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Inleiding en doel 

• Aanleiding 

Het doorsturen, ontvangen, verwerken en checken van indicatiegegevens zorgt voor (onnodige) extra 

administratieve handelingen bij ketenpartijen, die de gegevens moeten gebruiken. Omdat 

indicatiegegevens deels worden doorgegeven en nooit volledig zijn kunnen fouten ontstaan. Door 

gebruiken te maken van een online gegevens beschikken alle ketenpartijen voortdurend over de meest 

actuele indicatiegegevens, rechtsreeks afkomstig uit de bron bij het CIZ (“één waarheid voor iedereen”). 

• Doel 

Het ontsluiten van indicatiegegevens bij de bron (CIZ) zodat indicatiegegevens eenduidig worden 

vastgelegd voor meervoudig gebruik. Door indicatiegegevens online beschikbaar te stellen zijn alle partijen 

die deze gegevens nodig hebben, beschikken partijen over actuele gegevens op het moment dat zij die 

nodig hebben. 

• Belang van dit project (Business Case) voor het Programma iWlz 

De kwaliteit en betrouwbaarheid van gegevens verbetert, het is eenvoudiger gegevens te delen en te 

actualiseren en dubbele opslag van gegevens is niet meer nodig. Processen kunnen effectiever en 

efficiënter worden ingericht, administratieve lasten kunnen verminderen. Het ontsluiten van 

indicatiegegevens is een startpunt voor het netwerkmodel in de Wlz en het op dezelfde manieren 

ontsluiten van andere gegevens in de rest van de keten. De cliënt kan rechtsreeks toegang krijgen tot zijn 

indicatiegegevens. Er ontstaat de mogelijkheid om domein overstijgend indicatiegegevens te delen. 

 

Omgevingsanalyse 

• In eerste opzet zijn er geen dwarsverbanden met andere zorgdomeinen. De mogelijkheid daartoe ontstaat 

wel. In het sociaal domein wordt al gebruik gemaakt van de “DAT” informatie uit de indicatiegegevens van 

het CIZ; de behoefte daaraan bestaat ook binnen de Wlz. 

 

Projectresultaten 

• Resultaat van het project (in SMART termen)? 

Een online raadpleegbaar register met actuele indicatiegegevens (lees: een bronregistratie 

indicatiegegevens Wlz). 

• Wat hoor wel/niet tot het project (scope)?  

Het project richt zich uitsluitend op het ontsluiten van indicatiegegevens voor de Wlz. In vervolgstappen 

kunnen de volgende projecten worden gestart: 

• ontsluiten van andere relevante gegevens binnen de Wlz 

• ontsluiten van indicatiegegevens voor cliënten 

• ontsluiten van indicatiegegevens Wlz voor andere zorgdomeinen 

 

Projectfasering en- planning 

• Wanneer worden welke activiteiten uitgevoerd? 

• Impactanalyse en Projectplan (vaststellen februari 2017) 

Vervolgstappen: 

• Functioneel ontwerp  

• Technisch ontwerp  

• Voorbereiding bouw 



Actieprogramma iWlz 

 

 

Projectvoorstel  november 2016 2 van 3 

Ontsluiten indicatiegegevens Wlz  

• Implementatiestrategie 

• Bouw en testen  

• Aansluiten ketenpartijen  

• Waar liggen de belangrijkste mijlpalen? 

• Impactanalyse en Projectplan (februari 2017) 

Andere mijlpalen worden steeds voor de komende maanden vooruit gepland. 

 

Projectorganisatie 

• Wie moet wanneer en hoe worden betrokken? 

Naast het CIZ, in ieder geval alle ketenpartijen in de Wlz (zorgkanten, zorgaanbieders, CAK en SVB en 

VWS). Eventueel ook NZA, VNG/KING, programma iSociaal Domein. Door dit project wordt het ook 

mogelijk de informatiepositie van de cliënten te versterken door ze toegang te geven tot het online 

raadpleegbaar register. 

