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Zorginstituut Nederland is beheerder van de iWmo, iJw en iEb; de
informatiestandaarden die gebruikt worden bij de gegevensuitwisseling binnen de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet.
Voor de iWmo-, iJw- en iEb-releases 2022 dient een kadernota opgesteld te
worden die de kaders en uitgangspunten weergeeft van de nieuwe releases.
De kaders en uitgangspunten geven richting voor het bepalen welke
verbeteringen, aanpassingen en wensen worden verwerkt in de releases 2022.
Het Zorginstituut heeft deze kadernota opgesteld en vraagt aan de Stuurgroep iSociaal Domein om deze kadernota vast te stellen.
Samenhang iWmo, iJw en iEb
Om de samenhang tussen de iStandaarden voor de Wmo, Jeugdwet en Eigen
bijdrage te bewaken, wordt er één kadernota opgesteld voor deze drie
iStandaarden. De intentie is om in de toekomst de iEb-standaard en het beheer
hiervan te migreren in de iWmo-standaard (feitelijke migratie nog niet voor een
volgende release).
Bepalende factoren
De volgende factoren bepalen de onderwerpen en kaders van de 2022-releases:
● Nieuwe wet- en regelgeving of aanpassing hiervan binnen de Wmo of
Jeugdwet of die deze wetgevingen raken;
● Werkagenda van Ketenbureau i-Sociaal Domein;
● Functionele wensen ter verbetering van het proces.
Nieuwe wet- en regelgeving: doorcentralisatie van Beschermd Wonen en
maatschappelijke opvang
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschermd wonen van mensen met
psychiatrische of psychosociale beperkingen. Zij wonen bijvoorbeeld in een
instelling met andere mensen die ook begeleiding nodig hebben. Steeds vaker
blijven deze mensen in hun eigen huis wonen en wordt de benodigde zorg thuis
geleverd. Voor het opleggen van de eigen bijdrage geldt dat de hoogte van de
eigen bijdrage is gekoppeld aan het wel of niet hebben van een wooncomponent.
Het Ministerie van VWS kijkt naar aanpassingen in deze wet- en regelgeving .
De verwachting is dat de aanpassingen impact hebben op de iEb-standaard en
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wellicht vanaf 1 januari 2022 ondersteund moet worden door deze iStandaard.
Tijdens de voorbereidingen voor de nieuwe releases wordt door het Zorginstituut
de voortgang van de aanpassingen in wet- en regelgeving nauwlettend in de
gaten gehouden.
Indien per 1 januari 2022 ondersteuning vanuit de iEb-standaard verwacht wordt
is het van belang dat uiterlijk 15 februari 2021 de inhoud van de wet- en
regelgeving bekend is om tijdig impact te kunnen bepalen.
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Werkagenda Ketenbureau i-Sociaal Domein
De Werkagenda van het Ketenbureau i-Sociaal Domein bevat een aantal thema’s
die door het Ketenbureau nader worden onderzocht. De verwachting is dat een
aantal van deze thema’s (geringe) impact kunnen hebben op de doorontwikkeling
van de iStandaarden.
Dit geldt voor:
Regieberichten
Op dit moment is in de standaarden de scheiding tussen regie en rechtmatigheid
het uitgangspunt waarop het gebruik van de regieberichten is gebaseerd.
Tegelijkertijd worden in de praktijk wel degelijk regieberichten gebruikt bij
rechtmatigheidsprocessen. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein is een onderzoek
gestart om in kaart te brengen welke behoefte er is voor verbetering van het
proces (denk aan het kunnen monitoren of vergaren van sturingsinformatie, maar
ook controles tegen de rechtmatigheid). Als deze behoefte in kaart is gebracht
kan het Zorginstituut onderzoeken op welke wijze deze berichten de processen
(beter) kunnen ondersteunen,
Productcodes
Het Ketenbureau i-Sociaal Domein doet een vooronderzoek naar productcodes die
gebruikt worden in de iWmo en iJw. Doel van dit vooronderzoek is om meer
inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaken van het grote aantal productcodes
dat wordt gebruikt en welke gevolgen dit heeft voor zorgaanbieders en
gemeenten. Aanleiding zijn de signalen dat de diversiteit in productcodes leidt tot
administratieve lasten.
Hulpmiddelen
Het Ketenbureau i-Sociaal Domein doet, doet samen met het Zorginstituut,
onderzoek naar het gebruik van het iWmo- en iJw-berichtenverkeer bij de
toewijzing van hulpmiddelen, en dan met name voor de verschillende varianten
(huur- en koop). Naar verwachting is het onderzoek pas in mei 2021 gereed en
kunnen wijzigingen op de iStandaard pas doorgevoerd worden in een volgende
release. Mochten de resultaten duidelijk zijn voor 15 februari 2021, zal overwogen
worden om het wel/niet mee te nemen.
Samenwerkingsverbanden
Het Ketenbureau i-Sociaal Domein doet onderzoek naar inrichting van een
gezamenlijke backoffice in relatie tot de nieuwe Jeugdwet. In het regeer akkoord
is afgesproken “Voor het behoud van specialistische jeugdhulp kan regionale
samenwerking noodzakelijk zijn. Als gemeenten de noodzakelijk geachte
samenwerking op deze terreinen niet zelf regelen, dan dwingt het Rijk dit af”.
