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Agendapunten:
1.
Mededelingen
2.
Voortgang iWlz, iWmo en iJw
3.
Uitfasering JW321 / JW322
4.
Actieprogramma iWlz
5.
Stand van zaken diverse onderwerpen
a.
Woonplaatsbeginsel
b.
iPgb 2.0
c.
Ministeriële Regeling
d.
Administratie protocollen
6.
Abonnementstarief Wmo
7.
Modules Zorginstituut
8.
Afsluiting

Hieronder worden alleen de agendapunten die uitgebreid zijn besproken
weergegeven. Mededelingen zijn terug te vinden in de presentatie ‘Presentatie
SLO 13112018’.

Agendapunt: SVZ iWmo/iJw
Presentator: Tessa van Hoof
Aandachtspunten:
Voor de migratie naar iWmo 2.3 en iJw 2.3 wordt er geen Noodvoorziening
beschikbaar gesteld door Zorginstituut Nederland. Voor de aanwezige
softwareleveranciers levert dit geen problemen op.

Agendapunt: Actieprogramma iWlz
Presentator: Peter van der Toorn
Aandachtspunten:
Naar aanleiding van de presentatie worden er veel diverse vragen gesteld door
softwareleveranciers over:
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- hoe ontwikkelingen zich verhouden met andere domeinen zoals iWmo/iJw en de
PGO-omgeving
Reactie ZIN: De scope van het Actieprogramma iWz is gericht op informatieuitwisseling binnen de Wlz. Het Actieprogramma houdt daarbij rekening met
kaders die in het InformatieBeraad worden gesteld. Deze kaders zijn
domeinoverstijgend.
- welke lastenverlichting de veldpartijen gaan ervaren
Lastenverlichtingen zitten enerzijds in de stopzetting van het berichtenverkeer
(het heen en weer blijven sturen van berichten). Andere verlichtingen zitten in
het altijd beschikbaar hebben van relevante gegevens op elk moment in het
proces. Dit voorkomt dat partijen onnodig gegevens hoeven op te vragen bij de
cliënt of hoeven te zoeken naar gegevens die al in het netwerk zijn vastgelegd,
maar eerder niet beschikbaar waren vanwege het berichtenverkeer proces.
- of voldoende rekening is gehouden met andere technische mogelijkheden
De principes die worden gehanteerd, zoals FAIR Data, registratie aan de bron en
een gedecentraliseerd netwerk zijn ook de principes die worden gehanteerd
binnen de Rijksoverheid. De keuzes die gemaakt worden in aanloop naar het
nieuwe netwerkmodel worden, samen met architecten en ketenpartijen,
zorgvuldig gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar beheersbaarheid, juridische
mogelijkheden, technische- en functionele impact en oplossingen in andere
domeinen.
- wanneer duidelijkheid is over planning waar softwareleveranciers rekening mee
kunnen houden.
Het Actieprogramma zal de planning ook met deelnemers van het
softwareleveranciersoverleg afstemmen. De planning wordt in de stuurgroep van
27 november 2018 besproken.
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Actiepunten:
Veel van deze vragen kunnen worden beantwoord door het geven van extra
achtergrondinformatie die het Actieprogramma iWlz beschikbaar heeft. Bij het
versturen van het korte verslag en presentatie, is een presentatie met wat extra
sheets toegevoegd, waarin onder andere de visie, doelen, maar ook de
toegevoegde waarde van het actieprogramma zijn opgenomen.
Zijn er ondanks deze extra informatie nog vragen? Dan kan iedereen zich
wenden tot actieprogrammaiwlz@zinl.nl
Daarnaast zal tijdens de eerstvolgende Special Edition ook een workshop m.b.t.
het Actieprogramma georganiseerd worden.
Agendapunt: Stand van zaken iPgb
Presentator: Robin Bertus
2.0
Actiepunten:
Er wordt door VNG Realisatie nagedacht over een centraal communicatiepunt
waar iedereen de laatste stand van zaken kan nakijken, dit geldt dan voor alle
betrokken partijen waaronder ook gemeenten.

Agendapunt: Afsluiting
Presentator: Tessa van Hoof
Aandachtspunten:
De volgende suggesties zijn verzameld om als onderdeel te gebruiken voor de
volgende Special Edition.
- Actieprogramma iWlz
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- Administratie protocollen
- Wijzigingsverzoeken releases iStandaarden 2020
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Alle verslagen, documentatie en presentaties van het SLO s zijn
beschikbaar op de pagina Softwareleveranciersoverleg op
istandaarden.nl.
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