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Agenda
1. Opening en welkom
2. Gastspreker CIP; Yosta Dammen (community en
programmamanager CIP) geeft jullie een inkijk in de BIO, SSD en
ICO
3. iStandaarden: stand van zaken en ontwikkeling
4. Ketenbureau i-Sociaal Domein: stand van zaken en ontwikkeling
5. Vervolg softwareleveranciersoverleg; vragen aan
softwareleveranciers
6. 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 15022022
Presentator

2. Presentatie Centrum Informatiebeveiliging en
PrivacybeschermingPresentatie over de producten van het CIP.
Deze producten zijn vrij toegangkelijk en zijn dus ook beschikbaar
voor softwareleveranciers die hier gebruik van willen maken.
Wanneer softwareleveranciers vragen hebben over deze producten,
of behoefte hebben aan een verdiepende workshop over één van de
producten, dan kunnen zij dit melden bij het Zorginstituut.

Yosta
Dammen
(CIP)

Voor meer informatie over de producten van het CIP kun je terecht
bij:
Home NL - cip-overheid
Home NL - bio-overheid
ICO Wizard - bio-overheid

3. iStandaarden: stand van zaken en
ontwikkelingen
Zie de presentatie voor uitgebreide informatie die is gegeven
tijdens de vergadering

Tessa van
Hoof, Irene
Zijlstra,
Anita
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Algemeen
De nieuwe website www.istandaarden.nl is in gebruik genomen. De
website blijft doorontwikkeld worden, suggesties voor aanpassingen
kunnen bij Servicedesk iStandaarden gemeld worden.
iWlz
-

Toelichting wordt gegeven op de goed verlopen
ingebruikname van iWlz 2.3 per 3 januari 2022, de start
van het releaseproces voor de release 2023 en de
voortgang van de PoC van het Indicatieregister.

Kamies en
Judith
Verhoeven
(ZIN)
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Vragen vanuit deelnemers:
Is de kadernota voor de nieuwe release al definitief?
De nota is op inhoud vastgesteld, maar tekstueel worden
nog paar minimale aanpassingen doorgevoerd. Laatste
week van februari zal de kadernota definitief zijn en
vervolgens gepubliceerd worden op de website.
iEb
Landelijk draaiboek voor migratie naar iEb 2.0 zal
binnenkort worden gepubliceerd.
Eind februari worden de concept specificaties van iEb 3.0
gepubliceerd.
In release iEb 2.0 zijn de berichten voor Beschermd Wonen
opgenomen.
In release iEb 3.0 zijn de berichten voor het
Abonnementstarief opgenomen.
iWmo/iJw
Voor het uitfaseren van de 303- en 304-berichten is een
draaiboek beschikbaar gesteld, de uitfasering loopt tot 1
april 2022.
Nog deze week worden nieuwe XSLT’s beschikbaar voor iJw
3.1 in verband met een correctie in de XSLT’s (geen
aanpassing van regelset en specificaties).
Toelichting wordt gegeven over de start van het
releaseproces voor de releases 2023. Behalve de
referentiegroepbijeenkomsten worden werkgroepen
samengesteld (vertegenwoordiging van gehele veld) die
gezamenlijk onderwerpen uitwerken. Er wordt vanuit deze
werkgroepen terugkoppeling geleverd tijdens de plenaire
bijeenkomsten.
Voor de bericht overstijgende regels die ook binnen bericht
moeten gelden, zal de correctie bij de volgende release
plaatsvinden. Mocht je hierbij problemen ondervinden kun
je dit melden via info@istandaarden.nl of door telefonisch
contact op te nemen met Anita.
Groene Vink
De Groene Vink module is beschikbaar voor iWmo- en iJw
3.1, de inschrijving is geopend. De module is dit jaar
anders qua techniek; er is namelijk een centraal deel van
de Groene Vink module (examenmodus) en een
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-

studiemodus die dit jaar voor het eerst is geïntroduceerd.
Je kunt deze installeren binnen je eigen softwareomgeving
wat het gebruik vanuit de eigen software eenvoudiger
maakt.
De eerste Groene Vink is al behaald!
Alvast voor in de agenda: de uitreiking van de Groene Vink
vindt plaats op dinsdagmiddag 19 april 2022
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iPgb
- Judith Verhoeven stelt zich voor als de nieuwe domeinadviseur
iPgb.

4. Ketenbureau: stand van zaken en
ontwikkelingen
-

-

-

Begin jaar werkte de nieuwe koppeling van VECOZO niet
goed. Dit is gecorrigeerd en 97% van de berichten kunnen
nu gekoppeld worden.
Verzoek aan softwareleveranciers om zorgaanbieders zo
veel mogelijk te ondersteunen bij het aansluiten op de
VECOZO web-service, zodat er een goede koppeling in de
keten ontstaat voor heen-en retourberichten.
- Toelichting wordt gegeven op aantallen vanuit de
berichtenmonitor

5. Het vervolg: inrichting van het

softwareleveranciersoverleg
Toelichting wordt gegeven over het ontstaan van het
Softwareleveranciersoverleg. Van de start in 2005 door
Zorginstituut Nederland, naar de samenwerking voor dit overleg
met VNG Realisatie in 2013, naar de eerste Special Edition in 2017.
Om aan te blijven sluiten bij de behoefte van softwareleveranciers,
wordt een enquête gehouden over de inrichting en frequentie van
het SLO.

Jaap
Sikkenk
(Ketenbure
au)

Tessa van
Hoof (ZIN)
en Robin
Bertus
(Ketenbure
au)

Algemeen resultaat enquête:
Deelnemers willen het SLO, en de huidige frequentie behouden.
Verdieping op een aantal onderwerpen is erg gewenst. Ook gaan
stemmen op om onderwerpen per domein in te richten en
domeinspecifieke overleggen in te richten. Een aantal deelnemers
geven juist aan dat informatie over andere domeinen wel
betekenisvol kan zijn. Duidelijk is dat vooraf bekend moet zijn in
welk tijdsvak een domein wordt geagendeerd.
Vooral de volgende onderwerpen worden genoemd als blijvend
onderdeel van het SLO:
- iStandaarden
- Gegevensuitwisseling in de toekomst (strategische beeldvorming)
- Terugkoppeling van referentiegroepbijeenkomsten
- Update netwerkmodel
- Informatie vanuit iDirectie / Informatieberaad / Architectuurboard
- Statusupdate Hervormingsagenda Jeugd en impact op
informatieuitwisseling
- Informatie en kennis vanuit andere departementen die te maken
hebben met gegevens- en informatieuitwisseling (denk aan Justitie,
maar ook programma Inzicht etc)
- KIK-V
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Detailresultaten:
NB: aantal deelnemers kon enkel via de chat antwoorden.

Datum
28 februari 2022

Moet het SLO blijven:
Ja: 89%
Nee:
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De frequentie moet:
Hoger worden: 14%
Gelijk blijven: 86%
Lager worden:
Scope van het SLO moet:
Breder worden: 29%
Gelijk blijven: 36%
Specifieker worden: 35%
Op 19 april is in de middag de Groene Vink uitreiking. Op de
ochtend is een SLO gepland. Moet dit overleg doorgaan?
Ja: 30%
Nee: 10%
Maakt mij niet uit: 60%

6. Afsluiting

Of en op welke manier het SLO van 19 april plaatsvind, wordt
nog bekend gemaakt. Deelnemers ontvangen hier bericht over.

Tessa van
Hoof (ZIN)
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