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De agenda van de informatiesessie:
Na het Welkom en een korte inleiding, starten we met een introductie van de iStandaarden.
Speciaal voor de mensen die voor de eerste keer bij een sessie van ons aanwezig zijn.
Daarna bespreken we kort de stand van zaken rondom het Verzoek om Wijziging.
Vervolgens bespreken we de wijzigingen voor de releases iWmo 3.2 en iJw 3.2. Na extra
informatie over de toekomstige en huidige releases volgt de afsluiting.
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Deze informatiesessie heeft twee doelen:
1. Deelnemers informeren over de functionele wijzigingen in de nieuwe releases van iWmo
en iJw, zodat zij al in een vroeg stadium de impact voor de eigen organisatie kunnen
bepalen.
2. Deelnemers informeren over de technische uitwerking van de wijzigingen in het
informatiemodel, zodat zij de conceptspecificaties sneller en beter kunnen reviewen.
Voor dit doel is enige kennis van het informatiemodel vereist.
Extra opmerkingen / aandachtspunten:
- We bespreken vandaag niet alle wijzigingen. Voor een volledig overzicht van de
wijzigingen verwijzen we naar het mutatieoverzicht.
- Discussie over functionaliteit is gevoerd tijdens de referentiegroepbijeenkomsten. Daar is
deze informatiesessie niet voor bedoeld. Alle wijzigingen zijn al goedgekeurd door de
Stuurgroep i-Sociaal domein.
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De informatiestandaarden, ook wel iStandaarden genoemd, zijn er voor de
gegevensuitwisseling in de zorg binnen de Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet
maatschappelijke ondersteuning) en de Jeugdwet.
Iedere iStandaard wordt landelijk vastgesteld en het gebruik is verplicht voor alle
ketenpartijen. De iStandaarden worden zodanig ingericht dat de gegevens herbruikbaar zijn,
deze kunnen worden gebruikt voor een betere sturing en controle en zorgen voor een
verbetering van de kwaliteit van de gegevensuitwisseling. Het doel van dit alles is een
(administratieve) lastenverlichting voor de keten.
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Een informatiestandaard is een set aan afspraken en regels die ervoor zorgt dat
(cliënt)gegevens elektronisch, gestandaardiseerd, kwantitatief en veilig worden uitgewisseld
tussen alle gebruikers binnen de keten.
Dat betreft niet alleen de technische regels en controles die geautomatiseerd kunnen
worden, maar ook alle andere afspraken die bij die informatiestandaard horen, zoals:
•
•
•

Bedrijfsregels
Invulinstructies
Handreikingen gepubliceerd op de website van iStandaarden en die behoren bij de
betreffende informatiestandaard

Volgens de wet moeten de iStandaarden gebruikt worden zoals deze bedoeld zijn. Iedereen
moet dus voldoen aan de gehele set afspraken en regels van een iStandaard.
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Het beheer van de iStandaarden ligt bij Zorginstituut Nederland (ZIN), om precies te zijn bij
Team Informatiestandaarden. Dit doet zij in opdracht van het Ministerie van VWS.
Er zijn iStandaarden voor de volgende domeinen:
•

iWlz (Wet Langdurige Zorg)

•

iWmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

•

iJw (Jeugdwet)

•

iEb (Eigen bijdrage Wmo)

•

iPgb (Persoonsgebonden budget)

