontving van het CAK, indien een inhouding eigenbijdrage (tijdelijk) werd gestopt. Dit blijkt
niet het geval te zijn. Het CAK stuurt geen brieven naar de cliënt, als er een stop wordt
gestuurd. Wel wordt er een nieuwe brief gestuurd bij aanmelding, wat mogelijk tot
verwarring leidt. Overigens lijkt het erop dat juridisch een stopbrief wel noodzakelijk is.
Vanuit de huidige situatie zou dat echter juist tot meer onduidelijkheid bij de cliënt leiden.
Gedurende deze subgroep zal gezamenlijk dit proces nader worden uitgewerkt. Hierbij
wordt rekening gehouden met het wetsvoorstel waar de tijdelijke stop geregeld wordt.
Beschermd Wonen:
Vanuit het CAK is de behoefte uitgesproken om Beschermd Wonen ook op te nemen in het
berichtenverkeer van iEb. Het CAK heeft aangegeven dat wat hun betreft de aanlevering op
dezelfde manier kan worden vormgegeven als iEb. Echter om te voorkomen dat achteraf
aanvullende behoefte naar boven komen, is het wenselijk dat in eerste instantie het
volledige proces uitgewerkt zal worden.
Gedurende deze subgroep zal gezamenlijk dit proces nader worden uitgewerkt.
Wel zal nog goed worden gekeken naar de scope voor dit onderdeel. Een groot deel van
het proces is vrij in te vullen door de verschillende regio’s en is daardoor niet te
standaardiseren. Wij zullen alleen dat deel oppakken dat leidt tot een gestandaardiseerde
werkwijze om de gegevens vanuit gemeenten naar het CAK aan te leveren.
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Alle deelnemers zijn het eens met de conclusies van de SRG iEb.
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Aanlevering TWK:
Hiervan is afgesproken dat het CAK een onderzoek gaat doen naar hoe groot dit probleem
daadwerkelijk is, hoe vaak aanleveringen met terugwerkende kracht worden aangemeld.
Hiervoor is het ook nodig over een langere periode gegevens te verzamelen over de
aanlevering. Ook gaat het CAK onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het proces
verder aan te scherpen aan zijde van het CAK.
Het Zorginstituut gaat casuïstiek toevoegen aan het model om de werkwijze te
verduidelijken.
Toevoegen Casuïstiek:
Het Zorginstituut, zal gezamenlijk met de SRG iEb casuïstiek uitwerken welke opgenomen
kan worden in het model.
Dubbel aanleveren cliënten:
Het Zorginstituut, zal gezamenlijk met de SRG iEb casuïstiek uitwerken die opgenomen
kan worden in het model.
In de SRG iEb wordt het proces nader uitgewerkt hoe moet worden omgegaan met
aanlevering van dubbele cliënten.
Tijdelijke stop:
Het Zorginstituut, zal gezamenlijk met de SRG iEb de opzet van de tijdelijke stop
uitwerken, waarbij rekening wordt gehouden met het wetsvoorstel waar de tijdelijke stop
geregeld wordt.
Beschermd Wonen:
Het Zorginstituut zal in gesprek gaan met het CAK, VNG en Ketenbureau om het proces
rondom bescherm wonen in kaart brengen om de specifieke behoefte rondom de
gegevensuitwisseling helder te krijgen. Aansluitend zal dit worden besproken in de SRG
iEb om tot een uitwerking te komen in het informatiemodel.
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Het Zorginstituut, zal gezamenlijk met de SRG iEb casuïstiek m.b.t. Beschermd Wonen
uitwerken die opgenomen kan worden in het model.
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Tijdelijke stop:
Het Zorginstituut, zal gezamenlijk met de SRG iEb de uitwerking van de tijdelijke stop
uitwerken, waarbij rekening wordt gehouden met het wetsvoorstel waar de tijdelijke stop
geregeld wordt.
Beschermd Wonen:
Het Zorginstituut zal in gesprek gaan met het CAK, VNG en Ketenbureau om het proces
rondom bescherm wonen in kaart brengen om de specifieke behoefte rondom de
gegevensuitwisseling helder te krijgen. Aansluitend zal dit worden besproken in de SRG
iEb om tot een uitwerking te komen in het informatiemodel.
Het Zorginstituut, zal gezamenlijk met de SRG iEb casuïstiek m.b.t. Beschermd Wonen
uitwerken welke opgenomen kan worden in het model.
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Sinds juli 2020 loopt het project ‘Doorontwikkeling regieberichten’ van het Ketenbureau
i-Sociaal Domein. Het doel hiervan is “duidelijkheid krijgen over hoe we regieberichten in
de toekomst gaan gebruiken”. Het huidige gebruik en de functionele wensen voor de
toekomst worden hierbij in kaart gebracht. Het eindresultaat van het project bevat o.a.
een verzoek aan het Zorginstituut om deze functionele wensen door te voeren in de
releases iWmo en iJw van 2022. Omdat er nog enkele vraagtekens waren bij de
getrokken conclusies, is de eerste SRGB Regieberichten door het Ketenbureau gebruikt
om de conclusies verder te toetsen onder de deelnemers.
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De 1e SRGB Regieberichten is gebruikt voor het toetsen van de conclusies uit het
onderzoek van het Ketenbureau i-Sociaaldomein.
De probleemdefinitie is daarom nog niet definitief vastgesteld en nog niet als zodanig
besproken in deze eerste SRGB Regieberichten.
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De scope van dit onderwerp wordt bepaald door de functionele wensen (en evt. daaruit
voortkomende issues) zoals vastgesteld in het verzoek van het Ketenbureau i-Sociaal
Domein aan het Zorginstituut.
Daarnaast zullen ook de voor dit onderwerp geprioriteerde bevindingen m.b.t. redenen
stop zorg worden meegenomen in de uitwerking.
Voor bepaalde situaties is mogelijk nog een juridische toetsing nodig en dit zal ook in de
scope meegenomen worden.
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Tijdens de SRG Regieberichten zijn de conclusies uit het onderzoek van het Ketenbureau
i-Sociaal domein besproken en getoetst. (zie https://isociaaldomein.nl/cms/view/9d8996b4-f08a-4b99-9040-7d639d89505d/doorontwikkelingregieberichten voor meer informatie).
De input die dit heeft opgeleverd wordt door het KB meegenomen ter overwegen bij het
formuleren van het verzoek aan het Zorginstituut.
Hieronder volgt opsomming van de besproken conclusies, met een samenvatting van de
input die dit opgeleverd heeft.
• De regieberichten voorzien in een informatiebehoefte van gemeenten en
moeten een plaats behouden in het berichtenverkeer
De conclusie van de SRG was conform de eerder getrokken conclusie van het
Ketenbureau.
•

