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1
Opening
Annemiek Meijburg opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De stand van zaken rondom iPgb 2.0 is van de agenda verwijderd, omdat hier op
dit moment niets over te zeggen is. Aan de specificaties is niets veranderd.
Tijdens de bijeenkomst is de presentatie Leveranciersoverleg 21 november 2017
als leidraad gebruikt.

2
Terugblik eerste Softwareleveranciersoverleg Special Edition
Door: Tessa van Hoof (Zorginstituut Nederland) en Robin Bertus (ISD Regie)
Besproken (actie)punten:
•
Planning 2018: drie SLO Special Editions per jaar (elke vier maanden)
vindt de meerderheid van de deelnemers prima.
•
Workshops: voor deze onderwerpen bestaat interesse:
−
AVG;
−
XSLT’s;
−
Zaakgericht;
−
Ketenmonitoring;
−
Rekenmodule iWlz.
Andere ideeën zijn en blijven welkom.
•
Leveranciersupdate: zowel de inhoud als frequentie van de
Leveranciersupdate iWmo, iJw, iWlz en iPgb van KING is in orde.
•
Verslag: over het eerste SLO Special Edition staat nu geen verslag op
istandaarden.nl. Hier is wel behoefte aan. Dit is een punt van aandacht voor
de volgende SLO Special Editions.
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iWlz 2.0: stand van zaken implementatie
Door: Tessa van Hoof (Zorginstituut Nederland)
Besproken (actie)punten:
•
iWlz on the move: de impact van de iWlz 2.0-release is groot. Daarom
worden voor zorgaanbieders iWlz on the move-bijeenkomsten georganiseerd
in het land. Deze sessies worden zeer positief ontvangen door
zorgaanbieders. In februari volgt een nieuwe serie waarbij de nadruk zal
liggen op de implementatie van iWlz 2.0 en de migratie. In de komende
periode verschijnt elke twee maanden de Nieuwsbrief iWlz 2.0: de eerste
editie staat inmiddels op istandaarden.nl.
•
Migratie:. de aandachtspunten uit het overleg worden uitgewerkt in het
landelijke draaiboek migratie.
−
Lengte bevroren periode – vanwege de grote hoeveelheid berichten
eind maart is mogelijk meer tijd nodig.
−
Alle lopende toewijzingen afsluiten voor 1 april 2018.
−
Paasweekend – eerste werkdag iWlz 2.0 is dinsdag 3 april – de dinsdag
na Pasen.
−
Ingangsdatum nieuwe toewijzingen is 1 april 2018.
−
Besteed extra aandacht aan het tegenhouden van de MUT-berichten
vanwege de grote hoeveelheden die in het administratieve proces
moeten worden tegen gehouden.
−
De kans bestaat dat er wel MUT-berichten verstuurd worden. Het
zorgkantoor moet deze op kunnen vangen. De vraag is of dit mogelijk
is.
−
Wachtlijstinformatie klopt niet in deze periode. Het Zorginstituut geeft
dit door aan VWS.
−
Een MAZ met ingangsdatum voor 1 april 2018 moet even geparkeerd
worden.
−
Het advies is om nu al voorbereidingen te treffen voor het maken van
bestandsvergelijkingen tussen aanbieder en zorgkantoor.
Administraties die op orde zijn zorgen voor minder uitval.
−
Het is niet de bedoeling dat het zorgkantoor zich er makkelijk vanaf
maakt en alleen maar 1%-toewijzingen stuurt. Deze 1%-toewijzingen
zijn alleen bedoeld voor situaties waarin het zorgkantoor de
percentages te leveren zorg niet kent. De aanbieder stuurt in reactie op
een 1%-toewijzing in eerste instantie een MAZ en vervolgens een AAT.
−
De aanbieder stuurt MAZ-berichten. Dit is nodig voor de administratie
van het zorgkantoor.
−
De vraag is of er duidelijk onderscheid kan komen tussen
migratietoewijzingen en reguliere toewijzingen. Dat is bijvoorbeeld
handig voor het automatisch versturen van MAZ-berichten. De bsn’s
zijn in feite bekend van cliënten die op 31 maart in zorg zijn. De vraag
is of er een kenmerk opgenomen kan worden in de berichten van de
bestaande cliënten. De specificaties willen we hiervoor niet aanpassen.
Geopperd wordt af te spreken een specifieke tekst op te nemen in het
commentaarveld. De vraag is of dit mogelijk is.
−
Zorgpunt: afhankelijk van de duur van de migratieperiode kan het
gebeuren dat een aanbieder soms meer dan een week informatie mist.
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−

