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1
Opening
Wouter Franke opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Tijdens de bijeenkomst wordt de presentatie Overleg softwareleveranciersoverleg
16 mei 2017 als leidraad gebruikt.
2
iWlz-releases
Door: Tessa van Hoof (Zorginstituut Nederland).
Besproken:
•
iWlz 1.2 De 2017-release loopt goed.
•
iWlz 2.0-specificaties, vraag aan softwareleveranciers Zo mogelijk
reviewcommentaar leveren op de conceptspecificaties van iWlz 2.0, de
2018-release. De specificaties zijn begin juni beschikbaar en worden
aangekondigd met een nieuwsbericht op istandaarden.nl. De definitieve
specificaties van iWlz 2.0 zijn begin juli beschikbaar.
•
iWlz 2.0-implementatie, tip voor softwareleveranciers Plan ruim
voldoende tijd in voor de implementatie van de iWlz 2.0-release want er
verandert functioneel veel – andere vulling van de berichten – en de
implementatie gebeurt met een big bang. De conversie verloopt zoveel
mogelijk via het berichtenverkeer.
•
iWlz 2.0: ondersteuning modules e.d., actie Zorginstituut Nederland
Nagaan hoe meer ondersteuning geboden kan worden bij de implementatie
van de iWlz 2.0-release. Gedacht wordt aan de inzet van een webservice
voor het inlezen van de tabellen in het kader van de rekenmodule en de
budgetten van de verschillende zorgprofielen. Voor iWlz 2.0 kan t.z.t. een
Groene Vink behaald worden, via de Groene Vink-module.
•
iWlz 2.0-implementatie, actie Zorginstituut Nederland Uitwerken hoe
de implementatie en migratie gaan plaatsvinden. Vooral voor
zorgaanbieders is een big bang-scenario nieuw. Dat vereist daarom extra
aandacht.
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•
•

iWlz 2.0 / AW319 Vektis heeft geen wijzigingen aangebracht in het
AW319-bericht, het bericht blijft EI.
iWlz 2.0-planning Uiterlijk eind juni 2017 besluit de Stuurgroep iWlz over
de planning en implementatie van de iWlz 2.0-release.
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iWmo- en iJw-releases
Annemiek Meijburg (ISD Regie) gaat in op de 2017-release (iWmo 2.1 en iJw
2.1) en de voortgang van het XML-traject. Wouter Franke (Zorginstituut
Nederland) bespreekt de 2018-releases van iWmo en iJw.
2017-releases – iWmo en iJw 2.1
Besproken:
•
Testen 2.1 releases, voortgang De infrastructurele ketentests (IKT’s) zijn
afgerond – veel lof voor gemeente Noordoostpolder) –en de tests in de
ketentestomgeving (KTO) tussen gemeenten en zorgaanbieders lopen. Voor
vragen over het testtraject kun je terecht bij:
- ISD Regie, isd-regie@kinggemeenten.nl, Annemarie Smid;
- het Inlichtingenbureau, aansluiting gemeenten op KTO,
servicedesk@inlichtingenbureau.nl, Ilse van ’t Hof;
- VECOZO, aansluiting zorgaanbieders op KTO,
softwarehelpdesk@vecozo.nl, Ilse Schreurs.
•
Testen 2.1-releases, verzoek aan softwareleveranciers Probeer met
minimaal één klant een test uit te voeren op de KTO.
•
KTO Het is een blijvende voorziening waar na 12 juni verbeteringen in
aangebracht worden.
•
Input gevraagd voor VWS Aan ISD Regie is gevraagd hoeveel
ketenpartijen klaar zijn voor de big bang op 12 juni. Hierop kan alleen
vanuit perspectief van softwareleveranciers – is de software klaar en
uitgeleverd? – een antwoord op worden gegeven.
•
Noodmaatregelen na 12 juni 2017 De verwachting is dat na 12 juni
vooral de declaratie-berichtenparen (heen en retour) extra aandacht
behoeven. In de werkgroep Implementatie is een aantal mogelijk
maatregelen besproken.
Uit de zaal komt het voorstel om EI-retourberichten na 12 juni veilig buiten
de keten om uit te wisselen.
Sommige softwareleveranciers hebben al noodmaatregelen genomen, zij
houden rekening met extra reacties die om ondersteuning vragen.
Belangrijkste blijft om gemeenten te stimuleren om vóór 8 juni een
retourbericht op een declaratie/factuur te versturen. Er wordt aangegeven
dat sommige gemeenten dit al langere tijd niet consequent doen.
Het is en blijft voorlopig een spannende fase waar we voor staan.
•
Uitwerking noodmaatregelen na 12 juni, actie ISD Regie Een aantal
standaardwerkwijzen bij noodscenario’s wordt uitgewerkt, zoals ook
besproken in het vooroverleg ‘Implementatie XML releases’ op 16 mei.
Daarnaast heeft ISD Regie de checklist: ‘Klaar voor de overstap naar iWmo
en iJw 2.1 XML?’ gepubliceerd. Er bestaat een lijst voor gemeenten en een
lijst voor zorgaanbieders.
Een deelnemer oppert om de lijnen kort te houden en met een belronde
vóór 12 juni 2017 te weten te komen wie je aanspreekpunten zijn bij je
ketenpartijen: telefoonnummers, e-mailadressen, rollen en functies van
medewerkers.
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•

