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Beste leden van de Stuurgroep i-Sociaal Domein,

In opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) beheert en
ondersteunt Zorginstituut Nederland iWmo en iJw: de informatiestandaarden voor
aanbieders en gemeenten voor de Wet maatschappelijk ondersteuning en de
Jeugdwet. Ook voor 2017 is Zorginstituut Nederland gevraagd deze taak uit te
voeren.

Voor de totstandkoming van iWmo en iJw wordt een zorgvuldige releasecyclus
doorlopen. Dit proces start in het voorjaar van 2017. Vanuit het Zorginstituut
vragen we de Stuurgroep om deze gebruikelijke releasecyclus te doorlopen ter
voorbereiding op 2018. Ter ondersteuning bieden wij in deze memo de kaders
voor de releases van iWmo en iJw 2018.

Blik op 2018
Het jaar 2017 staat voor een deel in het teken van de XML implementatie.
Zorginstituut Nederland, als beheerder en ontwikkelaar van iWmo en iJw,
onderkent de afhankelijkheden met de infrastructuur(partijen). De vertraging in
de implementatie van XML is echter niet van invloed op de voorbereiding richting
2018. Het Zorginstituut wil koers houden en met frisse energie iWmo en iJw 2018
gaan voorbereiden. Uiteraard gebeurt deze voorbereiding in nauwe samenwerking
met experts uit het veld van zorg en ondersteuning en het programma i-Sociaal
Domein.

Regulier releasebeleid en uitgangspunten
De aanloop naar een nieuwe versie wordt in het voorjaar van 2017 gestart. In
februari starten de Referentiegroepen, verdeeld over functionele en technische
referentiegroepen. Daarin worden aanbieders, gemeenten, branches en
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softwareleveranciers uitgenodigd om hun visie op iWmo en iJw te delen. Vanuit
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hun praktijkervaringen worden functionele en technische aanpassingen en
verbetering overwogen en voorbereid. De uitgangspunten in de voorbereiding
naar een nieuwe versie zijn:
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Uitgangspunten
1. Minimale belasting aanbieders en gemeenten
Vandaag de dag is de ervaring dat gemeenten en aanbieders in het gehele land
bekender beginnen te raken met het berichtenverkeer in zorg en ondersteuning
(Wmo en Jeugdwet). We willen partijen de ruimte blijven geven om verder te
acclimatiseren in het gebruik van iWmo en iJw. Dat maakt dat het eerste
uitgangspunt is om zo min mogelijk functionele aanpassingen door te voeren die
van grote invloed zijn op de primaire administratieve processen van aanbieders en
gemeenten.

2. Aanvullend Bericht realiseren
In de 3.0-versie wordt het Aanvullend Bericht gerealiseerd. Het Aanvullend
Bericht is bedoeld voor communicatie van systeem naar systeem en biedt de
mogelijkheid om bestanden mee te sturen via het berichtenverkeer iWmo en iJw
die voldoen aan de richtlijnen voor veilige uitwisseling persoonsgegevens.
De notitie over het Aanvullend Bericht, die aan de Stuurgroep i-Sociaal Domein is
gericht, is richtinggevend voor de realisatie van het Aanvullend Bericht in iWmo
en iJw.

3. Taal en transport sterker scheiden
Voor de toekomstbestendigheid en de mogelijkheid tot flexibeler releasebeheer
wordt er vanuit de standaard volledige scheiding in taal en transport doorgevoerd.
Daardoor is ontkoppeling van bepaalde infrastructuuroplossingen en knooppunten
mogelijk. De scheiding tussen taal en transport komt tot uitdrukking in
bijvoorbeeld de manier van adressering en implementatiewijze.

4. Van 2.1 naar 3.0
Het eerstgenoemde uitgangspunt wekt de suggestie dat er sprake zal zijn van een
minorrelease. Toch wordt er gesproken over een iWmo en iJw 3.0-versie in 2018.
De belangrijkste reden hiervoor is de toevoeging van het Aanvullend Bericht. Deze
aanvulling maakt dat we spreken van een majorrelease.
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5. Moment van ingebruikname later vaststellen
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In de releasecyclus naar 3.0 is vooraf geen vaste datum van ingebruikname
bekend. Reden hiervoor is de afhankelijkheid van de vertraging in de
infrastructuur rondom de implementatie van XML. Wanneer de functionele
hoofdlijn voor de nieuwe release is vastgesteld (mei 2017) hoopt Zorginstituut
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Nederland in overleg met opdrachtgever VNG nader vorm te geven aan de
implementatiestrategie en het moment van ingebruikname. Het ontbreken van
een op voorhand vastgestelde datum van ingebruikname vormt geen
belemmering voor het starten met de inhoudelijke voorbereiding in februari 2017.