•
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Met het CAK zijn aparte afspraken gemaakt. De cliënt mag niets
merken van deze migratie.
−
Op een tweede toewijzing (met een ander percentage) wordt geen MAZ
gestuurd. Dit geldt alleen als de ingangsdatum (en overige
sleutelvelden) niet gewijzigd zijn.
−
Op elke toewijzing volgt een MAZ, dus de MAZ behoeft geen extra
kenmerk. Tenzij sprake is van de situatie die hiervoor genoemd is.
Rekenmodule: de zorgkantoren hebben een conceptversie van de
rekenmodule beschikbaar gesteld aan OIZ.
Groene Vink: het gebruik van datums in de toekomst is bij diverse
softwareleveranciers niet mogelijk in de testomgeving. Het verzoek is in de
Groene Vink iWlz 2.0 alleen datums in het verleden te gebruiken. Het
Zorginstituut gaat na of het mogelijk is dit consistent te maken over alle
domeinen heen.
AW319: informatie over de AW319 is te vinden op de website van Vektis. In
het Informatiemodel iStandaarden is een verwijzing opgenomen naar de
specificaties van de AW319.
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iWmo 2.1 en iJw 2.1: lopende zaken
Door: Wouter Franke (Zorginstituut Nederland)
Besproken (actie)punten:
•
Van DBC naar uitvoeringsvarianten: de tijd dringt bij het inregelen en
het maken van afspraken. Dit is een zaak van gemeenten in overleg met
zorgaanbieders. Het tijdspad was ruim, maar is nu toch weer krap.

5
iWmo 2.2 en iJw 2.2: stand van zaken implementatie
Door: Wouter Franke (Zorginstituut Nederland)
Besproken (actie)punten:
•
XSD- en XSLT-aanpassingen: in de decemberversie van het
informatiemodel wordt nog een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd:
onder andere ‘extra retourcode in basisschema’ en een wijziging op een
XSLT. Dit is nog onder voorbehoud. ISD Regie beoordeelt de RFC’s nog
inhoudelijk. Over de eventuele wijzigingen wordt extra gecommuniceerd in
december.
NB Het streven is het wijzigen van XSD’s en XSLT’s altijd tot een minimum
te beperken. Afhankelijk van de impact van een issue zal altijd nagegaan
worden of het mogelijk toch noodzakelijk is nog een wijziging door te
voeren.
•
Noodvoorziening XML: er komt een nieuwe versie van de
noodvoorziening, die een beperkte tijd beschikbaar gesteld wordt. Deze
noodvoorziening converteert 2.1 naar 2.2 en vice versa en biedt geen
ondersteuning voor 2.0.
•
Migratie: het streven is het landelijk draaiboek migratie zo spoedig
mogelijk, uiterlijk 1 februari 2018, beschikbaar te stellen. De lessons
learned van de vorige big bang-migratie worden hierin meegenomen. In de
basis zal het draaiboek vergelijkbaar zijn met het draaiboek van 2.1.
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•