2.0-berichten na 12 juni Neem contact met elkaar op, want vaak lukt het
een softwareleverancier om voor een klant nog 2.0-berichten – buiten het
berichtenverkeer om – te versturen of in te lezen.

2018-releases
Besproken:
•
Planning iWmo 2.2 en iJw 2.2 Er is sprake van potentiële wijzigingen. De
releasenummers zijn al bijgesteld van 3.0 naar 2.2. Er is nog discussie over
urgentie en noodzaak van deze releases. Grote wijzigingen, zoals het
opnemen van een ‘Aanvullend bericht’, zijn vervallen. Aan de Stuurgroep
ISD worden twee scenario’s voorgelegd: wel of niet wijzigingen doorvoeren
in april 2018.
•
Declaratieberichten, RfC 17061 Integraliteit over alle domeinen – Wmo,
Jw, Wlz en Zvw – blijft het uitgangspunt. Er is een nauwe samenwerking
met Vektis.
•
Specificaties iWmo 2.2 en iJw 2.2, vraag aan softwareleveranciers
Zo mogelijk reviewcommentaar leveren op de conceptspecificaties van beide
releases. De conceptspecificaties komen begin juni beschikbaar op
istandaarden.nl, zodat op 1 juli 2017 de definitieve specificaties beschikbaar
gesteld kunnen worden. Om ‘overvraging’ in deze drukke periode te
voorkomen, streeft Zorginstituut Nederland ernaar om de feedback gerichter
op te halen bij de softwareleveranciers.
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Mededelingen en andere ontwikkelingen
Deel 1 door Wouter Franke (Zorginstituut Nederland) , deel 2 door Annemiek
Meijburg (ISD Regie).
Deel 1
Besproken:
•
Uitfaseren DBC’s per 1 oktober 2017 Zie het nieuwsbericht op
istandaarden.nl. Zowel zorgaanbieders als gemeenten gebruiken het
voorgestelde protocol.
NB voor softwareleveranciers Over het jaar 2017 kan in 2018 nog met
het JW321-bericht gedeclareerd worden.
•
iPgb 2.0 De definitieve specificaties zijn gepubliceerd op de iPgb 2.0ontwikkelpagina op istandaarden.nl. Op de specificaties komt nog een
wijziging omdat het juridisch gezien toch mogelijk is gebleken het bsn van
de vertegenwoordiger van de budgethouder op te nemen in het
Toekenningsbericht (TKB).
•
Ondersteuning implementatie nieuwe releases De Testvoorziening
iStandaarden (TiS) wordt voor de 2018-releases uitgebreid met extra
scenario’s, ook voor het berichtenverkeer zoals gedefinieerd in iWlz 2.0 en
iPgb 2.0.
Om gebruik te kunnen maken van TiS hebt u een geldig iStandaardenaccount nodig met de juiste rechten. Via de module Accountbeheer op
istandaarden.nl kunt u een iStandaarden-account aanvragen en beheren. In
de TiS-handleiding is het endpoint van TiS opgenomen.
Zie voor meer informatie de TiS-pagina op istandaarden.nl.
•
Handreiking iJw-gebruik voor gemeenten en gecertificeerde
instellingen (GI’s) Zie het nieuwsbericht op istandaarden.nl.
Actie Zorginstituut Nederland In de handreiking aanpassingen
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doorvoeren over het gebruik van het bsn van de moeder van een ongeboren
kind. Naar aanleiding van de bespreking van RfC 17060 (voor iWmo en iJw)
wordt gekozen voor een andere oplossing, bijvoorbeeld de Registratie NietIngezetenen (RNI).
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Deel 2
Besproken:
•
Foutafhandeling FO01, actie ISD Regie Een FO01 op een retourbericht
wordt verschillend afgehandeld. Het Inlichtingenbureau geeft als crossreferentienummer het nummer mee van het retourbericht, VECOZO van het
heenbericht. Dit issue leidt naar verwachting niet tot grote problemen en
wordt na 12 juni opgepakt.
•
StUF-envelop, actie ISD Regie Na 12 juni wordt geanalyseerd hoe de
StUF-envelop generieker gemaakt kan worden. De envelop wordt nu