Er zijn veel partijen betrokken bij het beheer en de ontwikkeling van de iStandaarden. Deze
kunnen per domein verschillen.
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Voor de doorontwikkeling van de iStandaarden maken we gebruik van een vastgesteld
releaseproces.
Voor iedere release:
• Inventariseren we de wensen en eisen van alle betrokken partijen;
• Onderzoeken we de wijzigingen in de wet- en regelgeving;
• Krijgen we richting vanu8it de Stuurgroep i-Sociaal domein;
• Maken we gebruik van een zogenaamde Referentiegroep met vertegenwoordigers van
alle betrokken partijen;
• Bepalen we samen met deze Referentiegroep de inhoud van de release;
• Bewaken we de samenhang tussen alle iStandaarden en ook andere (landelijke en
internationale) standaarden die van belang zijn;
• Bepalen we samen met alle partijen de impact voor de betrokken partijen;
• Helpen we de betrokken partijen om landelijke afspraken te maken (die we zoveel
mogelijk laten landen in de iStandaarden);
• Stellen we de specificaties op en publiceren deze in het informatiemodel van de
betreffende iStandaard;
• Ondersteunen we de partijen zoveel mogelijk bij de bouw en implementatie van deze
nieuwe releases.
Het doel van de doorontwikkeling van de iStandaarden is het verbeteren van de
gegevensuitwisseling in de zorg & ondersteuning, zodat:
• De administratieve last in de keten wordt verminderd;
• Er sprake is van een juiste en tijdige informatie-uitwisseling;
• De aanbieders en gemeenten daarmee snelle en passende zorg aan de cliënt kunnen
bieden.
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Op onze website www.istandaarden.nl vindt u veel informatie over de iStandaarden en wat
daarmee samenhangt.
U vindt hier onder andere:
• Nieuwsberichten (te filteren per domein);
• Ondersteuning in allerlei vormen;
• Documentatie over de verschillende domeinen en releases;
• Contactinformatie;
• Per domein een informatiemodel.
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Op onze website staat voor iedere iStandaard een informatiemodel. Voor iedere standaard is
hier het informatiemodel van de lopende release (die momenteel in gebruik is bij de
veldpartijen) en de voorgaande release te vinden. Daarnaast is hier per domein het
informatiemodel van de release in ontwikkeling in te zien. Dit is mogelijk zodra de
conceptspecificaties zijn gepubliceerd.
Ieder domein heeft zijn eigen kleur, waardoor deze makkelijk te herkennen en uit elkaar te
houden zijn. De landingspagina (https://informatiemodel.istandaarden.nl/Landing/) is zowel
via onze website als rechtstreeks te benaderen.
Ieder model bevat de voor dat domein geldende gegevens, berichten en regels. Daarnaast
staat hier de procesmodellen en –beschrijvingen en staan tevens een aantal voorbeelden
uitgewerkt in casuïstiek
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Evalueren en doorontwikkelen rondom het Verzoek om Wijziging.
Om dit te kunnen doen, dient er wel meer gebruik te worden gemaakt van het VOW-proces
en de bijbehorende berichten, zodat er voldoende ervaring is.
Zorginstituut Nederland is bezig met een ondersteuningscampagne om het gebruik van het
VOW-proces en bijbehorende berichten te bevorderen.
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In de bestaande documentatie zoals “In welke situatie vervangt VOW de huidige werkwijze”
en “Wanneer wordt VOT of VOW gebruikt” zijn al uitgangspunten opgenomen die partijen
inzicht moeten geven in welke situaties het VOW bericht het bestaande wijzigingsproces
vervangt. Toch is dit voor veel gemeenten nog onduidelijk met als resultaat dat het VOW
bericht (nog) niet gebruikt wordt.
Door bestaande documentatie aan te passen en te werken aan een totaaloverzicht moeten
gemeenten en aanbieders beter geholpen zijn op dit onderwerp.
Na het afronden van de laatste referentiegroep zal in een kleiner gezelschap verder gewerkt
worden aan de doorontwikkeling van de documentatie.
