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Agendapunten:
1. Opening
2. Korte mededelingen / bijpraat
a. Nieuwsbrief iStandaarden
b. Wlz-check
c. Woonplaatsbeginstel
3. iWmo 3.0 en iJw 3.0
a. Ondersteuning, planning, specificaties
4. iWlz 2.2
a. Planning
5. Testvoorziening iStandaarden
6. Plenaire discussie over diverse onderwerpen

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 16062020.
Agendapunt: Mededelingen / Bijpraat

-

Vanuit Zorginstituut Nederland Tessa van Hoof

Nieuwsbrief iStandaarden

Reguliere nieuwsbrief met updates en informatie over iStandaarden
Opgeven hiervoor kan via de website van iStandaarden of door een mail te
sturen naar info@istandaarden.nl

-

Nieuwsflits wanneer bv. specificaties worden gewijzigd

Als er een bericht is waar softwareleveranciers zo snel mogelijk van op de
hoogte gebracht moeten worden, wordt er een Nieuwsflits verstuurd naar de
leden van deze Nieuwsbrief iStandaarden.

-

Nieuwe domeinadviseur iWlz

Irene Zijlstra is de nieuwe domeinadviseur iWlz en daarmee ook het
aanspreekpunt voor dat domein.

Agendapunt: Mededelingen / Bijpraat

-

Vanuit Ketenbureau –
Robin Bertus

Wlz-check

Per 1 juli mogelijkheid voor gemeenten om voor hun Wmo-cliënten de
aanwezigheid van een Wlz-indicatie te controleren

-

Woonplaatsbeginsel

De implementatiedatum is verschoven naar 2022

-

Enquête:

Er zal vanuit het Ketenbureau een enquête uitgezet worden met de vraag
hoe softwareleveranciers er voor staan met de planning rondom 3.0. Het is
een major release en het Ketenbureau wil inventariseren hoe swl’s nog beter
ondersteund kunnen worden. De enquête zal vandaag of morgen worden
verstuurd. Mocht je twijfelen of je e-mail bij ons bekend is, of geen link
ontvangen, stuur dan mail naar robin.bertus@i-sociaaldomein.nl

Agendapunt: iWmo 3.0 en iJw 3.0

Presentator: Tessa van Hoof

De implementatie van de release iWmo 3.0 en iJw 3.0 is op 1 januari
2021. De ingebruikname is op 4 januari 2021. Het is een grote release met
veel impact op gebruikers. Om die reden waren er Regiodagen/Roadshows
georganiseerd voor alle gebruikers en veldpartijen. Dit kan door de
COVID19-maatregelen niet doorgaan. Samen met het Ketenbureau wordt
er een communicatieplan opgesteld in ontwerp, om alle gebruikers te
bereiken.
Er wordt onder andere informatiemateriaal ontwikkeld om gebruikers te
informeren over de wijzigingen en de impact en er worden landelijke
vragenuurtjes georganiseerd.
Zorg wordt uitgesproken dat niet bij alle afdelingen van gemeenten al
duidelijk is dat 3.0 ook hun processen raakt (m.n. beleid en inkoop).
Graag ontvangt het Zorginstituut signalen wanneer er, naast de
ondersteuning die nu al wordt geboden, ondersteuning wordt gemist.
Goede ideeën hierover zijn welkom via info@istandaarden.nl.

Agendapunt: iWlz 2.2

Presentator: Tessa van Hoof

De implementatie is per 1 januari 2021, ingebruikname waarschijnlijk 4
januari 2021 (het Landelijk Draaiboek Migratie moet nog worden
vastgesteld). Conceptspecificaties zijn op 28 mei gepubliceerd.
Gezien het geringe aantal bevindingen gaat de reviewsessie iWlz van 18
juni niet door.
Rond 1 juli zal een overleg worden ingepland om het draaiboek ketentest
en de inhoudelijke testscenario’s af te stemmen.

Agendapunt: Testvoorziening
iStandaarden

Presentator: Matthijs
Drenth

Een korte toelichting wordt gegeven over de mogelijkheden en het gebruik van
de Testvoorziening iStandaarden. Voor het gebruik dient een account
aangevraagd te worden (via de website).
Het Zorginstituut ontvangt graag verbetervoorstellen voor TiS
(info@istandaarden.nl).
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Deelnemers geven aan behoefte te hebben aan een uitgebreide workshop over
het gebruik van TiS. Hierover zal worden gecommuniceerd via de website,
nieuwsbrief en e-mail.
Agendapunt: Plenaire discussie over diverse onderwerpen
Conclusies:
Referentiegroepen op een meer continue basis organiseren, waarbij er
gezocht gaat worden naar een goede combinatie tussen fysieke en
virtuele bijeenkomsten, en eerder starten met het uitwerken van aantal
onderwerpen
Om extra deelnemers te krijgen voor referentiegroepen waardoor een
betere vertegenwoordiging van de keten ontstaat, kunnen ook swl’s
benaderd worden om deelname onder de aandacht te brengen bij hun
klanten
Er is op dit moment geen behoefte aan een community voor
softwareleveranciers.
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Alle verslagen, documentatie en presentaties van het SLO s zijn beschikbaar op de
pagina Softwareleveranciersoverleg op istandaarden.nl.