Aspecifiek toewijzen: hierover komen diverse punten aan de orde:
−
Het is mogelijk op categorie toe te wijzen, maar in de regieberichten
(start/stop) informatie te sturen op productcodeniveau. Een ‘1 op nsituatie’ kan voorkomen: meerdere regieberichten op één toewijzing.
Het toewijzingnummer is niet bedoeld om een een-op-eenrelatie
tussen toewijzingen en regieberichten af te dwingen.
−
Op een beschikking kunnen meerdere toewijzingen worden gedaan.
−
Op een aspecifieke toewijzing kunnen facturen op een of meer nader
gespecificeerde product worden afgegeven.
−
Sommige contractafspraken zijn niet in lijn met de beschreven
uitvoeringsvarianten. Vraag in deze situaties eventueel de hulp in van
de implementatieadviseurs van Programma i-Sociaal Domein.
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Diversen ISD Regie / KING / Inlichtingenbureau / VECOZO
Door: Annemiek Meijburg (ISD Regie), Robin Bertus (ISD Regie), Annemarie
Smid (KING), Ilse van ’t Hoff (Inlichtingenbureau) en Frank Ooms (VECOZO)
Besproken (actie)punten:
•
KTO: het gezamenlijk testen in de ketentestomgeving (KTO) zorgt voor een
betere implementatie. Punten die besproken zijn:
−
Als je al aangesloten bent, dan hoef je voor de 2.2-releases niets te
doen. Zo niet, meld je dan nu al aan.
−
In tegenstelling tot versie 2.1 wordt deze keer verwacht dat
softwareleveranciers, gemeenten en aanbieders elkaar zelf opzoeken
om te testen in de KTO.
−
Het vormen van koppels wordt voor de 2.2 gefaciliteerd door op een
website informatie beschikbaar te stellen welke partij in welke periode
wil ketentesten, zodat contactpersonen van partijen zelf contact met
elkaar op kunnen nemen. Testperiode en uitleverdata kunnen gemeld
worden bij Annemiek Meijburg.
−
Voor bemiddeling kan eventueel contact opgenomen worden met
Annemarie Smid.
−
303/304-informatie is beschikbaar op istandaarden.nl. Het
Informatiemodel iStandaarden is makkelijk te via het kopje
Informatiemodel op de homepagina van istandaarden.nl.
−
Het VEZOCO-schakelpunt (VSP) verandert alleen voor de iWlz.
−
Er wordt gefaseerd opgeleverd per berichtenkoppel.
−
iPgb 2.0 staat nog op de planning, maar hier bestaat onduidelijkheid
over, dus geadviseerd wordt de pijlen te richten op de iWmo 2.2- en
iJw 2.2-releases. Via de leveranciersupdate worden eventuele
ontwikkelingen gemeld.
−
De KTO blijft tot nader order beschikbaar voor de 2.1-releases.
−
Meer informatie over het testen van de 2.2-releases volgt via de
leveranciersupdate.
•
Van DBC naar uitvoeringsvarianten: in de stuurgroep van de avond van
21 november staat de urgentie rondom het inregelen van de contracten in
de 42 jeugdregio’s op de agenda. De implementatieadviseurs van
Programma i-Sociaal Domein kunnen adviseren en bemiddelen bij het
uiteenlopen van de afspraken in de verschillende regio’s.
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Daarnaast is er nog discussie over de beroepsdifferentiatielijst en de
verschillen die hierin dreigen te ontstaan. Beroepsdifferentiatie heeft te
maken met beleid. Dit is onderwerp van discussie tussen VNG en GGZ
Nederland. Het valt buiten de scope van de implementatieadviseurs van
programma i-Sociaal Domein.
GGK – Inlichtingenbureau (IB): besproken punten:
−
De ontwikkeling van IB-Connect verloopt volgens planning en gaat in
de komende maanden worden getest.
−
De webservice van RINIS blijft nog tijdelijk beschikbaar. Houd de
nieuwsberichten hierover in de gaten.
−
De aanvraagprocedure van CPA’s verandert niet. Is het mogelijk deze
procedure te verbeteren?.
VSP - VECOZO: besproken punten:
−
Let op dat de overeenkomsten met de aanbieders veranderd zijn
vanwege de nieuwe wetgeving. Als er niet getekend is, dan kan een
leverancier afgesloten worden.
−
VECOZO controleert tegen de XSD’s en de XSLT’s. De output van de
XSLT’s is voor alle berichten hetzelfde. Alleen de aanroep van de XSLT’s
van de 303/304-berichten is anders.
−
Oproep: vraag de aansluiting op de KTO zo spoedig mogelijk aan.
Productiemeldingen gaan voor op testmeldingen, dus een aanvraag
voor aansluiting op de KTO kan soms lang duren.
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Rondvraag en sluiting
Door: Annemiek Meijburg (ISD Regie)
Besproken (actie)punten:
•
Aanvullend bericht: hier is weer vraag naar, maar nog geen besluit over
genomen. Het was niet bedoeld voor het versturen van zorgplannen, ook al
komt daar de wens wel vandaan.
•
Ideeën voor extra workshops in de SLO Special Editions:
−
Lastenverlichting en regie: kan ervoor gezorgd worden dat
softwareleveranciers niet overspoeld worden met wensen en
wijzigingen vanuit diverse instanties? En kan ervoor gezorgd worden
dat proces- en contractafspraken aansluiten bij de software en
iStandaard-ontwikkelingen?
−
Rekenmodule iWlz.
−
Organiseren van extra betrokkenheid bij het vaststellen van berichten
en richtlijnen.
Annemiek Meijburg sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor het volgende
Special Edition overleg op dinsdag 16 januari. De locatie wordt nog bekend
gemaakt op istandaarden.nl.

Ook verslagen, documentatie en presentaties van eerdere bijeenkomsten
zijn beschikbaar op de pagina Softwareleveranciersoverleg op
istandaarden.nl.
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