Voorgestelde oplossingen:
•
het opstellen van een totaaloverzicht
•
bestaande documentatie uit te breiden met extra scenario’s
•
Situaties waarin het VOW bericht niet moet worden gebruikt
•
Aanpak per domein (Wmo/Jw)
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De huidige manier van werken (zonder het VOW-Bericht) maakt dat gemeenten keuzes
kunnen maken op het vlak van het opbouwen van een dossier, het toesturen van
beschikkingen en het betrekken van professionals uit de sociale teams.
De stap voor gemeenten om het VOW bericht te gaan gebruiken wordt regelmatig als groot
ervaren. De impact op het huidige toewijzingsproces en berichtenverkeer bij gemeenten is
nog onvoldoende ondergebracht in de bestaande documentatie. Ook kan de juridische status
van het bericht nog verder uitgewerkt worden.
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De wijzigingen in de releases iWmo 3.2 en iJw 3.2 worden per onderwerp behandeld, nadat
de kaders van de Stuurgroep i-Sociaal domein voor deze releases zijn uitgelegd.
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In de kadernota die is vastgesteld door de Stuurgroep i-Sociaal domein staat dat het de
intentie is om een Minor release te hebben. Men wil rekening houden met alle andere zaken
en projecten die momenteel spelen en die de aandacht van het veld opeisen. Wijzigingen die
we gaan doorvoeren moeten bijdragen aan administratieve lastenverlichting binnen de keten
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).
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Tijdens het ophalen van de knelpunten werd aangegeven dat in de praktijk regelmatig het
verlengen van de toewijzing niet gebeurt door het oprekken van de einddatum van de
bestaande toewijzing maar dat er een nieuwe toewijzing wordt afgegeven. Dit geeft extra
vermijdbare administratieve last. Bij uitvraag in de referentiegroep geeft het overgrote deel
aan dat het oprekken van de einddatum de voorkeur heeft en dat dit ook opgenomen moet
worden in de standaard.
Vanaf releases 3.2 wordt het verplicht om indien een bestaande toewijzing verlengd moet
worden, dit te doen door de einddatum op te rekken, als de situaties voldoet aan de
voorwaarden beschreven in OP380.
De voorwaarden zijn:
- het volume blijft gelijk of is leeg;
- de frequentie is leeg of ongelijk aan totaal binnen geldigheidsduur toewijzing en blijft
gelijk;
- de einddatum van de bestaande toewijzing is niet verstreken op het moment dat de
toewijzing wordt opgerekt en verstuurd.
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Doordat er in deze situaties geen nieuwe toewijzing afgegeven wordt, wordt de vermijdbare
administratieve last terug gedrongen.
De aanbieder hoeft namelijk minder start- en stopberichten te versturen, als de bestaande
toewijzing verlengd wordt. Tevens zorgt dit ook voor een eenduidige werkwijze met
betrekking het declareren.
De technische impact die deze wijziging heeft is afhankelijk van hoe de softwareleverancier
de in releases 3.0 opgenomen wijziging heeft doorgevoerd. In de releases 3.0 is de
beschikking verwijderd uit het toewijzingsbericht, hiermee is ook de hiërarchische relatie
tussen beschikking en toewijzing komen te vervallen. Echter in de praktijk blijkt dat niet elke
partij deze wijziging in zijn geheel heeft doorgevoerd en dat resulteert dan in een grotere
impact voor de komende aanpassing.
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Voor bepaalde toewijzingen wordt het verplicht om indien de toewijzing verlengd moet
worden dit te doen door de einddatum op te rekken.
In regels en invulinstructies is beschreven in welke situatie die verplicht is.
OP257: Bij een wijziging van de zorgvraag wordt voor het betreffende product een nieuwe
toewijzing afgegeven. -> gewijzigd, verwijzing naar OP380 opgenomen en toegevoegd dat
het de voorkeur heeft bestaande toewijzingen aan te passen ook indien het niet verplicht is
