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Ook voor Team Informatiestandaarden onderdeel iWmo/iJw is het de eerste keer dat we
online referentiegroep-bijeenkomsten hebben.
Samen zullen we ontdekken wat wel en niet werkt en hoe we online een zo goed mogelijk
resultaat kunnen bereiken.
Na iedere bijeenkomst zullen we samen kort evalueren wat er goed ging en wat beter
kon. Tevens kijken we welke werkvormen goed werken en welke we beter niet meer
kunnen gebruiken.
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Deze wordcloud is aan het begin van de referentiegroep-bijeenkomsten voor release 3.0
door de deelnemers gemaakt. Volgens ons geldt dit nog steeds. Vandaar dat we deze nog
een keer willen tonen.
Laten we deze wordcloud als referentiekader meenemen tijdens onze bijeenkomsten.
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De sub bijeenkomsten zijn voornamelijk brainstormsessies met een kleine groep. Per
onderwerp wordt een subgroep samengesteld die het onderwerp gaat onderzoeken en
uitwerken. Er wordt een voorstel uitgewerkt dat in de plenaire bijeenkomst wordt
besproken.
Tijdens de plenaire bijeenkomsten bekijken we de tussenresultaten en het voorstel vanuit
de subgroep van ieder onderwerp. Samen bekijken we of we op de goede weg zitten of
dat we andere mogelijkheden moeten (laten) onderzoeken. De deelnemers kunnen ook
adviseren om te stoppen met de verdere uitwerking. Het advies vanuit de plenaire
bijeenkomst wordt samen met de onderbouwing hiervan vastgelegd als tussenresultaat.
Tijdens de plenaire bijeenkomsten kijken we ook naar raakvlakken tussen de
onderwerpen. We bewaken de samenhang tussen alle onderwerpen.
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De Stuurgroep i-Sociaal domein geeft de kaders voor de release aan. Het Ketenbureau is
het uitvoerend orgaan van de Stuurgroep. Het Ketenbureau geeft o.a. invulling aan
standaardisatie op het gebied van inkoop en contractafspraken. Eventuele wensen t.a.v.
aanpassingen in de standaard worden vanuit het Ketenbureau aan ZIN doorgegeven.
Gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers maken gebruik van de iStandaarden en
geven ook knelpunten en wensen aan ons door.
Daarnaast houden we rekening met gewijzigde wet & regelgeving en wensen en
richtlijnen vanuit VWS.
Tenslotte houden we bij het opstellen van de standaarden ook nog rekening met
landelijke standaarden voor de zorg.
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Voor release 3.0 hebben we deze “wijsheden” als uitgangspunt genomen. Dit zijn ook
uitgangspunten voor iWmo/iJw release 2022.
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Deze zin is door de deelnemers tijdens de sessie afgemaakt.
De resultaten staan op de volgende dia’s
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N.B.: Het oppakken van een onderwerp wil zeggen dat we die gaan uitwerken. Het wil
niet zeggen dat het onderwerp in release 2022 wordt opgenomen. Pas tijdens de laatste
plenaire bijeenkomst vragen wij aan de Referentiegroep om hun mening te geven over de
inhoud van de release. Dus welke van de uitgewerkte onderwerpen ziet de
Referentiegroep graag opgenomen worden en welke niet. Met deze input gaat
Zorginstituut Nederland aan de slag om een advies op te stellen voor de Stuurgroep iSociaal domein. De Stuurgroep neemt uiteindelijk de beslissing ten aanzien van de
functionele inhoud van de release.
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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. 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.
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In de kadernota staan de volgende onderwerpen:
Nieuwe wet- en regelgeving
Hieronder valt de doorcentralisatie van Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang. De ingangsdatum van
de wet is uitgesteld tot 1 januari 2023. De wens van het Ketenbureau en CAK is echter om dit punt wel al te gaan
uitwerken en mee te nemen in release 2022.
Zorginstituut Nederland is het hiermee eens en stelt aan de Referentiegroep voor om dit onderwerp uit te
werken voor release 2022. Wel moeten we constant toetsen of er wetswijzigingen of andere factoren zijn die
van invloed zijn op dit onderwerp.