De definitie van start/stop zorg moet worden aangescherpt om beter aan te
sluiten op het abonnementstarief en bevordert uniformiteit voor het gebruik
van de regieberichten
De deelnemers van de SRG herkenden zich in de wens voor een eenduidigere definitie.
De wens om voor Wmo de definitie van de regieberichten aan te sluiten op het
abonnementstarief, wordt ook gedeeld door de leden van de SRG. Aansluiten op het
abonnementstarief houdt in: de start en stop markeren de daadwerkelijke
ondersteuning (intake en nazorg valt hier niet onder). De deelnemers van de SRG zien
echter problemen om deze definitie ook te hanteren voor de Jeugd. Bij Jeugd vindt
veel vaker een intake plaats dan bij Wmo. Of en hoe deze intake vergoed wordt, is
gemeente-afhankelijk en valt onder de beleidsvrijheid van gemeenten.

•

De definitie regieberichten Wmo en Jeugd moeten gelijk blijven
De deelnemers van de SRG zien het voordeel van één gelijke definitie in. Echter zijn zij
van mening dat dit in de praktijk erg lastig zal blijken te zijn. Dit door de verschillen
die in de twee domeinen tot uiting komen, vooral hoe met intake moet worden
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omgegaan. Het is daarom de vraag of de definitie gelijk kan en moet blijven.
•

Om een eventuele pauze in het abonnementstarief Wmo beter te ondersteunen
dient door de zorgaanbieder de reden van pauzeren aangegeven te worden
De deelnemers van de SRG zijn het eens met de conclusie dat de aanbieder moet
kunnen doorgeven met welke reden de zorg tijdelijk gestopt wordt. Welke redenen dit
precies moeten zijn is op dit moment nog niet besproken.

