Update lopende activiteiten
t.b.v. Stuurgroep 19 september 2019

Onderwerpen
• Zichtbaarheid Ketenbureau
• Effectmeting i-SD
• Project Afsprakenkaart
• Invoering Abonnementstarief
• Standaardisatie declaratieproces
• Beheer & Realisatie van de keten

Zichtbaarheid Ketenbureau: regiobijeenkomsten
• In juni en juli: 5 regiobijeenkomsten samen met VNG, VWS en CAK voor gemeenten
over Abonnementstarief, SAP en iPGB
• 672 deelnemers
• In voorbereiding: 7 regiobijeenkomsten in september/oktober, voor gemeenten en
zorgaanbieders (samen met VNG, VWS, CAK en IB) over Abonnementstarief, en
iPGB en onderling vertrouwen.
• Capaciteit voor ca. 1200 deelnemers

Zichtbaarheid Ketenbureau
• Vanaf 16 juni: Bedrijfspagina op LinkedIn: 334 volgers
• Nieuwsbrief i-Sociaal Domein Update: 1424 abonnees,
toename van 553 sinds maart 2019
• 17 juni: Persbericht over vaststellen Standaard
administratieprotocollen
• Half juni: Interview met Martijn Leisink en Karin van
Gelder in e-Magazine van VNG Realisatie
• Nieuwe bedrijfspagina i-SD op website VNG Realisatie;
https://www.vngrealisatie.nl/onderwerpen/ketenbureau-i-sociaal-domein

Effectmeting i-Sociaal Domein
• Onderzoeksbureau CQT Groep (waaronder Q-Consult) gaat een monitor
effectmeting i-SD ontwikkelen. Deze monitor moet continu inzicht geven in:
1. De effecten van de taken/producten van het Ketenbureau
2. Het opsporen en signaleren van vermijdbare administratieve lasten
• De monitor moet een gezamenlijk beeld van gemeenten en aanbieders opleveren
• Er komt een begeleidingscommissie bestaande uit branches, VWS en VNG.
• Start in september, eerste resultaten worden eind 2019 verwacht

Project Afsprakenkaart (onderdeel SAP)
• Doel: landelijk afspraken en keuzes vaststellen om contracten te standaardiseren en
voor aanbieders eenvoudiger te maken.
• Status
• Prototype wordt gebouwd door Capgemini.
• Drie regiobijeenkomsten ingepland, begin september, zorgaanbieders en
gemeenten (doel: ophalen afspraken en keuzes).
• Testfase wordt in december afgerond op basis hiervan worden vervolgstappen
bepaald

Standaardisatie declaratieproces (onderdeel SAP)
• Datum invoer standaard declaratieproces op 1-1-2021
• Specificaties worden nu ontwikkeld onder regie van het Zorginsituut Nederland en
medio april opgeleverd
• Standaardisatie wordt ook ingezet vanuit perspectief op vereenvoudiging van
verantwoording. Er is aansluiting gezocht bij Stuurgroep Verantwoording en NBA
• Eind september wordt een eerste handreiking gepubliceerd voor de snelle starters
• Medio mei volgt een tweede handreiking op weg naar 1-1-2021
• Centraal thema op regiobijeenkomsten

Invoering Abonnementstarief
• Het informatiemodel & berichtspecificaties iEb zijn gepubliceerd door het ZIN
• De Technische Ketentest is afgerond voor 1/10/2019 (planning)
• Komende periode focus op implementatie werkzaamheden: regiobijeenkomsten,
publicatie FAQ’s, nieuwsberichten, afstemming softwareleveranciers
• Er wordt een enquête uitgezet onder gemeenten in afstemming met VNG t.b.v.
go/no go besluit “gereedheid gemeenten”.
• Ketenbureau ondersteunt bij functionele ketentest (end-to-end) welke onder
verantwoordelijkheid van het programma abonnementstarief wordt uitgevoerd

Beheer & Realisatie ISD-keten
• De technische testen ten behoeve van aansluiting CAK (bericht eigen
bijdrage) zijn gestart. Planning is om deze begin oktober gereed te hebben
voor de functionele testen in de KetenTestOmgeving.
• Gesprekken over organisatie de technische testen voor PGB 2.0 zijn
opgestart. Deze zouden ook afgerond dienen te zijn voor oktober.
• SLA’s met ketenpartners (IB en VECOZO) worden momenteel herijkt; SLA’s
ten behoeve van uitwisseling CAK en PGB zijn in ontwikkeling.