Werkagenda Ketenbureau
Op de werkagenda van het Ketenbureau staan een aantal projecten die zijn opgenomen in de kadernota.
Hieronder staat de status van ieder project en of deze wel of niet wordt meegenomen in de uitwerking voor
release 2022.
Regieberichten
De functionele behoefte vanuit dit project zal voor 15 februari 2021 bekend zijn en worden doorgegeven aan
ZIN. Het KB verwacht een beperkte impact op de iStandaarden en meer impact op het SAP. Dit onderwerp zal
voor release 2022 worden uitgewerkt.
Hulpmiddelen
Kickoff voor het project is geweest, waar is onderkend dat eerste de processen dienen te worden beschreven.
Dit onderwerp wordt daarom doorgeschoven naar een latere release. Wel worden huidige knelpunten
besproken en wordt naar oplossingen gezocht binnen de bestaande mogelijkheden van de iStandaarden.
Productcodes & Samenwerkingsverbanden
Deze projecten liggen momenteel stil en zullen daarom geen onderdeel zijn van release 2022.
Functionele wensen
De geprioriteerde wijzigingsverzoeken voor iWmo en iJw (zie verderop in de presentatie) zullen worden
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uitgewerkt voor release 2022.
Voor iEb zullen alle nu bekende wijzigingsverzoeken worden uitgewerkt.
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Met contactgegevens bedoelen we in deze uitvraag: de gegevens van werknemers of
uitvoerende afdelingen van gemeente en aanbieders die diverse berichten uitwisselen
met elkaar.
Het doel van het uitwisselen van deze gegevens is dat de verzendende partij nadere
afstemming kan hebben over de inhoud van het bericht en de acties die daaruit volgen.
We hebben een enquête uitgezet en hier hebben in totaal 117 organisaties op
gereageerd.
“Vertegenwoordigt aanbieder” wil zeggen dat dit een aanbieder is of een andere
organisatie (bijvoorbeeld een softwareleverancier) die aanbieder(s) vertegenwoordigt.
Datzelfde geldt voor “Vertegenwoordigd gemeente”, maar dan voor gemeenten.
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Volledige vraag was: Hebt u de behoefte om contactgegevens, van de verzendende partij
(van diverse berichten) uit te wisselen via het berichtenverkeer?
Hierop heeft een ruime meerderheid bevestigend geantwoord.
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Volledige vraag: In welke processen hebt u deze behoefte (meerdere keuzes mogelijk).
Graag bij iedere keuze een korte toelichting geven (waarom bij dit proces de behoefte
bestaat en welke contactinformatie gewenst is).
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In deze dia het resultaat van de enquête die we tijdens de plenaire bijeenkomst hebben
gehouden.
De meeste mensen herkennen zich in de resultaten, maar een deel ook niet.
Daarnaast spreken een aantal deelnemers hun zorgen uit over dit onderwerp. Ze zijn
bang voor een verhoging van de administratieve lasten.
Daarnaast geven een aantal deelnemers aan dat hier al een oplossingsrichting wordt
voorgesteld, terwijl het onderliggende probleem niet duidelijk is.
Ook is dit iets dat in de afgelopen jaren al vaker is besproken tijdens referentiegroepbijeenkomsten en dat altijd is geschrapt door de deelnemers. Dus waarom gaan we dit nu
weer onderzoeken?
ZIN geeft aan dat deze opdracht rechtstreeks vanuit de Stuurgroep is gekomen naar
aanleiding van een programma van VWS waar dit door zowel aanbieders als gemeenten
als een groot knelpunt en grote wens is neergelegd.
Afgesproken dat we dit onderwerp wel gaan uitwerken voor de volgende release, maar
dat we beginnen met onderzoeken wat het daadwerkelijke knelpunt is dat mensen met
deze contactgegevens willen oplossen. We beginnen dus bij de basis en gaan van daaruit
het onderzoek doen en het onderwerp verder uitwerken. Daarna zullen we
oplossingsrichtingen breed onderzoeken. Daarna kunnen we gezamenlijk kijken waar de
juiste oplossing moet worden gezocht. Dat kan ook ergens anders dan in de iStandaarden
zijn.
