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Agendapunten:
1. Opening
2. Korte mededelingen
a. KTO
b. Onderzoek productcodes en regieberichten
c. Afsprakenkaart
d. Rulespeak
e. Voorbereiding nieuwe releases 2022
f. Svz Ketentest iWlz 2.2
3. iWmo 3.0 en iJw 3.0
4. Splitsing Informatiemodellen iStandaarden
5. PGB 2.0-systeem
6. Plenaire Afsluiting
7. Vragenmarkt
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 10112020.
Agendapunt: Mededelingen

-

Vanuit Ketenbureau – Robin
Bertus

KTO

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft alle informatie over de KTO
verzameld op de volgende pagina:
https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/57979317/groep-ketenmanagement
Voor vragen over het gebruik of om aan te sluiten, neem vooral contact op
met Annemarie Smid (annemarie.smid@i-sociaaldomein.nl)

-

Onderzoek productcodes en regieberichten

Deze onderzoeken worden door het Ketenbureau uitgevoerd, ZIN sluit ook
aan daar waar nodig. Er zijn nog geen resultaten bekend. Voor vragen
hierover kun je terecht bij de Vragenmarkt Ketenbureau na deze sessie.
Zodra de onderzoeken zijn afgerond worden de resultaten gepubliceerd op de
website van het Ketenbureau. Meer informatie op: https://isociaaldomein.nl/groups/view/57981981/doorontwikkeling-regieberichten

-

Afsprakenkaart

De conceptversie van de Afsprakenkaart is gereed en ligt nu ter goedkeuring
bij de Klankbordgroep en de Stuurgroep. Naar verwachting wordt de
definitieve versie in december 2020 gepubliceerd op de website van het
Ketenbureau. Meer informatie op: https://isociaaldomein.nl/groups/view/57981881/ontwikkeling-van-de-afsprakenkaart
Agendapunt: Mededelingen

-

Vanuit Zorginstituut Nederland
– Tessa van Hoof

Rulespeak
Rulespeak is een verzameling praktische richtlijnen voor het opstellen van
(bedrijfsregels) in goed begrijpbare taal die zowel mens-leesbaar als
machine-leesbaar is. ZIN onderzoekt de mogelijkheden om Rulespeak toe
te passen op de bedrijfsregels van de iStandaarden.
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Voorbereiding nieuwe releases 2022
ZIN bereidt nieuwe referentiegroepen voor, om de releases 2022 vorm te
geven. Er wordt gekeken naar (in ieder geval in het begin) online
bijeenkomsten. De eerste referentiegroepen zullen naar verwachting in de
2e helft van januari starten.

-

Svz Ketentest iWlz 2.2
Alle partijen hebben afspraken met elkaar gemaakt over de ketentest. De
eerste testen zijn uitgevoerd, deze week en volgende week volgen meer
testen en hebben we een beeld van de resultaten.
Daarnaast organiseert ZIN ook voor de implementatie en migratie naar
iWlz 2.2 vragenuurtjes. Binnenkort volgen uitnodigingen hiervoor.
De laatste ondersteunende documentatie (zoals landelijk draaiboek
Migratie) is inmiddels gepubliceerd op de website van istandaarden.nl

Agendapunt: iWmo 3.0 en iJw 3.0

Presentator: Tessa van Hoof

De presentatie geeft een beeld van de actuele stand van zaken. Alle
ondersteunende middelen zijn beschikbaar gesteld aan gebruikers en
softwareleveranciers.
Mochten er nog vragen zijn die niet gesteld zijn in de vragensessies, dan
kan contact opgenomen worden met het Team Informatiestandaarden:
info@istandaarden.nl.
Ook wordt verwezen naar de FAQ, waar alle binnengekomen vragen
worden verzameld:
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/iwmo/ondersteuning-iwmo-30
De meeste deelnemers geven aan op tijd klaar te zijn voor de
implementatie van de nieuwe releases. Iedereen is zich er wel van bewust
dat de release veelomvattend is en het testen nog niet overal gereed is.
Na de ingebruikname wordt het berichtenverkeer nauwlettend in de gaten
gehouden door het Zorginstituut en door het Ketenbureau.
Er worden wel vragen gesteld over gebruik van de KTO die door
Annemarie Smid worden toegelicht.

2020048748

Agendapunt: Splitsing
Informatiemodellen iStandaarden

Presentator: Elly Kampert

Het Informatiemodel iStandaarden wordt vanaf eind januari gesplitst
gepubliceerd. Voortaan krijgen de iStandaarden een ‘eigen’ model.
Deze aanpassing heeft geen impact op de specificaties, maar de
navigatie verandert wel. De integrale benadering van iStandaarden blijft
geborgd door ontwerprichtlijnen en controles die door het Zorginstituut
zijn ingesteld.
Voor iWmo, iJw en iEb geldt dat ze in één model worden gepubliceerd en
beheerd. iWlz krijgt een eigen model en wanneer de doorontwikkeling
van iPgb start wordt ook hier een eigen model voor gecreëerd.
Er wordt een demonstratie door Elly gegeven over de nieuwe
navigatiemogelijkheden.

Zorginstituut Nederland
Informatiemanagement
Willem Dudokhof 1
1112 ZA Diemen
Postbus 320
1110 AH Diemen
www.zorginstituutnederland.nl
T +31 (0)20 797 85 55
Contactpersoon
Mw. T. van Hoof
Datum
11 november 2020

Onze referentie
2020048748

Agendapunt: PGB 2.0-systeem

Presentator: Danny
Kalkhoven
Danny Kalkhoven (VNG), licht de presentatie toe over de stand van zaken van de
realisatie van en de aansluiting op het PGB2.0-systeem.
Het PGB2.0-systeem is live en een flink aantal zorgkantoren, gemeente Westland
en budgethouders zijn in productie met het systeem.
De VNG verzorgt Webinars om o.a. softwareleveranciers te informeren over de
technische aspecten die van toepassing zijn bij het aansluiten op het PGBsysteem.
De presentatie laat een overzicht zien met geplande mijlpalen voor 2021 en
2022, daarnaast wordt aangegeven dat de VNG een routekaart heeft opgesteld
voor gefaseerde aansluiting door gemeenten op het PGB2.0-systeem.
Vanuit de VNG wordt aangegeven dat ondersteuning vanuit softwareleveranciers
wordt verwacht (aanpassing systemen, bijwerken Gemma Softwarecatalogus).
Presentatie over mijlpalen en roadmap is bijgevoegd.
Begin 2021 komt een leer- & conversieomgeving beschikbaar. Gemeenten doen
de conversie (PGB1.0 – PGB2.0 systeem) zelf. Via de leer- & conversieomgeving
worden hulpmiddelen beschikbaar gesteld, en wordt de conversie geoefend.
Contactpersoon VNG: danny.kalkhoven@vng.nl
Agendapunt: Plenaire afsluiting
-

Datums softwareleveranciersoverleggen voor 2021 zijn gepland en staan
vermeld op de website van istandaarden.nl.
Overzicht:
- Dinsdag 9 februari
- Dinsdag 13 april
- Dinsdag 15 juni
- Dinsdag 12 oktober
- Dinsdag 14 december

Alle verslagen, documentatie en presentaties van het SLO s zijn beschikbaar op de
pagina Softwareleveranciersoverleg op istandaarden.nl.

