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Agendapunten:
1. Opening
2. Korte mededelingen
a. Opdracht beheer iPgb
b. KIK-V, van programma naar beheer
c. Proof of Concept Indicatieregister; aansluiten bij sprintsessies
d. KTO ondersteunt iPgb berichten
e. Live met monitor stuurinformatie
f. Regiosessie Woonplaatsbeginsel
g. Project Hulpmiddelen gestart voor Wmo
3. Berichtenmonitoring
4. Svz iStandaarden releases in ontwikkeling en huidige releases
5. Break-out sessies: 2 jaren kalender
6. Testvoorziening iStandaarden
7. SLO Pol
8. Evaluatie landelijke ketentest iWlz
9. Servicedesk; met welke vraag kun je waar terecht?
10. Afsluiting en vragenmarkt
Hieronder worden alleen de agendapunten die uitgebreid zijn besproken weergegeven.
Informatie over de agendapunten en mededelingen is terug te vinden in de presentatie:
Presentatie SLO 13042021.
Agendapunt: Mededelingen

-

-

Vanuit Zorginstituut Nederland
en Ketenbureau – Tessa van
Hoof & Robin Bertus

Opdracht beheer iPgb
Het Zorginstituut heeft de opdracht ontvangen om de iPgb-standaard
structureel te beheren en door te ontwikkelen. Op korte termijn gaat ZIN
overleg voeren met betrokken partijen
KIK-V, van programma naar beheer
Vanaf 1 juli 2021 wordt de nieuwe beheerorganisatie AGLZ van kracht,
waarin de producten die zijn vastgesteld in het programma KIK-V worden

-

-

-

-

-

beheerd en doorontwikkeld. Deze beheerorganisatie wordt uitgevoerd
door Team Informatiestandaarden van ZIN.
PoC indicatieregister; aansluiten bij sprintsessies
Softwareleveranciers kunnen aansluiten bij online sprintsessies van het
Actieprogramma (PoC Indicatieregister). Meer informatie is op te vragen
bij het Zorginstituut.
KTO ondersteunt nu ook iPgb-berichten
Op de KTO van het Ketenbureau kunnen softwareleveranciers in het
sociaal domein nu ook de iPgb 2.0 berichten testen (keten gemeente – IB –
PGB 2.0 systeem).
Live met Monitor Stuurinformatie
In een webinar op 1 april jl. hebben het Inlichtingenbureau (IB) en het
Ketenbureau de nieuwe functionaliteit van de monitor stuurinformatie
aangekondigd. De eerste gemeenten gaan nu de data testen die door IB
wordt klaargezet in het portaal. In deze data over 2021 zijn de berichten
en de producten over de verschillende berichten heen aan elkaar
gekoppeld.

Regiosessies woonplaatsbeginsel op 13, 14, 20 en 21 april
Het nieuwe Woonplaatsbeginsel wordt per 1/1/2022 ingevoerd. Ter
voorbereiding organiseert het Ketenbureau een aantal regiosessies
waarvoor partijen zich kunnen aanmelden.

Project Hulpmiddelen gestart voor Wmo
Het Ketenbureau is een nieuw project gestart rondom hulpmiddelen om
het financieel-administratieve proces te verbeteren. Hiervoor wordt een
nieuw procesontwerp opgesteld. Meer informatie op de site van het
Ketenbureau: i-sociaaldomein.nl

Agendapunt: Berichtenmonitoring
Presentator – Jaap Sikkenk (KB)
Uitgebreide informatie is te vinden in de presentatie. Belangrijkste
aandachtspunten:




Gebruik 317/318 berichten valt nog tegen.
Draag zorg voor versturen retourberichten (m.n. 302/318/320 berichten).

Softwareleveranciers geven aan dat de Groene Vink een rol kan spelen in het
verbeteren van het aantal uitgewisselde berichten. Het Zorginstituut is bezig met
de doorontwikkeling van de Groene Vink module, deze wordt naar verwachting
begin 2022 weer opgeleverd.