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Deze complimenten zijn door de deelnemers tijdens de sessie uitgedeeld.
De resultaten staan op de volgende dia’s
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Wijzigingsverzoeken komen het hele jaar bij ons binnen. Deze worden allemaal
genoteerd.
De laatste maanden van 2020 hebben we nog een actieve uitvraag gedaan voor
wijzigingsverzoeken om mee te nemen in de komende release.
De echt dubbele wijzigingsverzoeken zijn bij elkaar gezet.
Verder is het wijzigingsverzoek zoals binnengekomen op de lijst gezet. Dit betekent dat
er grote en kleine zaken tussen staan, hoog over wensen en in detail met
oplossingsrichtingen erbij etc. Er is door ZIN geen voorselectie gemaakt, dus ook
wijzigingsverzoeken die buiten de kaders van de release kunnen vallen staan erbij. Dit
om een zuivere prioritering van grootste knelpunten op te halen, zonder dit al van
tevoren in te perken.
Deze totale lijst is uitgezet onder alle leden van de Referentiegroep (agendaleden en
deelnemers) die hun prioritering hebben aangegeven.
De prioritering hebben we tijdens de bijeenkomst doorgenomen met de deelnemers aan
de Referentiegroep en samen hebben we bepaald welke wijzigingsverzoeken we gaan
uitwerken voor release 2022. De besproken wijzigingsverzoeken en het uiteindelijke
resultaat van de bijeenkomst staan op de volgende dia’s.
N.B.: Uitwerken wil niet zeggen opnemen in de release. Zoals al eerder aangegeven,
wordt dat besluit pas later genomen.
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2 = Betreft een VWS project die breed onderzoekt welke en op welke wijze
zorginhoudelijke informatie moet worden uitgewisseld. Het advies vanuit ZIN is dan ook
te wachten met het uitwerken van dit wijzigingsverzoek en eerst de resultaten van het
vooronderzoek van VWS af te wachten.
6 = Dit punt valt onder het project Regieberichten van het KB. Het wel of niet uitwerken
van dit verzoek is afhankelijk van de uitkomst van het project.
10 = Dit punt is tijdens de referentiegroep-bijeenkomsten van release 3.0 ook
onderzocht. Daar is gebleken dat dit een grote technische (en ook functionele) impact
heeft. Het advies vanuit ZIN is dan ook om dit verzoek niet mee te nemen in release
2022, omdat dit buiten de kaders van de release valt.
Op de volgende dia staan de resultaten van de enquête die we tijdens de plenaire
bijeenkomst hebben afgenomen ten aanzien van deze top 10 en de adviezen vanuit ZIN.
Resultaat:
De verzoeken op 1, 3, 4, 5, 7, 8 en 9 worden uitgewerkt voor release 2022.
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De grote meerderheid is het eens met het advies van ZIN om bovenstaande verzoeken
niet te gaan uitwerken voor release 2022.
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Bijna alle deelnemers kunnen zich vinden in de top 10 van geprioriteerde
wijziginsverzoeken.
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13 = Dit punt is al eens eerder grof onderzocht (voor asielzoekers) en toen is gebleken
dat dit een grote technische (en functionele) impact heeft. Het advies van ZIN is dan ook
dit punt niet uit te werken voor release 2022.
16 = Dit punt valt onder het project Regieberichten van het KB. Het wel of niet uitwerken
van dit verzoek is afhankelijk van de uitkomst van het project. Kleine winstwaarschuwing
vooraf: Uit het vooronderzoek is al gebleken dat de regieberichten een functie vervullen
en moeten blijven.
In een enquête is aan de deelnemers gevraagd of in deze top 20 (m.u.v. 16) nog
verzoeken staan die we echt moeten uitwerken voor release 2022. Zijn er nog
zogenaamde must-haves bij?
De uitkomst hiervan staat op de volgende dia.
Resultaat:
De verzoeken op 11 en 15 worden ook uitgewerkt voor release 2022.