gebruikt in het iWmo- en iJw-berichtenverkeer ter bevordering van
standaardisatie over meerdere domeinen. Softwareleveranciers worden na
12 juni benaderd om mee te denken over een laatste kwaliteitsslag van de
StUF-envelop. Zie voor meer informatie de documentatie over het StUFkoppelvlak op de website Gemma online.
•
Controles – scheiding van taal en transport, vraag aan
softwareleveranciers De kadernotitie iWmo/iJw riep de vraag op hoe
groot de impact is voor de software van de zorgaanbieders en de gemeenten
als de taalcontroles in de software moeten worden geïmplementeerd met
behulp van XSD’s en XSLT’s.
Een andere vraag is: waarop moet de keten de aandacht nu richten bij de
verbetering van het berichtenverkeer? Denk aan versioning, privacy,
minimalisering gegevensuitwisseling – bijvoorbeeld alleen bsn.
Softwareleveranciers geven aan dat de extra controles van VECOZO op dit
moment nog zeer gewenst zijn en dat de impact zeer groot is. Nader
onderzoek is noodzakelijk.
Uit de zaal kwamen diverse reacties waarbij vooral aandacht voor
zorgvuldige monitoring, implementatie en uitfasering werd gevraagd.
•
CBS, monitor sociaal domein, ter informatie voor
softwareleveranciers van gemeenten Binnenkort volgt informatie over
het testen met eHerkenning en het GGK van de aanlevering van technische
rapporten.
De deelnemers is aandacht gevraagd voor de wijziging in de naamgeving
van de goedkeuringsrapporten: wanneer wordt aangeleverd via het GGK,
komt in het goedkeuringsrapport geen @ meer voor. De teneur onder de
aanwezigen is dat dit geen problemen oplevert.
•
PVU (Pilot Vernieuwing Uitvoering) CAK Eigen Bijdrage Wmo Op het
moment van goedkeuring van de Stuurgroep CAK, begint ISD Regie met het
CAK en ZorgNed een onderzoek. De PVU krijgt de vorm van een live-test.
Onderzocht wordt de verbetering van gegevensaanlevering in de uitvoering
van de Wmo, zoals de eigen bijdrage die het CAK vaststelt. In eerste
instantie moeten uit het onderzoek mogelijkheden voor procesafspraken
voortkomen.
Het uiteindelijke doel van de PVU is zorgaanbieders ontlasten door de
informatiestroom in de toekomst van gemeenten naar het CAK te laten
lopen. Het idee is nu dat, als de pilot een positief resultaat oplevert, deze
berichtenstroom mogelijk per 1 januari 2019 wordt doorgevoerd.
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5

Rondvraag en sluiting

Besproken:
•
Klankbordgroep XL iStandaarden, ter informatie Het iStandaardenteam heeft het voornemen elk jaar twee Klankbordgroep XL-bijeenkomsten
te organiseren, één ten behoeve van de voorbereiding van de
wijzigingsvoorstellen van de volgende releases en één voor de evaluatie van
de geïmplementeerde releases. Voor de bijeenkomsten worden ook
softwareleveranciers uitgenodigd, zodat zij in een eerder stadium betrokken
zijn bij de wijzigingsverzoeken. Zo ontstaat meer zicht op het gebruik van
het berichtenverkeer en wordt de integraliteit van de verschillende
iStandaarden bevorderd.
•
Productcodestructuur Jw De standaardproductcodelijst zoals die gebruikt
wordt in het iJw-berichtenverkeer, staat los van de ontwikkelingen bij GGZ
Nederland.
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Wouter Franke sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor het volgende
overleg op dinsdag 27 juni bij BCN, Daltonlaan 100, Utrecht.
Ook verslagen, documentatie en presentaties van eerdere bijeenkomsten zijn
beschikbaar op de pagina Softwareleveranciersoverleg op istandaarden.nl.
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