• Hoe wordt er gewerkt naar het resultaat? 

De projectleider werkt met een klein projectteam (3-4 leden) op dagelijkse basis aan de realisatie van de 

producten binnen de afgesproken planning. Er is een projectbegeleidingsteam met (inhoudelijke) 

vertegenwoordigers van alle betrokken partijen waarmee vierwekelijks inhoud, planning en voortgang van 

het project worden bewaakt.  

 

Randvoorwaarden 

• Welke middelen (tijd/geld/capaciteit van wie en wanneer) zijn daarvoor noodzakelijk? 

• Projectleider en projectteam (definitieve capaciteit ntb) 

• Voldoende capaciteit en inzet van álle betrokken partijen voor projectbegeleidingsteam 

• Beslissing over financiering vanuit programma en/of via CIZ instellingssubsidie 

• Zijn er externe (rand)voorwaarden? 

• Het CIZ is en blijft verantwoordelijkheid voor de inhoud van de indicatiegegevens 

• De bestaande werkwijze voor het uitwisselen van indicatiegegevens blijft bestaan tot alle betrokken 

partijen de indicatiegegevens op de nieuwe manier kunnen verkrijgen en verwerken. 

• Andere zorgdomeinen ontwikkelen informatievoorziening in dezelfde richting 

 

Afhankelijkheden 

• Welke relaties zijn er met (1) andere projecten binnen het programma iWlz en (2) andere projecten en 

ontwikkelingen (in de zorg)? 

• De resultaten uit het project Ontsluiten gegevens aan de bron (uitgangspunten, spelregels, etc 

netwerkmodel) zijn voorwaarde en van toepassing 

• Richtinggevende Architectuurkaders zijn leidend in de ontwikkeling van de oplossing 

• Toekomstbeeld IZO 2020 

• Ontwikkelingen vanuit het IB-beraad Zorg, zoals outcome-doelen 

• Welke partijen hebben (welke) belang bij de resultaten? 

• In eerste opzet alle betrokken ketenpartijen in de Wlz; zij hebben (al langer) aangegeven de 

indicatiegegevens online te ontsluiten 

• De cliënt, omdat hiermee de mogelijkheid ontstaat tot direct inzicht 

• VWS en de Stuurgroep iWlz omdat hiermee direct invulling wordt gegeven aan de doelstelling van het 

Actieprogramma, het netwerk model en er een fundament wordt gelegd voor doorontwikkeling van 

dat netwerk model 

• Het IB-beraad: als (eerste) voorbeeld van concrete invulling van doelstellingen op het gebied van 

informatievoorziening 
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Risico-en succesfactoren 

• Welke kansen en bedreigingen zijn nu reeds voorzien? 

• Project loopt te ver vooruit op de ontwikkelingen in de informatievoorziening in de zorg breed 

• Onvoldoende inzet en medewerking van CIZ 

• Onvoldoende inzet van betrokken ketenpartijen 

• Uitstel op fundamentele inrichtingsbeslissingen door Stuurgroep (Actieprogramma) iWlz 

• Onvoldoende projectcapaciteit en middelen 

• Welke maatregelen kunnen we nu of later nemen om de kans/impact te voorkomen, verminderen etc? 

• Commitment vanuit VWS 

• Afstemming met andere domeinen 

• Informeren andere domeinen 

• Signaleren bij de Stuurgroep (Actieprogramma) iWlz 

• Hoe blijft het project op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? 

• Voortdurende afstemming over ontwikkelingen in alle domeinen 

• Signalering van ontwikkelingen in andere domeinen door alle betrokkenen bij het Actieprogramma: 

vinger aan de pols 

 

Communicatie en rapportage 

• Op welke wijze en met welke frequentie wordt gerapporteerd aan de opdrachtgever? 

Tussen- en eindproducten worden ter vaststelling voorgelegd aan de Stuurgroep (Actieprogramma) iWlz. 

In de bijeenkomst van de Stuurgroep wordt ook maandelijks gerapporteerd over planning en voortgang. 
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