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Er zijn een aantal wijzigingsverzoeken die later zijn binnengekomen. (N.B.: Na de
bijeenkomst bleek dat een aantal van deze verzoeken al veel eerder is ingediend, maar
helaas niet als zodanig op de prioriteringslijst waren belandt. Deze zijn echter wel
vertegenwoordigd in andere verzoeken, dus gelukkig is er niets buiten de boot gevallen.
ZIN heeft hierover contact gehad met de melder van het verzoek).
1 = Hangt samen met het project Regieberichten, alhoewel het niet binnen de scope van
het project van KB valt. Het houdt echter wel verband met elkaar, dus is mogelijk een
risico om op te pakken.
In een enquête is aan de deelnemers gevraagd of in deze lijst nog verzoeken staan die
we echt moeten uitwerken voor release 2022. Zijn er nog zogenaamde must-haves bij?
Resultaat:
Er staan geen verzoeken op deze lijst die voor release 2022 worden uitgewerkt.
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Nu we duidelijk hebben welke geprioriteerde wijzigingsverzoeken opgepakt gaan worden,
is de vraag hoe we hier nu mee verder gaan. Dit zullen we later behandelen. Nu eerst de
interne wijzigingsverzoeken.
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Op deze dia staan de wijzigingsverzoeken die vanuit ZIN worden uitgewerkt voor release
2022. De uitwerkingen zullen worden besproken in de plenaire bijeenkomsten.
N.B.: Tijdens de bijeenkomst van 21 januari 2021 ontbrak de tijd om dit uitgebreid te
bespreken. Indien je nu al vragen hebt, kun je die stellen via info@istandaarden.nl.
Wijzigingsverzoeken vanuit PPIM Standaardisatie Advies
Voor alle iStandaarden releases die in 2022 live gaan (iWlz, iWmo, iJw, iEb).
Herbeschrijven processen in BPMN
–
Aanleiding/probleemstelling
Zorginstituut Nederland beheert de iStandaarden die worden gebruikt in de Wlz, Wmo,
Jeugdwet. De specificaties en regels worden gepubliceerd in zogenaamde
Informatiemodellen. Deze Informatiemodellen maken de processen, berichten, regels en
afhankelijkheden inzichtelijk. De huidige procesplaten zijn niet voor elk domein actueel
en er wordt bij het modelleren van de processen nog geen gebruik gemaakt van de
BMPN-methode.
Voordelen BPMN t.o.v. huidige procesbeschrijvingen (in ArchiMate):
BPMN is de “de facto” standaard/best practice voor het beschrijven van processen.
BPMN is beter leesbaar, ook voor mensen die niet direct gewend zijn om procesmodellen
te lezen.
BPMN is expressiever, wat meer mogelijkheden biedt om het proces duidelijker te
beschrijven.
De wens bestaat om BPMN te gebruiken bij de procesmodelering en alle procesplaten
voor alle Informatiemodellen op één uniforme wijze te ontwerpen en te publiceren.
Regel categorisering & patronen
Dit wijzigingsverzoek is gerelateerd aan wijzigingsverzoek 4 (Verduidelijking
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controleniveaus).
–
Aanleiding/probleemstelling
De wens is om de leesbaarheid en uniformiteit van de regels te verbeteren, zowel binnen
elke afzonderlijke iStandaard als over de verschillende iStandaarden heen. Dit helpt bij
eenduidige interpretatie van regels.
Verduidelijking controleniveaus regels i.r.t. retoursystematiek
Dit wijzigingsverzoek is gerelateerd aan wijzigingsverzoek gerelateerd aan
wijzigingsverzoek 3 (Regel categorisering & patronen).
–
Aanleiding/probleemstelling
De wens is om meer duidelijkheid te creëren/beter inzichtelijk te maken op welk niveau
een regel toegepast of gecontroleerd moet worden. Dit geeft inzicht in of een regel bijv. als
onderdeel van de XSLT’s gecontroleerd kan worden of door de partijen zelf moet worden
ingebouwd omdat deze berichtoverstijgend is.