Agendapunt: Break-out sessies

Presentator: Tessa van Hoof
(ZIN) en Robin Bertus (KB)
Tijdens de break-outsessies zijn projecten in kaart gebracht die de komende
twee jaar invloed hebben op de ontwikkelagenda van de softwareleveranciers.
Meerdere organisaties zijn een meerjarenkalender aan het opstellen en het is
onwenselijk om dit door meerdere partijen te laten doen (fragmentatie). De input
die tijdens het SLO wordt opgehaald wordt gedeeld met o.a. het Ministerie van
VWS die een centrale meerjarenagenda opstelt. De input wordt ook gebruikt door
het Ketenbureau en het Zorginstituut bij het bepalen van migratiestrategieën
voor doorontwikkeling van iStandaarden en andere projecten in het sociaal
domein.
Een greep uit de projecten die genoemd worden:
- Zorgprestatiemodel
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- FZ (gegevensuitwisseling Forensische Zorg)
- Wzd (gegevensuitwisseling Wet Zorg & Dwang)

Agendapunt: Testvoorziening
Presentator: Tessa van Hoof
iStandaarden
(ZIN)
Voor de oplevering van een bètaversie van de nieuwe Testvoorziening
iStandaarden worden testgebruikers gevraagd. De nieuwe TiS is decentraal te
gebruiken.
Een aantal softwareleveranciers hebben aangegeven hier graag aan mee te
werken.
Daarnaast wordt uitgevraagd of softwareleveranciers de behoefte hebben aan het
gebruiken van TiS voor de iEb-standaard. Weinig softwareleveranciers zijn
betrokken bij deze iStandaard en hebben hier (nog) geen behoefte aan, maar het
is goed om op termijn TiS hier wel voor te kunnen gebruiken.
Agendapunt: SLO Pol
Resultaat van de enquête vragen:

Presentator: Jaap Sikkenk (KB)

Het Zorginstituut stelt een aantal technische producten ter beschikking via een
Gitlab-omgeving. Is dit:
A. Eenvoudiger dan voorheen
0/31 ( 0%)
B. Ingewikkeld en minder overzichtelijk
1/31 ( 3%)
C. Ik wist niet dat het Zorginstituut een Gitlab-omgeving
heeft
23/31 ( 74%)
Geen antwoord
7/31 ( 23%)
De website istandaarden.nl wordt momenteel doorontwikkeld, er komt een hele
nieuwe website! Als gebruiker van de website wil ik graag meewerken aan een
behoefte inventarisatie:
A. Ja ik werk graag mee aan een gebruikersonderzoek
8/31 ( 26%)
B. Ik wil alleen input leveren dmv het invullen van
een enquête
15/31 ( 48%)
C. Ik kan of wil niet meewerken aan een gebruikersonderzoek 2/31 ( 6%)
Geen antwoord
6/31 ( 19%)
Het Ketenbureau heeft aan het Zorginstituut gevraagd een impactanalyse uit te
voeren voor het doorvoeren van een tussenrelease om knelpunt Stapeling op te
lossen voor hulpmiddelenleveranciers. Het Ketenbureau wil graag weten of jullie
willen meewerken aan een impactanalyse
A. Ja graag, ik ondervind namelijk ook hinder
7/31 ( 23%)
B. Nee, want het heeft voor mij geen impact
13/31 ( 42%)
C. Nee, want ik heb hier geen tijd voor
2/31 ( 6%)
Geen antwoord
9/31 ( 29%)
Ik wil elkaar weer fysiek ontmoeten zodra de maatregelen het toelaten:
A. Klopt, ik kan niet wachten tot ik iedereen weer 'live' kan zien 4/31 (13%)
B. Vind ik wel gezellig, maar online werkt voor mij ook prima 19/31 (61%)
C. Anders
1/31 (3%)
Geen antwoord
7/31 (23%)
Agendapunt: Evaluatie landelijke
Presentator: Tessa van Hoof
ketentest iWlz
(ZIN)
De evaluatie van de landelijke ketentest iWlz heeft bevestigd dat partijen de
aangescherpte rol van het Zorginstituut als positief ervaren. Verbeterpunten die
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zijn aangedragen worden verwerkt in de landelijke ketentest iWlz 2021. Het
aantal softwareleveranciers van zorgaanbieders dat deelnam aan de ketentest
was laag. Uitvraag tijdens het SLO laat zien dat tijdsgebrek hiervan de
voornaamste reden is, maar de ketentesten moeten wel voortgezet worden.

Alle verslagen, documentatie en presentaties van het SLO s zijn
pagina Softwareleveranciersoverleg op istandaarden.nl.
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