Voor deze thema’s geldt dat het van belang is dat uiterlijk 15 februari 2021 de
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functionele behoefte vastgesteld is om tijdig impact te kunnen bepalen en op te
nemen in de releases.
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Functionele wensen ter verbetering van het proces
Het Zorginstituut heeft een actieve oproep gedaan onder alle betrokken
ketenpartijen voor wensen op de iStandaarden. Tot eind december 2020 kunnen
deze wensen worden ingediend.
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De volgende wensen zijn op dit moment bekend bij het Zorginstituut:
• Opnemen informatie over contactpersonen;
• Toevoegen retourinformatie voor 323- en 325-berichten;
• Verder uitwerken van issues betreffende het corrigeren van
toewijzingen;
• Evalueren en doorontwikkelen Verzoek om Wijziging;
• Evalueren en doorontwikkelen iEb-standaard;
• Wensen vanuit GI’s;
• Evalueren en doorontwikkelen inperking van de varianten in toewijzing;
• Diverse kleine functionele wensen.
Gebruikers hebben tot 31-12-2020 de mogelijkheid om
wijzigingsverzoeken in te dienen bij het Zorginstituut. Wensen worden
besproken tijdens referentiegroepen en geprioriteerd.
Tijdens de voorbereidingen voor de nieuwe releases wordt onderzocht welke
impact deze wijzigingen met zich meebrengen bij het doorvoeren hiervan.
Ook worden verschillende oplossingsmethodes onderzocht en verwerkt in een
businesscase om te kunnen bepalen of de aanpassing binnen de kaders van de
releases vallen.

Kaders en uitgangspunten
De kaders en uitgangspunten die gesteld worden voor de releases 2022 en
richting geven aan de uiteindelijke functionele- en technische inhoud van de
releases zijn:
• Minor Release; door de impact van de release 3.0 op de gebruikers van
het iWmo- en iJw-berichtenverkeer wordt de opvolgende release een
Minor release met slechts gerichte impact op de specificaties;
• Wijzigingen moeten bijdragen aan administratieve lastenverlichting voor
gemeenten en/of aanbieders van zorg en ondersteuning;
• Focus van de wijzigingen is gericht op procesverduidelijking of
beperking variëteit in gebruik van de iStandaarden, met slechts
geringe of geen technische impact;
• Wijzigingen met meer dan geringe technische impact worden alleen
doorgevoerd wanneer de businesscase voldoende voordeel oplevert
voor één of meer ketenpartijen (binnen de kaders van een Minor
release);
• Functionele behoefte is vastgesteld uiterlijk 15 februari 2021 (maar bij
voorkeur op een eerder moment) om tijdig impact te kunnen bepalen
en op te nemen in de releases.
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Releaseproces en planning releases 2022
Het Zorginstituut hanteert een inmiddels door de keten gekend en gewaardeerd
releaseproces, waarin gemeenten, aanbieders van zorg en ondersteuning, CAK en
softwareleveranciers hun voorkeuren en impact-inschattingen kenbaar maken
voor wijzigingen in een volgende release. Dit is niet alleen van belang voor een
‘gedragen’ release, het stelt ketenpartijen ook in staat om wijzigingen in te
passen in zowel bedrijfsvoering als applicaties.
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Onderstaande planning is opgesteld volgens het huidige proces Releasebeleid
iStandaarden en zal voor de iWmo, iJw en iEb releases 2022 gevolgd worden, om
tot een advies over de functionele inhoud van de releases te kunnen komen:
• Wijzigingsverzoeken analyseren (november 2020 – mei 2021)
Analyse en onderzoek op functionele- en technische impact tijdens
referentiegroepbijeenkomsten. Dit proces wordt samen met (een
vertegenwoordiging van) alle ketenpartijen doorlopen. Voor het
bepalen van de technische impact worden softwareleveranciers
betrokken bij dit proces.
• Advies functionele inhoud releases (uiterlijk 1 juni 2021)
Op basis van het advies vanuit de referentiegroepen stelt het
Zorginstituut een advies op over de functionele inhoud van de release
die ter goedkeuring aan de Stuurgroep i-Sociaal Domein wordt
aangeboden.

Migratiestrategie
Het Zorginstituut gaat vooralsnog uit van een implementatiedatum van 1 april
2022. Deze datum is echter afhankelijk van de uiteindelijke functionele inhoud
van de release en de impact hiervan. Wanneer een wijziging noodzakelijk is vanuit
wet- en regelgeving waardoor de nieuwe versie van één van de iStandaarden op 1
januari 2022 in gebruik genomen dient te worden, kan het zijn dat gekozen wordt
voor verschillende implementatiedatums voor de iWmo, iJw en iEb. Dit wordt
tijdens het referentiegroepproces nader onderzocht.
Zorginstituut Nederland
Team Informatiestandaarden
Anita Kamies (domeinadviseur iWmo/iJw)
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