IV093: Hoe wordt een Toewijzingbericht gevuld naar aanleiding van een verzoek om
wijziging (VOW) bericht? -> gewijzigd, verwijzing naar OP380 opgenomen en toegevoegd
wanneer bestaande toewijzing moet worden aangepast
OP380: Het oprekken van de einddatum van de bestaande toewijzing voor een verlenging
van de zorg of ondersteuning is verplicht -> toegevoegd
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Er bestaat onduidelijkheid over het juist gebruik van met name de tijdelijke stop. De regels
in het informatiemodel zijn te weinig toegespitst op de situatie waarin er een tijdelijke stop
verstuurd wordt.
Om hier meer duidelijkheid in te geven zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd.
De aanpassingen beschrijven onderstaande uitgangspunten:
•
Stop volgend op stop alleen toegestaan na tijdelijke stop
•
Start na een (tijdelijke) stop is toegestaan
•
Verschil werkwijze bij corrigeren en definitieve stop volgend op tijdelijke stop
•
Einddatum definitieve stop = > einddatum tijdelijke stop
Alleen het laatste punt “Einddatum definitieve stop >= einddatum tijdelijke stop” is een
functionele wijziging ten opzichte van het bedoelde gebruik releases 3.1.
In releases 3.1 staat beschreven dat de einddatum definitieve stop groter moet zijn dan de
einddatum van de tijdelijke stop, dit past echter niet bij de definitie voor stopzorg en levert
problemen voor het bepalen van de stop eigen bijdrage. Daarom is op verzoek van de
deelnemers referentiegroep deze regel aangepast.
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Op deze dia een aantal situaties van Start en Stop zorg die kunnen voorkomen:
•De zorg wordt gestart met een Start zorg. Vervolgens geeft de aanbieder een Tijdelijke
Stop zorg door. Enige tijd later wordt de zorg weer herstart en stuurt de aanbieder een
nieuwe Start zorg.
•De zorg wordt gestart met een Start zorg. Vervolgens geeft de aanbieder een Tijdelijke
Stop zorg door. Uiteindelijk blijkt dat de zorg niet meer herstart wordt, dus stuurt de
aanbieder een Definitieve Stop zorg.
•De zorg wordt gestart met een Start zorg. Vervolgens geeft de aanbieder een Definitieve
Stop zorg door. (De gemeente laat de toewijzing open staan.) Enige tijd later wordt de zorg
weer gestart en stuurt de aanbieder een nieuwe Start zorg.
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Om meer duidelijkheid te geven over het gebruik van tijdelijke stop zijn de onderstaande
technische aanpassingen doorgevoerd.
Sleutel Berichtklasse StopProduct -> uitgebreid met RedenBeeindiging
IV008 Hoe moet worden omgegaan met correcties van regieberichten? -> verduidelijkt
welke elementen onderdeel uit maken van de logische sleutel
OP272 De aanbieder verzendt een stopbericht binnen vijf werkdagen na de datum waarop de
levering van de daadwerkelijk toegewezen ondersteuning echt beeindigd is -> toevoeging
gedaan voor termijn waarbinnen een definitieve stop volgend op een tijdelijke stop gestuurd
moet worden.
OP379 Na een (tijdelijke) stop is het toegestaan een start te sturen. -> toegevoegd
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Om meer duidelijkheid te geven over het gebruik van tijdelijke stop zijn de onderstaande
technische aanpassingen doorgevoerd.
OP377 Alleen een tijdelijke stop mag zonder tussenkomst van een startbericht gevolgd
worden door een definitieve stop. -> toegevoegd
OP378 Zonder tussenkomst van een startbericht is na een tijdelijke stop alleen een
definitieve stop toegestaan. -> toegevoegd
TR413 Als er al een StopProduct voor hetzelfde Bsn, ToewijzingNummer, Begindatum en met
RedenBeeindiging waarde 20 is, dan moet RedenBeeindiging <> aan waarde 20 zijn. ->
toegevoegd en voorzien van retourcode 9413
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Om meer duidelijkheid te geven over het gebruik van tijdelijke stop zijn de onderstaande
technische aanpassingen doorgevoerd.