•

Startberichten moeten volgtijdelijk (voorwaardelijk) zijn aan de declaratie
Hier is het merendeel van de leden van de SRG het niet mee eens. De leden vragen
naar het doel achter deze behoefte. Hierop wordt geantwoord dat dit voorkomt uit het
niet willen bekostigen van zorg die niet geleverd wordt en het kunnen afdwingen van
het sturen van de startberichten.
De deelnemers van de SRG geven aan zij dit geen goede redenen vinden; deze zijn
gebaseerd op wantrouwen.
Daarnaast geven ze aan dat het niet mogelijk is een definitie te creëren die zowel
aansluit bij het abonnementstarief als ook bij het declaratietraject. Dit zijn verschillende
doelen waar mogelijk verschillende startmomenten bij horen. Aanleveren van meerdere
startmomenten wordt als niet wenselijk ervaren. Er moet slechts één startmoment
doorgegeven worden.
Voor de controle op het indienen van de juiste declaraties zijn andere instrumenten
beschikbaar, zoals: steekproeven, cliënt uitvragen etc. Indien hier fouten in worden
gevonden, kan het gemeente het beste in gesprek gaan met de betreffende aanbieder.
Daarmee wordt een beter resultaat behaald is de mening van de SRG-leden.
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Het ketenbureau i-Sociaaldomein heeft het verzoek aan het Zorginstituut nog niet
geformaliseerd. Echter op basis van de conceptversie van het verzoek zijn deze
voorlopige functionele wensen voor release 2022 gepresenteerd tijdens de plenaire
referentiegroep.
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De presentatie van de functionele wensen zoals deze in het conceptverzoek aan het
Zorginstituut staan (beschreven op dia 6) geeft een flinke discussie in de bijeenkomst op
het onderdeel ‘Start- en stopzorg niet voorwaardelijk voor declaratie’.
Voorstanders van start- en stopberichten voorwaardelijke maken voor declaratie geven
aan:
- Hiermee wordt het afdwingen van het versturen van het startbericht makkelijker en
dat bevorderd de managementinformatie van de gemeente
- Dat hiermee de ketenverantwoordelijkheid voor het versturen van een startbericht
wordt gefaciliteerd / afgedwongen
- Verminderd de nu onnodige administratieve last van het achter aanbieders aanbellen
omdat na periode X de zorg nog niet gestart is
Tegenstanders van start- en stopberichten voorwaardelijk maken voor declaratie geven
aan:
- Het hebben van een startbericht is niet de enige manier om je management informatie
op orde te hebben
- De definitie voor het startbericht, aansluitend bij het Wmo Abonnementstarief, sluit
niet aan op declaratie. Er mag in bepaalde gevallen gedeclareerd worden voordat de
werkelijke zorg gestart is, bijv. bij intake of diagnose.
Tevens maakt het daarmee de discussie over de definitie van startzorg dermate
ingewikkeld dat dit niet wenselijk is.
- Doel van het startbericht staat los van het declaratieproces
Aan het Ketenbureau i-Sociaal domein wordt de vraag gesteld of dit onderwerp nog in
heroverweging wordt genomen gezien de discussie en verschil in visie op dit onderwerp.
Vanuit het Ketenbureau i-Sociaal domein wordt aangegeven dat dit niet het geval is, de
functionele wens blijft gelijk. Dus start- en stopzorg zijn niet voorwaardelijk voor
declaratie en mogen dit ook niet zijn.
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Op de vraag of de inhoud van het verzoek wordt voorgelegd aan de Stuurgroep i-Sociaal
domein wordt aangegeven dat de Stuurgroep i-Sociaal domein geïnformeerd zal worden,
maar dat er geen besluit gevraagd wordt. Een besluit vanuit de Stuurgroep is volgens KB
niet nodig. KB heeft zelf de bevoegdheid om dit besluit te nemen en de functionele wensen
bij ZIN neer te leggen.
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Net als na de 1e bijeenkomst hebben we ook na deze 2e bijeenkomst vragen gesteld over
de bijeenkomst zelf. Helaas zijn de resultaten daarvan verloren gegaan. We hebben de
enquête daarom nogmaals per mail uitgezet, maar daar hebben niet alle deelnemers op
gereageerd. Toch tonen we hierbij de resultaten van de deelnemers waarvan we wel
input hebben ontvangen.
Indien er deelnemers zijn die nog iets aan ons willen teruggeven ten aanzien van de
bijeenkomst, is dat uiteraard altijd mogelijk. Neem dan contact met ons op via
info@istandaarden.nl. De resultaten van de enquête staan op de volgende dia’s. Zaken
die we in de volgende sessie kunnen verbeteren, zullen we daarin meteen proberen door
te voeren. Andere zaken zullen worden genoteerd en in een later stadium worden
beoordeeld en verwerkt.
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