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1.1 Denk mee over de iWmo en iJw releases 2023

Ben jij de inhoudsdeskundige die kan meedenken over de inhoud van de iWmo en
iJw release voor 2023? Meld je dan voor 1 december 2021 aan voor de
referentiegroep iWmo/iJw!
In dit nieuwsbericht lees je meer over de referentiegroep, vind je het profiel van
de deelnemer en vind je de datums van alle bijeenkomsten.

1.2 iEb release 2.0 wordt gesplitst in twee releases

De Stuurgroep Beschermd wonen heeft besloten dat de iEb release 2.0 wordt
gesplitst in een release voor Beschermd wonen in oktober 2022 en een release
voor de aanpassingen Abonnementstarief in april 2023.
Dit betekent dat de iEb release 2.0 (zoals eerder vastgesteld in de Stuurgroep iSociaal domein van 23 juni 2021) wordt gesplitst in een iEb release 2.0 en een iEb
release 3.0. De planningen zijn als volgt.
iEb 2.0
Inhoud


Nieuw berichtenpaar voor gegevensuitwisseling tussen CAK en gemeenten voor
de Eigen bijdrage oplegging voor Beschermd wonen.



Kleine aanpassingen in Abonnementstarief. Denk hierbij aan verbeteringen,
verduidelijking en aanpassingen in verband met het nieuwe Referentiemodel
iStandaarden.

Planning


Donderdag 2 december 2021: publicatie conceptspecificaties.



Donderdag 9 december 2021: technische uitlegsessie.



Tot en met donderdag 23 december 2021: reviewperiode.



Donderdag 13 januari 2022: reviewsessie.



Woensdag 26 januari 2022: publicatie definitieve specificaties.



Begin oktober 2022 (exacte datum wordt nog vastgesteld): ingebruikname iEb 2.0.

iEb 3.0
Inhoud


Nieuw berichtenpaar voor gegevensuitwisseling tussen CAK en gemeenten ten
aanzien van de Eigen bijdrage oplegging Abonnementstarief. De huidige 401- en
403-berichten worden uitgefaseerd.

Conceptplanning


Donderdag 24 februari 2022: publicatie conceptspecificaties.



Dinsdag 1 maart 2022: technische uitlegsessie.



Tot en met donderdag 10 maart 2022: reviewperiode.



Donderdag 17 maart 2022: reviewsessie.



Woensdag 30 maart 2022: publicatie definitieve specificaties.



Begin april 2023 (exacte datum wordt nog vastgesteld): ingebruikname iEb 3.0.

1.3 Tot slot

Heb je vragen over deze nieuwsflits of een tip voor de redactie? Je reactie is
welkom op info@istandaarden.nl.
Stel je het niet langer op prijs om onze nieuwsflits of -brief te ontvangen, dan kun
je je hier afmelden voor de nieuwsbrief (vermeld ‘Afmelden NB’ als onderwerp).