TR414 Als er al een StopProduct voor hetzelfde Bsn, ToewijzingNummer en Begindatum is,
dan moet Einddatum >= zijn aan Einddatum uit actuele StopProduct. -> toegevoegd en
voorzien van retourcode 9414
TR415 Er mag geen StopProduct zijn met gelijk Bsn, ToewijzingNummer, Begindatum en
RedenBeeindiging <> waarde 20 -> toegevoegd en voorzien van retourcode 9415
TR326 Een Startbericht mag pas verstuurd worden als er géén actueel Startbericht bij
ToegewezenProduct is. -> koppeling gecorrigeerd, gekoppeld aan StartProduct
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Casuïstiek is bedoeld om het gebruik van de standaard te verduidelijken. Gevraagd is om de
bestaande casuïstiek uit te breiden met een casus voor herstarten van de levering na een
tijdelijke stop.
Deze is toegevoegd aan de casuïstiek voor Wmo. Daarnaast zijn 2 bestaande casussen
aangepast, ten behoeve van de wijzigingen.
Casus 5 Jw Corrigeren eerder gestuurde stop -> aangepast i.v.m. gewijzigde sleutel van
berichtklasse StopProduct, correctie kan nu in 1 stopbericht worden doorgegeven
Casus 12 Jw Aspecifieke toewijzing met tijdelijke stop en daarna definitieve stop ->
aangepast i.v.m. gewijzigde regel einddatum definitieve stop na tijdelijke stop
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Oude formulering:
TR307: Begindatum in de Prestatie moet groter dan of gelijk zijn aan Ingangsdatum in het
ToegewezenProduct.
TR308: Einddatum in de Prestatie moet kleiner dan of gelijk zijn aan Einddatum in het
ToegewezenProduct, indien die gevuld.
Nieuwe formulering:
TR307: Begindatum in ProductPeriode in Prestatie moet groter dan of gelijk zijn aan
Ingangsdatum in ToegewezenProduct.
TR308: Einddatum in ProductPeriode in Prestatie moet kleiner dan of gelijk zijn aan
Einddatum in ToegewezenProduct, indien die gevuld is.
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Huidige formulering retourcode 8214:
DeclaratiePeriode komt niet overeen met de afgesproken declaratie periode.
Nieuwe formulering retourcode 8214:
DeclaratiePeriode is niet de kalendermaand die volgt op voorgaande DeclaratiePeriode terwijl
iedere declaratieperiode zorg geleverd is.
Bijhorende technische regel:
TR318: Indien iedere DeclaratiePeriode zorg is geleverd, moet de DeclaratiePeriode de
kalendermaand volgend op de voorgaande DeclaratiePeriode zijn.
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Retourcodes zijn bedoeld om te communiceren dat op een bepaalde regel afkeur is.
In deze situatie is de regel niet geformuleerd maar wordt geïmpliceerd door de omschrijving
van de retourcode.
Nieuwe technische regel bij retourcode 0611:
TR418: ProductTarief in Prestatie dient overeen te komen met het contractuele tarief van
ProductCode.
Retourcode 0611: Het ingediende tarief komt niet overeen met het contractuele tarief.
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Tijdens de laatste subreferentiegroep is afgesproken dat de bestaande casuïstiek door ZIN
samen met een aantal vertegenwoordigers van ketenpartijen wordt uitgediept. In het
informatiemodel zitten op dit moment acht casussen (iJw/iWmo) die betrekking hebben op
het declaratieproces. Deze casussen zijn nu zo opgesteld dat het allemaal relatief
eenvoudige declaraties betreft. Zo starten de toewijzingen netjes op de eerste dag van een
maand en worden er alleen hele periodes gedeclareerd.
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Aanleiding voor deze wijziging is het signaal dat zodra de nieuwe CBS-lijst ingaat, het niet
meer mogelijk is om eerdere gemeentecodes te gebruiken. Over de periode dat de vorige
gemeentecodes geldig waren kon de administratie niet correct afgehandeld worden voor
heringedeelde gemeentes.
TR378: Vullen met een bestaande gemeentecode uit het overzicht van CBS. -> aangepast,
documentatietekst uitgebreid met dat in het geval van gemeentelijke herindeling de
vervallen gemeentecode nog gebruikt mag worden.