6. Doelgroep: diegenen die nu onderdeel uitmaken van de standaarden
De doelgroep van iWmo en iJw wordt gevormd door gemeenten, aanbieders en
andere organisaties die momenteel onderdeel uitmaken van de standaarden.
Ontwikkelingen op het gebied van gegevensuitwisseling met organisaties als het
CAK en de SVB worden in de voorbereiding op iWmo en iJw 3.0 niet
meegenomen. De voorbereidingen van de gegevensuitwisseling met het CAK en
de SVB bevinden zich in een ander stadium, maar lopen wel parallel aan de
voorbereidingen van de nieuwe release. In de trajecten met het CAK en de SVB
wordt nog gesproken over conceptberichten en wordt toegewerkt naar een eerste
implementatie. Om te voorkomen dat deze trajecten van te grote invloed zijn op
de kwaliteit van iWmo en iJw worden de trajecten van gegevensuitwisseling met
de organisaties CAK en SVB niet meegenomen in het reguliere releaseproces. Wel
blijft er oog voor deze trajecten en wordt er regelmatig afgestemd met de
betrokken aanspreekpunten.

7. Voordelen XML benutten
De beoogde voordelen van de XML-implementatie worden in de nieuwe versies
van iWmo en iJw zoveel mogelijk ingezet om verdere technische en functionele
verbeteringen te realiseren. Een goed voorbeeld van voordelen van XML is het
Aanvullend Bericht, omdat het mogelijk is om een bestand in te kapselen in het
bericht. Daarmee wordt het mogelijk om binnen de beveiligde
gegevensuitwisseling van iWmo en iJw documenten mee te sturen. Daarnaast
biedt XML (als technische ondersteuning) mogelijkheden om de opbouw van
berichten strakker vorm te geven. Gesteund door XML streven wij naar technische
optimalisatie en vereenvoudiging.
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8. Declaratieberichten meenemen
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Vanaf 2017 wordt de opbouw en publicatie van de nieuwe declaratiestandaarden
bij het Zorginstituut ondergebracht (dit geldt voor declaratieberichten na versie
2.1). Dit betekent dat de declaratieberichten meer worden verenigd met andere
berichten van iWmo en iJw. Dat komt ook tot uitdrukking in de
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Informatiemodellen en overige publicatie-uitingen.

9. Aansluiting berichten en proces
Voorgenomen werkproces is om het berichtenverkeer in de Wmo en Jeugdwet
meer dan eerder te bekijken vanuit het cliëntproces. Aan de hand van de
informatiemodellen Wmo en Jeugdwet worden de processen en het
berichtenverkeer daarbij doorlopen. Op die manier komen functionele en
technische wijzigingsverzoeken vanuit een cliëntperspectief aan de oppervlakte.
Doel hierbij is om aanbieders en gemeenten nog beter te ondersteunen met
berichtenverkeer in hun primaire processen van toewijzing, zorglevering en
declaratie.

Proces
Uiterlijke begin mei 2017 zal het Zorginstituut de functionele hoofdlijnen, zoals
voorbereid en vormgegeven in de Referentiegroepen, aan de Stuurgroep i-Sociaal
Domein rapporteren en ter besluitvorming voorleggen. De functionele hoofdlijnen
worden vervolgens op technisch detailniveau uitgewerkt door het Zorginstituut.
In de eerste week van juni 2017 worden de voorlopige specificaties gepubliceerd.
De ketenpartijen en softwareleveranciers hebben een maand de mogelijkheid om
deze specificaties te reviewen. Begin juli worden dan de definitieve specificaties
gepubliceerd. Zorginstituut Nederland vraagt Stuurgroep i-Sociaal Domein om het
Programma i-Sociaal Domein te mandateren voor vaststelling van de definitieve
specificaties in juli 2017.

Verzoek aan de Stuurgroep
Zorginstituut Nederland heeft in 2017 de opdracht gekregen om de
voorbereidingen te treffen voor iWmo en iJw 3.0. Het Zorginstituut vraagt de
Stuurgroep om in te stemmen met de uitgangspunten rondom inhoudelijke
richting en proces, zoals in deze kadernotitie zijn omschreven.
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