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Agendapunten
1. Opening en welkom
2. Gastspreker over ‘Actieonderzoek: hoe ECD’s zorgprofessionals meer
kunnen ondersteunen’
3. iStandaarden: stand van zaken en ontwikkelingen
4. Ontwikkelingen PGB2.0-systeem
5. Ketenmonitoring
6. Project Wachttijden van Ketenbureau i-Sociaal Domein
7. Project Contractstandaarden van Ketenbureau i-Sociaal Domein
8. Afsluiting

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 12102021
Agendapunt: Presentatie
Berenschot onderzoek ECD’s

Vanuit Berenschot – Hans
Oosterkamp & Ruurdje Procee

Uitgebreide presentatie over de resultaten van het Actieonderzoek hoe ECD’s de
zorgprofessionals meer kunnen ondersteunen. Presentatie heeft een actief
gesprek ontketend tussen softwareleveranciers en Berenschot.
Agendapunt: Stand van Zaken
iStandaarden

Vanuit Zorginstituut – Bapke
Gebruers (iWlz), Anita Kamies
(iWmo/iJw), Tessa van Hoof
(iPgb)

Uitgebreide informatie is te vinden in de presentatie. Belangrijkste
aandachtspunten:
iWlz
•
De nieuwe release van iWlz: iWlz 2.3 wordt per 01-01-2022
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geïmplementeerd en per 03-01-2022 in gebruik genomen.
•
Meld je aan voor de ketentest. Dit kan via info@istandaarden.nl. Voor het
meedoen aan de ketentest is een testcertificaat van VECOZO nodig. Deze
procedure neemt enige tijd in beslag, dus het is zaak je zo snel mogelijk
aan te melden, mocht je dit al niet hebben gedaan.
•
Het landelijk draaiboek voor de migratie naar de nieuwe iWlz-release is in
ontwikkeling en wordt gepubliceerd in de eerste week van november.
iWmo/iJw



De nieuwe releases iWmo/iJw 3.1 worden per 1-4-2022 van kracht en
op maandag 4-4-2022 in gebruik genomen. Definitieve specificaties zijn
op 30-9-2021 gepubliceerd. In november wordt resterende
documentatie (o.a. landelijk draaiboek) gepubliceerd en in december
wordt de casuïstiek bijgewerkt in het informatiemodel.



Vorige week is een nieuwsflits verzonden met een verduidelijking voor
outputgericht declareren op een toewijzing met de frequentie per week.
Deze verduidelijking is in 3.1 doorgevoerd, maar geldt ook al voor de
huidige 3.0 releases. Vragen hierover kunnen worden gesteld via
info@istandaarden.nl.



Het Zorginstituut heeft samen met Ketenbureau een enquête uitgezet
m.b.t. declareren bij 2-wekelijkse zorglevering in de huishoudelijke
hulp. Deze enquête staat nog open t/m vrijdag 15-10-2021. Daarna
wordt gekeken of er aanpassingen nodig zijn in de huidige 3.0 releases
en de 3.1 releases.
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iEb
•
De Stuurgroep BW heeft het besluit genomen om de inhoud van de
eerstvolgende iEb-release te splitsen. In 2022 wordt iEb2.0 in gebruik
genomen die gericht is op aanpassingen voor Beschermd Wonen. In 2023
wordt dan een nieuwe iEb-release geïmplementeerd waarin aanpassingen
zijn opgenomen voor Abonnementstarief.
iPgb
•
Versie 2.1 is nog in ontwikkeling en verkenning loopt om te kijken welke
scenario’s voor een nieuwe versie van de iPgb-standaard haalbaar zijn.
iStandaarden algemeen
•
Wijzigingsverzoeken voor de releases 2023 kunnen al gemeld worden aan
het Zorginstituut. Graag voor eind december indienen via
info@istandaarden.nl

Agendapunt: Ontwikkelingen

Vanuit VNG – Danny Kalkhoven

PGB2.0-systeem
Uitgebreide informatie is te vinden in de presentatie. Belangrijkste
aandachtspunten:
•
Op dit moment worden er gemeenten gevraagd voor een pilot voor de
aansluiting op het PGB2.0-systeem. De lessons learned zullen gebruikt
worden voor latere aansluitingen.
Agendapunt: Ketenmonitoring

Vanuit Ketenbureau – Jaap
Sikkink

Uitgebreide informatie is te vinden in de presentatie. Belangrijkste
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aandachtspunten:
•
De uitfasering van de 303/304 berichten loopt. Het aantal berichten dat
wordt verstuurd daalt gestaag, net als het aantal aanbieders dat deze
berichten nog verzendt. Wel is te zien dat er vertraging in het versturen
van deze berichten is ontstaan (achterstand zorgaanbieders).
•
Oproep: voorzie je knelpunten bij de uitfasering van de 303/304
berichten? Mail ze naar info@istandaarden.nl.
Agendapunt: Wachttijden

Ketenbureau i-Sociaal Domein
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Vanuit Ketenbureau – Jaap
Sikkink

VWS en de VNG hebben de handen in een geslagen om afspraken te maken
over de aanpak van de wachttijden in de jeugdzorg. Er wordt een project onder
leiding van de VNG en OZJ (Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd)
opgericht, waarbij het Ketenbureau betrokken is voor m.n. data -analyse.
Agendapunt:

Contractstandaarden

Vanuit Ketenbureau – Robin
Bertus

Uitgebreide informatie is te vinden in de presentatie. Belangrijkste
aandachtspunten:
•
VNG is akkoord gegaan met het besluit rond contractuniformiteit van
Ketenbureau i-Sociaal Domein (procesvoorstel hoe te komen tot
contractuniformiteit).
•
Het Plan van Aanpak jeugd wordt in Q4 2021 opgesteld, waarna in 2022
fase 2 van start zal gaan.
•
Vragen over het project? Projectleider is Ellie Miedema (ellie.miedema@isociaaldomein.nl)
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Rondvraag en sluiting

Het volgende Softwareleveranciersoverleg Special Edition is op dinsdag 14
december 2021. Inbreng van onderwerpen kan via info@istandaarden.nl.
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