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1
Opening
Kees Steijsiger opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2
Stand van zaken iWmo/iJw
Door: Kees Steijsiger en Indra Henneman (i-SociaalDomein)
Zie ppt “Presentatie Softwareleveranciersoverleg 15 nov 2016“.
Besproken (actie)punten:
•
KetenTestOmgeving (KTO): zoals 20 oktober 2016 in een nieuwsbericht
gemeld hebben het programma i-Sociaal Domein en de VNG besloten de
KTO niet beschikbaar te stellen voor het XML-traject en prioriteit te geven
aan de kwaliteit van de productie-omgeving voor XML.
•
Taskforce incidenten: monitoring en incidentmanagement is verbeterd naar
aanleiding van de P1 incidenten.
•
Aanvullend bericht: deze week komt hierover een consultatie beschikbaar in
de vorm van een webformulier. Tot 1 december 2016 kan deze vragenlijst
ingevuld worden. De productiedatum is op zijn vroegst 1 juli 2017, maar
afhankelijk van de uitkomsten van deze consultatie en de wijze van
implementatie waarvoor gekozen zal worden.
•
Jeugd-GGZ, o.a. uitfasering JW321/322: In overleg met VNG en GGZ
Nederland worden de aanpassingen aan de G321/ 322 niet doorgevoerd
voor de JW321/ 322. Deze blijft dus ongewijzigd. Echter, let op Gemeenten:
vanaf 3 april 2017 geldt ook voor de EI-berichten JW321/322 het gebruik
van de nieuwe 2.1 StUF envelop. Het programma i-SD neemt het initiatief
om met betrokken partijen te komen tot een protocol voor de uitfasering
van de Jw321/ 322 en bijbehorende afsluiting van DBC’s. Er zal hierbij een
concretisering en invulling worden gegeven aan de datum 1-1-2018.
•
Inventarisatie conversie 2.0 <> 2.1 berichten: er is behoefte aan de
conversieregels voor toepassing bij vertaling database. Zorginstituut zal de
conversieregels/schema’s beschikbaar stellen uiterlijk per 1 december 2016.
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•

AGBcode op instellingsniveau (Frank Ooms): na 3 april kan voor het
routeren van berichten bij VECOZO alleen gebruik gemaakt worden van
AGBcodes op instellingsniveau. In het verleden zijn namelijk AGBcodes op
zorgverleners niveau, op praktijk niveau en op instellingsniveau verstrekt.
Nu vindt de analyse bij VECOZO plaats, oplossing en communicatie hierover
volgt. Hierover zal in de reguliere nieuwsbrief worden gecommuniceerd.
Vanuit de leveranciers wordt gewezen op een tweetal punten: (a) bij de
inkoop aan de kant van gemeenten moet de juiste AGBcode worden
gecontracteerd (b) als blijkt dat er een wijziging in AGBcode noodzakelijk is
moet dit ook helder worden beschreven qua werkwijze ivm creditering.
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3
Stand van zaken iStandaarden (iWlz/iWmo/iJw)
Door: Wouter Franke en Marie Katrien Litjens (Zorginstituut Nederland)
Zie ppt “Presentatie Softwareleveranciersoverleg 15 nov 2016“.
Besproken (actie)punten:
•
Testvoorziening: het programma i-SociaalDomein heeft het Zorginstituut
gevraagd of zij een aanvullende testvoorziening kunnen ontwikkelen voor
procestesten en regressietesten bij softwareleveranciers. Gevraagd is naar
een testvoorziening op procesniveau die je kunt gebruiken naast de
validatiemodule, de testvoorziening op berichtniveau. Deze voorziening zal
permanent beschikbaar zijn. Softwareleveranciers staan positief tegenover
een dergelijke voorziening en geven aan er ook al voor de 2.1 release
gebruik van te willen maken.
•
Basisschema.xsd: de basisschema’s zijn aangepast n.a.v. een error. Review
van concept naar definitieve specificaties blijft van groot belang, maar errors
zijn niet altijd te voorkomen. We zullen scherp moeten blijven op dit
wijzigingsproces en de communicatie hierover verbeteren.
•
Modules:
−
Validatiemodule: oplossing volgt voor issue met retourberichten.
Controle op BOM staat aan. Er is geen controle op encoding UTF-8.
−
Mapping van codelijsten iWmo/iJw van 2.0 naar 2.1 komt binnenkort
beschikbaar.
−
iWlz 1.1 <> 1.2 conversiemodule en –regels en migratiedraaiboek zijn
beschikbaar.
−
Samenvoeging DSW Zorgkantoorregio’s 5522 en 5519 > 5519 gaat
deze week van start. Nieuwsbericht volgt.
−
Groene Vink-module: hierbij de oproep ten behoeve van de
kwaliteitsverhoging van het berichtenverkeer in de keten gebruik te
maken van de Groene Vink-module. De Groene Vink-module is ook nog
na 31 januari 2017 te gebruiken, ook al doet de informatie op de
website van iStandaarden mogelijk anders vermoeden.
•
Bevindingen: er komt een voorstel voor een procedure voor tussentijdse
wijzigingen, zoals wijzigingen op de retourcodelijst ten behoeve van het
proces declareren/factureren. Leveranciers geven aan operationele
knelpunten te hebben als retourcodes verdwijnen. Er kan dan geen
matching meer worden gedaan.
•
iWlz 1.3: releasedatum 1 juli 2017. Wijzigingsvoorstellen zijn besproken met
de functionele- en technische referentiegroep. 29 november 2016 is er een
stuurgroep iWlz.
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4
Workshop Implementatie XML 2.1 - Gemeenten
Door: Paul de Koning en Hilko Jacobse (Inlichtingenbureau)
Zie ppt “Presentatie Inlichtingenbureau - SLO 20161115”.
Zie doc “Vragenlijst Implementatie XML2.1 - SLO 20161115”.
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Besproken (actie)punten:
•
Vanaf 3 april 2017 alle berichten in de nieuwe StUf-envelop 2.1.
•
Verzoek van zorgaanbieders aan gemeenten: gebruik unieke bestandnaam.
•
Verbeterde foutafhandeling, foutbericht Fo01, foutcode StUF055 Bericht
voldoet niet aan XSD.
•
Neem in het draaiboek op:
−
Hoe ga je om met een retourbericht 2.1 op een heenbericht 2.0?
−
Welke maatregelen tref je ter voorkoming van fouten en hoe ga je om
met te verwachten fouten?
−
Waar kun je met welke vragen terecht? Voor en ná 3 april 2017.
•
Oproep tot input voor de werkgroep Implementatie XML 2.1 door het
invullen van de vragenlijst. Deze vragenlijst komt ook beschikbaar als
webformulier. De link zal worden opgenomen in de volgende
leveranciersupdate informatievoorziening sociaal domein VNG & KING (de
nieuwsbrief van Kees Steijsiger).
Meer informatie over infrastructurele afspraken is te vinden op de websites van
het Inlichtingenbureau en KING.
https://www.inlichtingenbureau.nl/Pages/Product.aspx?pID=59
http://www.gemmaonline.nl/index.php/Documentatie_StUF-koppelvlak_iWmoiJw
5
Workshop Implementatie XML 2.1 - Zorgaanbieders
Door: Frank Ooms en Ilse Schreurs (VECOZO)
Zie ppt “Presentatie VECOZO - SLO 20161115”.
Zie doc “Vragenlijst Implementatie XML2.1 - SLO 20161115”.
Besproken (actie)punten:
•
Op de site van Vecozo is documentatie beschikbaar.