35

In OP286 stond "het bericht kan daarmee als functioneel niet-verzonden worden
beschouwd". De huidige tekst wekt de indruk dat er ruimte is voor een andere mogelijkheid
dan “beschouwen als niet-verzonden”. Dit is niet correct. De tekst wordt daarom gewijzigd in
"het bericht moet daarmee als functioneel niet-verzonden worden beschouwd".
OP286: Als de ontvanger een technische fout constateert, keurt deze het bericht in zijn
geheel af en laat hij dit weten aan de verzender. Het bericht moet daarmee functioneel als
niet-verzonden worden beschouwd. -> gewijzigd, ‘kan’ gewijzigd in ‘moet’
N.B.: Het bericht is technisch wel verzonden, dus hergebruik van identificaties (zoals
berichtidentificatie, toewijzingnummer etc.) is niet toegestaan.
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Documentatie van het element GewensteIngangsdatum van de berichtklasse NieuwProduct
en de berichtklasse TeWijzigenProduct is onvolledig. Het is namelijk ook mogelijk een
wijziging van / of nieuw budget aan te vragen via een verzoek om wijziging, maar dit staat
niet in de benoemd in de documentatietekst. Bij beide elementen is “of budget” toegevoegd
aan de documentatietekst.
Tekstuele aanpassing op de documentatie van GewensteIngangsdatum als onderdeel van de
berichtklasse TeWijzigenProduct.
"De gewenste ingangsdatum van het te wijzigen product of budget."
Tekstuele aanpassing op de documentatie van GewensteIngangsdatum als onderdeel van de
berichtklasse NieuwProduct.
“De gewenste ingangsdatum van het nieuw toe te wijzen product of budget.“
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In iWmo/iJw 3.1 zijn TR389 & TR390 geïntroduceerd. Beide regels zijn aangemerkt als
berichtoverstijgend, aangezien de controle zowel binnen het bericht als in vergelijking met
eerdere berichten uitgevoerd moet worden. Door de vergelijking met eerdere berichten is
het niet mogelijk deze binnen de XSLT te controleren. Dit heeft als gevolg dat een controle
plaats dient te vinden in de software. In de documentatie van TR389 en TR390 is te lezen
dat het doel van beide regels het voorkomen van een dubbele declaratie is. Het opsplitsen
van de regel in een berichtoverstijgend deel en een binnen het bericht te controleren deel
(XSLT) zorgt hier voor verduidelijking.
TR389: Prestatie met DebetCredit in IngediendBedrag waarde Debet mag alleen ingezonden
worden voor dezelfde ProductPeriode, ProductCategorie en ProductCode met gelijk
ToewijzingNummer als er niet al eerder een debetprestatie is verzonden.
retourcode: 9389
TR390: DebetCredit mag alleen waarde Credit hebben indien voor Prestatie met gelijk
ProductReferentie niet een Prestatie met Credit bestaat.
retourcode: 9390
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TR416 & TR417 zijn toegevoegd in iWmo / iJw 3.2
TR416: Prestatie met DebetCredit waarde Debet mag alleen ingezonden worden voor
dezelfde ProductPeriode, ProductCategorie en ProductCode met gelijk ToewijzingNummer als
er niet al een Prestatie met waarde Debet is.
TR417: DebetCredit mag alleen waarde Credit hebben indien voor Prestatie met gelijk
ProductReferentie niet een Prestatie met Credit bestaat binnen dit bericht.
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Een tweede bevinding in TR389 in iWmo 3.1 en iJw 3.1 is dat de huidige omschrijving niet
volledig was. Na navraag bij software leveranciers blijkt wel dat TR389 geïmplementeerd is
volgens bedoeld gebruik.
In de regel is het niveau van product onterecht niet opgenomen. Dit zou impliceren dat bij
gebruik van een aspecifieke of generieke toewijzing in de declaratie niet meerdere producten
gedeclareerd kunnen worden binnen dezelfde toewijzing en ProductPeriode. Dit wordt
rechtgetrokken door het toevoegen van de technische elementen ProductCategorie en
ProductCode in de regel.
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IV085 suggereert onterecht dat een creditregel niet afgekeurd kan worden door
berichtoverstijgende controles. Dit wordt gesuggereerd door het deel in de tekst “… tenzij
het technische afkeur (XSLT of XSD) betreft.”. Om die reden is het direct benoemen van
XLST of XSD weggehaald uit de invulinstructie.
IV085: Wanneer kan een creditering van een declaratie verzonden worden? -> aangepast,
aanduiding XSLT of XSD verwijderd.
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Het Ketenbureau i-Sociaal domein (KB) heeft (in samenwerking met de Gecertificeerde
instellingen) een Standaard AdministratieProtocol (SAP) opgesteld voor de Gecertificeerde
instellingen (GI’s). Deze beschrijft op welke wijze de GI’s gebruik moeten maken van het
iJw-berichtenverkeer.
Team Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland voert momenteel een analyse uit
om de impact op de iJw-standaard te bepalen.
Het SAP GI moet nog worden vastgesteld / goedgekeurd door de Stuurgroep i-Sociaal
domein (SG iSD).
Het is de wens van het KB om het SAP GI per 1 april 2023 verplicht te stellen. Indien de
goedkeuring van de SG iSD tijdig plaatsvindt en de impactanalyse uitwijst dat de wijzigingen
tijdig doorgevoerd kunnen worden, zullen we de noodzakelijke wijzigingen in de definitieve
specificaties van iJw 3.2 verwerken. Op 1 april 2023 vervalt dan de Handreiking GI’s die
momenteel op de website www.istandaarden.nl gepubliceerd staat.
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Alle wijzigingen in de releases iWmo 3.2 en iJw 3.2 zijn nu per onderwerp besproken. Nu
volgt nog wat extra informatie over de nieuwe en huidige releases.
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Ten aanzien van de implementatiestrategie stelt ZIN het volgende voor:
• Implementatiedatum (datum ingebruikname) = Maandag 3 april 2023
• Aangezien het minor releases zijn, wordt het nummer van de releases 3.2
• Evenals voorgaande jaren kiezen we voor een big bang scenario, waarbij iedereen op
maandag 3 april 2023 gebruik moet maken van de nieuwe releases

