Profiel expert referentiegroep iStandaarden
Zorginstituut Nederland is de beheerder van de iStandaarden. De iStandaarden zijn
informatiestandaarden die worden gebruikt om de uitvoering van de Wlz, Wmo en de
Jeugdwet te ondersteunen.
Voor het beheer van de iStandaarden voert het Zorginstituut een vaste reeks van
werkzaamheden uit die samen het releaseproces vormen. Deze werkzaamheden worden
uitgevoerd in samenwerking en afstemming met alle relevante partners per iStandaard.
Nieuwe releases van de iStandaarden worden in fasen voorbereid, uitgewerkt en ingevoerd. In
verschillende fases maakt het Zorginstituut gebruik van experts. Het volledige releaseproces is
beschreven in het document Releasebeleid iStandaarden.
Referentiegroep
De referentiegroep is een groep van experts die gebruik maakt van het iStandaardenberichtenverkeer of direct met het iStandaarden-berichtenverkeer te maken heeft.
Referentiegroepen komen bijeen om de inhoud van een nieuwe release te bespreken.
Uitgangspunt hierbij is de kadernota die door de desbetreffende stuurgroep wordt vastgesteld.
De referentiegroepen hebben een adviserend karakter. Wijzigingsverzoeken voor de nieuwe
release worden uitgebreid besproken en nader uitgewerkt met als resultaat een duidelijke
businesscase op basis waarvan een advies kan worden afgegeven voor opname in een release.
Rol expert
De expert maakt deel uit van de referentiegroep en neemt deel aan de
referentiegroepbijeenkomsten die worden georganiseerd door het Zorginstituut. De expert
brengt het perspectief van de gebruiker van de iStandaarden in en heeft een adviserende rol.
Alle experts samen vormen een goede vertegenwoordiging van de volledige iStandaardenketen in het betreffende domein.
Taken expert
Als expert heb je samen met de andere deelnemers aan de referentiegroep de volgende
taken:
 analyseren van wijzigingsverzoeken;
 oplossingen verkennen;
 inschatten impact op functioneel of technisch niveau;
 ketenbrede impact bepalen;
 adviseren aan het Zorginstituut over de inhoud van een release.
Eigenschappen expert
Om het gebruikersperspectief op een goede manier in te kunnen brengen, moet je beschikken
over voldoende tijd en kennis. Wij vragen daarom het volgende:

voldoende kennis van de gegevensuitwisseling van het betreffende domein;

formeel afgevaardigd namens je eigen organisatie (of samenwerkingsverband van
gemeente) om te adviseren over de inhoud van een release (gemandateerd door eigen
organisatie);

analytische vaardigheden;

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

actieve bijdrage voor, tijdens en na de referentiegroepbijeenkomsten;

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

oog voor cliëntperspectief.
Verder vinden wij het zeer belangrijk dat de expert:
 afstemming zoekt binnen de eigen organisatie over de besproken wijzigingsverzoeken
en impactanalyses;
 vraagstukken uitzet binnen de eigen organisatie en het resultaat terugkoppelt tijdens
referentiegroepbijeenkomsten;

 bereid en in staat is om de referentiegroepbijeenkomsten bij te wonen die voor één
release worden georganiseerd;
 de stukken ter voorbereiding leest en voorziet van commentaar.
Waarom aanmelden als expert?
Het Zorginstituut kan nieuwe releases van de iStandaarden niet inhoudelijk vorm geven
zonder afstemming met de ketenpartijen. Als expert draag je actief bij aan de inhoud van en
migratie naar een nieuwe versie van een iStandaard. Je bent als expert als eerste op de
hoogte van alle wijzigingen. Door een bijdrage te leveren als expert heb je direct invloed op de
inhoud van een release. Je inbreng is dus heel waardevol en kan het verschil maken.