Regels generiek en specifiek
–
Aanleiding/probleemstelling
De informatiemodellen voor iWlz en iWmo, iJw en iEb zijn gesplitst zodat deze meer
onafhankelijk van elkaar beheerd en gepubliceerd kunnen worden. De doelstelling blijft om
de verschillende standaarden integraal te beheren en gemeenschappelijke componenten te
kunnen hergebruiken over verschillende iStandaarden. Zo zijn er meerdere regels die in
verschillende iStandaarden gebruikt worden, de zogenaamde “generieke regels”. Door de
splitsing van de modellen is het extra belangrijk om deze regels in beeld te houden en te
voorkomen dat de regels onnodig van elkaar gaan verschillen.
Onderhoud Codelijst
–
Aanleiding/probleemstelling
Er zijn diverse code lijsten die “opgeschoond” kunnen worden, omdat waardes niet meer
bestaan. Dit wordt nader uitgewerkt en voorgelegd.
Informatiemodel technisch
–
Aanleiding/probleemstelling
In het informatiemodel (ook als gevolg van het splitsen van de modellen) zitten soms
“dingetjes” die niet helemaal goed zijn. Koppelingen die wel/niet kloppen. Dit wordt bij het
opnieuw publiceren van het informatiemodel opgelost.
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Hoe gaan we nu verder met alle onderwerpen en geprioriteerde wijzigingsverzoeken die
we gaan uitwerken?
Alles wordt gegroepeerd in onderwerpen. Voor ieder onderwerp wordt een subgroep
gevormd (afvaardiging van de deelnemers aan de Referentiegroep).
De subgroepen gaan een probleemstelling definiëren, business case opstellen,
oplossingen bedenken en impact bepalen. Indien mogelijk wordt er een voorstel gemaakt
voor de plenaire groep.
In de plenaire groep maken we voor ieder onderwerp de afweging of we doorgaan of niet
en of we op de goede weg zitten. Het resultaat (met onderbouwing) wordt vastgelegd en
gedeeld met alle betrokkenen bij iStandaarden via de website iStandaarden.nl.
Tijdens de laatste plenaire bijeenkomst voorziet de Referentiegroep het Zorginstituut van
input over de gewenste samenstelling van release 2022. Op basis van die input (en
allerlei andere afwegingen) maakt ZIN een advies voor de Stuurgroep i-Sociaal domein.
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Zodra de inhoud van release 2022 bekend is, gaan we de wijzigingsverzoeken die dan
nog open staan opschonen.
Hoe we dit precies gaan doen is nu nog niet bekend. In ieder geval is het de bedoeling
om ervoor te zorgen dat we een schone lijst met wijzigingsverzoeken krijgen. Ook zullen
de wijzigingsverzoeken op een andere manier worden vastgelegd, zodat het
onderliggende probleem bekend is en transparant is voor het hele veld. Op deze manier
kan bij de volgende release met een opgeschoonde en kwalitatief betere lijst worden
gewerkt.
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In deze dia staan de onderwerpen zoals ze tijdens de bijeenkomst bekend waren op een
rijtje.
Evalueren VOW en toewijzingen zijn beloften van ZIN vanuit de 3.0 release.
Aan de deelnemers is gevraagd of ze het eens zijn met de uitwerking van dit pakket aan
onderwerpen.
N.B.: Op de volgende dia’s staan de onderwerpen van de subgroepen met een korte
beschrijving. Dit is na de bijeenkomst netjes uitgewerkt en hierbij zijn de geprioriteerde
wijzigingsverzoeken ook ingedeeld.
Resultaat:
De Referentiegroep is het ermee eens dat deze onderwerpen voor release 2022 worden
uitgewerkt.
Wel geven een aantal deelnemers aan dat er nu nog “Pareltjes” missen die we eigenlijk
ook zouden moeten uitwerken.
Afgesproken dat we de deelnemers de kans geven om deze pareltjes met een goede
onderbouwing in te dienen. Het moet dan echt gaan om must haves die nu een groot
knelpunt veroorzaken en veel opleveren als we dat oplossen. De uitvraag voor de
pareltjes is inmiddels gedaan en de inlevertermijn is verstreken. Binnenkort zal ZIN een
terugkoppeling geven op de pareltjes die zijn binnengekomen.
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De bijeenkomst duurde iets langer dan ingeschat. Vandaar dat niet iedereen de tijd had
om onze enquête ten aanzien van feedback in te vullen.
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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