Kort verslag van de tweede technische referentiegroep voor de
iWmo/iJw-release van 2019, op 9 mei 2018 van 9.30 tot 17.00 uur
Organisator: Zorginstituut Nederland, Team iStandaarden
Deelnemende organisaties
Zorginstituut Nederland (ZIN), Qurentis, De Heer Software, gemeente
Amsterdam, Centric, Infomedics, Curasoft, Nedercare
VNG, eCare , GGZ Nederland, Medicore, Nedap, Nexus Nederland, PinkRoccade
Simac Healthcare, SodaConsult , Stichting Inlichtingenbureau, Stipter, Time FF,
TTS Technology to serve, Unit 4, VECOZO, Vektis Streams, Zorglokaal,
Chipsoft, Cormel IT, Horlings & Eerbeek, Zorgned, Topicus.
Algemene sfeerimpressie van de bijeenkomst
Doelgerichte en (wederom) constructieve bijeenkomst met als centrale vraag
‘wat kunnen we met elkaar voor een release per Q1 2019 realiseren?’. Een
groot deel van de besproken RFC’s wordt begin juni als conceptspecificatie
gepubliceerd. De specificaties worden begin juni gepubliceerd zodat partijen in
het werkveld ze kunnen beoordelen.
In dezelfde periode onderzoekt een kleine groep van gemeenten, aanbieders,
softwareleveranciers en het Zorginstituut hoe – binnen de scope van een
‘rustige release’– een veldgedragen verbetering kan worden bereikt rond
outputgericht declareren en factureren en trajectfinanciering.
Op de agenda vandaag
Zie hiervoor de pdf met de presentatie die tijdens de bijeenkomst gegeven is:
9 mei 2018 – Technische Referentiegroep iWmo en iJw 2019 – presentatie.
Context en voorbereiding
Alle deelnemers hebben van tevoren een uitwerking ontvangen met conceptRFC’s.
Net zoals in de functionele referentiegroep (FRG) blijkt er in de technische
referentiegroep (TRG) behoefte te bestaan aan verduidelijking van het
bedoelde gebruik van iWmo en iJw. Tegelijkertijd wordt gesignaleerd dat
intussen, juist door de afwezigheid van de gewenste duidelijkheid, inmiddels
diverse uitvoeringspraktijken zijn ontstaan bij gemeenten en aanbieders van
zorg en ondersteuning. Het nu meer verduidelijken – en daarmee specificeren –
van beide iStandaarden dwingt het veld tot aanpassingen in de
uitvoeringspraktijk. De door het veld gewenste verduidelijking leidt dus
onherroepelijk tot soms stevige impact in de bedrijfsprocessen.
Inhoudelijke bespreking
Naast de bespreking van de RFC’s is veel aandacht geschonken aan de RFC’s
voor declareren en factureren. Ook in deze tweede TRG blijkt tussen
softwareleveranciers een verschil van inschatting van de impact van de
voorgestelde wijzigingen. Deels heeft dit te maken met de aanpassingen in de
berichtspecificaties, deels met aanpassingen in de bedrijfsregels. Die laatste
raken zowel de processen en protocollen bij gemeenten en aanbieders als de
workflow-functionaliteit die diverse softwareleveranciers bieden.
Los hiervan geeft een groot deel van de TRG aan RFC 3B in samenhang met
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het hele proces uit te werken en daarmee de inlossing van de businesscase
sterker te maken. RFC 3B houdt in: declareren en factureren voor alle
uitvoeringsvarianten duidelijk beschrijven en trajectfinanciering uitwerken.
Dat komt doordat een belangrijk deel van de functionele behoefte niet alleen in
declaratie en facturatie moet worden opgepakt, maar ook in de doorwerking
van contractafspraken in het Toewijzingsbericht. Voor dit laatste is in de
aanloop naar de referentiegroepen geen eenduidigheid in het veld gebleken,
waardoor een breed gedragen, te standaardiseren veldnorm ontbreekt. De
ontwikkeling van zo’n norm is daarom ook onderdeel van de
kortetermijnwerkagenda van het Ketenbureau.
Een aantal deelnemers van de TRG, onder wie medewerkers van een grote
gemeente en een aanbieder, heeft tijdens de bijeenkomst aangegeven
mogelijkheden te zien om desondanks tot een breed gedragen standaard te
komen rond outputgericht declareren en factureren en trajectfinanciering. Een
groepje van gemeenten, aanbieders, softwareleveranciers en het Zorginstituut
doet hier de komende weken onderzoek naar. Het doel daarbij is om, indien er
voldoende functioneel en technisch draagvlak is, alsnog een RFC op te stellen
en deze uit te werken voor de release per Q1 2019.
Implementatiestrategie
De implementatiestrategie is met de TRG besproken. De context: de door de
functionele referentiegroep uitgesproken urgentie en impact én de wens van de
Stuurgroep om het veld regelmatig, en in ieder geval in het eerste kwartaal
van 2019, van een nieuwe release te voorzien.
De TRG adviseert, gezien de aard van de wijzigingen, te kiezen voor een big
bang-scenario, waarin vanaf 1 januari 2019 tot 1 april 2019 de nieuwe
specificaties (berichtenstandaarden en bedrijfsregels) bij gemeenten en
aanbieders worden geïmplementeerd. Het Zorginstituut betrekt het advies van
de TRG bij de ontwikkeling van de uiteindelijke implementatiestrategie. Het
Zorginstituut stemt hierin af met de VNG en het Ketenbureau.
Op pagina 3 en 4 van dit verslag vindt u het advies van de TRG voor elk van de
RFC’s.
Vervolg
De komende weken werkt het Zorginstituut de conceptspecificaties uit van de
besproken RFC’s. Begin juni worden die gepubliceerd op istandaarden.nl.
Vervolgens gaat de reviewperiode in van één maand.
Intussen doet het groepje gemeenten, aanbieders, softwareleveranciers en het
Zorginstituut onderzoek naar de haalbaarheid van een RFC voor outputgericht
declareren en factureren en trajectfinanciering.
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