https://www.vecozo.nl/zoek.aspx?zoek=kennisbank
•

•

Verzoek vanuit leveranciers om in het draaiboek ook op te nemen welke
stappen moeten worden doorlopen als na 3-4-2017 blijkt dat er fouten
zitten in berichten van andere partijen.
Tijdens de workshop werd zorg geuit dat zorgaanbieders potentieel ook in
de war kunnen raken door teveel info. Ook dit moeten we meenemen in de
voorbereiding op de Big Bang.

6
Project XML 2.1
Door: Hubert van Beusekom (i-SociaalDomein)
Zie pdf “Presentatie Project XML2.1 - SLO 20161115”.
Besproken (actie)punten:
•
Uitnodiging voor deelname aan de werkgroep Implementatie XML 2.1.
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Aanmeldingen kunnen doorgegeven worden via hubert.vanbeusekom@isociaaldomein.nl, mobiel 06 53 90 62 26.
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Besproken (actie)punten:
•
Gemeentelijke herindeling: de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en
Veghel fuseren op 1 januari 2017 tot de nieuwe gemeente Meierijstad. Een
protocol voor het berichtenverkeer is beschikbaar op iStandaarden
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/protocol-over-gemeentelijkeherindeling-opgenomen-informatiemodellen-iwmo-en-ijw Daarnaast is/komt
er bij het Inlichtingenbureau en VECOZO een te volgen procedure
beschikbaar.
•
iWlz 1.3 per 1 juli 2017: haalbaarheid bespreken met brancheorganisatie
van Zorgaanbieder.
•
Bespreek als softwareleverancier organisatorische vraagstukken tussen
Gemeenten en Zorgaanbieders met accountmanagers i-SociaalDomein. Zie
http://i-sociaaldomein.nl/accountmanagers
•
iWlz 1.3, Waardigheid en Trots: overleg tussen NZa, ZN, ZA’s en SWL’s
heeft geleid tot het besluit de opslag W&T bij een aantal ZZP’s en VPT als
extra regel in de AW319 per cliënt te declareren.
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Kees Steijsiger sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor het volgende
overleg op dinsdag 17 januari (locatie BCN, Daltonlaan 100, Utrecht).

Verslagen, documentatie en presentaties van deze overleggen zijn beschikbaar op
https://www.istandaarden.nl/ onder Overleg – Softwareleveranciersoverleg.
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