45

De planning is nog een conceptversie, aangezien. De conceptplanning is een “veilige”
planning. Dat wil zeggen dat we deze planning kunnen garanderen. Indien mogelijk, zullen
bepaalde onderdelen eerder worden opgeleverd.
Vanaf nu start de reviewperiode. We roepen alle gebruikers op om de wijzigingen die zijn
doorgevoerd in de conceptspecificaties voor iWmo 3.2 en iJw 3.2 goed te reviewen. Geef al
uw bevindingen aan ons door!
In september behandelen we al het ingediende reviewcommentaar en worden vervolgens de
definitieve specificaties opgeleverd. Tevens worden dan de procesbeschrijvingen bij de
nieuwe procesplaten opgeleverd.
In november volgen het landelijke draaiboek en de implementatiehandreiking.
Softwareleveranciers kunnen vanaf dat moment gebruik maken van de validatieservice en
validatiemodule om de nieuwe berichten te valideren.
In januari 2023 leveren we TiS op. Hiermee kunnen softwareleveranciers scenario’s van het
berichtenverkeer testen.
Zoals eerder aangegeven, worden de nieuwe iWmo en iJw releases vanaf april (Maandag 3
april 2023 om precies te zijn) in gebruik genomen.
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Meer informatie over de nieuwe releases 2023 (iWmo 3.2 en iJw 3.2) is te vinden op onze
website www.istandaarden.nl. Kijk hiervoor bij:
• iWmo 3.2 (In ontwikkeling)
• iJw 3.2 (In ontwikkeling)
Ook kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Later dit jaar organiseren we in ieder geval een reviewsessie (13 september 2022). Mogelijk
volgen er nog meer sessies. Houd hiervoor onze website en nieuwsbrieven in de gaten. Zo
organiseren we in het najaar mogelijk een webinar over Verzoek om Wijziging.
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Tot nu toe hebben we het gehad over de nieuwe releases van 2023. Sinds 1 april 2022
werken we met iWmo 3.1 en iJw 3.1, de huidige versies van de iStandaarden voor de Wmo
en Jeugdwet. Meer informatie hierover is te vinden op onze website bij:
• iWmo 3.1 (Lopend)
• iJw 3.1 (Lopend)
Voor
•
•
•
•
•
•
•

deze releases is informatie beschikbaar op onderstaande pagina’s:
Over iWmo / iJw 3.1
Specificaties
Ondersteunende documenten
Informatiesessies
Referentiegroepbijeenkomsten
Aandachtspunten
Informatiemodel

Heeft u een vraag die niet op de website wordt beantwoord? Of heeft u een hele andere
vraag (mogelijk over een andere iStandaard)? Neem dan contact met ons op via het
contactformulier of stuur een mail naar info@istandaarden.nl. Ons team zit voor u klaar om
uw vragen (waar mogelijk binnen 5 werkdagen) te beantwoorden.
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Na alle uitleg over de nieuwe releases van iWmo en iJw volgt nu de afsluiting.
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De reviewperiode voor iWmo 3.2 en iJw 3.2 loopt tot en met zondag 4 september 2022.
Al het reviewcommentaar kan aan ons worden doorgegeven door een mail te sturen naar
info@istandaarden.nl met in het onderwerp “Review conceptspecs iWmo/iJw”.
Nogmaals, laten we er samen voor zorgen dat in de definitieve specificaties geen fouten en
onvolkomenheden meer voorkomen!
Indien je vandaag tijdens de sessie al hebt aangegeven dat er iets niet klopt, geef dit dan
alsnog door in een mail. Wij registreren al het binnengekomen reviewcommentaar en
bespreken dat tijdens de reviewsessie op 13 september 2022. Bij de definitieve specificaties
publiceren we een volledig overzicht van het reviewcommentaar met de actie die daarop is
genomen.
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Wij willen jullie bedanken voor de aandacht en jullie inbreng en vragen.
Graag ontvangen wij jullie reviewcommentaar op de conceptspecificaties iWmo 3.2 en iJw
3.2 uiterlijk zondag 4 september 2022.
Indien je andere vragen of opmerkingen hebt ten aanzien van de iStandaarden, mail die dan
naar info@istandaarden.nl.
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