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Inleiding en doel 

• Aanleiding 

Sinds de decentralisatie van de AWBZ zijn er andere en meerdere organisaties betrokken bij de uitvoering 

van zorg en ondersteuning. Juist voor de aanbieders die domeinoverstijgend (Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet) 

actief zijn, is er administratieve druk ontstaan rondom het verantwoordingsproces. Frequentie, vorm en 

inhoud van verantwoordingsrapportage verschillen per afnemende partij. In de Wmo is de pijn rondom 

verantwoording het meest voelbaar sinds de decentralisaties. Een andere aanleiding is dat er in het gehele 

landschap van informatievoorziening behoefte is aan verandering in de richting van het netwerkmodel. Het 

idee om informatie bij de aanbieder te ontsluiten is domeinoverstijgend toepasbaar. Eenmalig registreren 

aan de bron en meervoudig gebruik.  

• Doel  

ViA heeft twee doelen, namelijk het ontsluiten ‘hoe’ en het ontsluiten ‘wat’. Het ‘wat’ bestaat uit 

gegevenssets die bij een aanbieder kunnen worden opgehaald. Dit kan ook andere informatie bevatten 

dan verantwoordingsinformatie. Het ‘hoe’ gaat over het ontsluiten aan de bron, bij de aanbieder. Door het 

combineren van de ‘wat’ en ‘hoe’ faciliteert ViA eenduidige en eenvoudigere informatie-uitwisseling 

tussen ketenpartijen op basis van gegevens die al beschikbaar zijn bij die partijen.  

• Belang van dit project voor programma iWlz  

Met ViA geven we handen en voeten aan het netwerkmodel en het Toekomstbeeld 2020. Het ontsluiten 

van gegevens aan de bron past binnen het netwerkmodel. Daarnaast realiseert ViA een vermindering van 

administratieve lasten, vooral bij aanbieders. Bronregistratie maakt data betrouwbaarder en daardoor 

monitoren en sturen voor alle gebruikers effectiever. Daarnaast maakt ViA het mogelijk om flexibeler te 

reageren op de omgeving, bijvoorbeeld wet- en regelgeving. 

 

Omgevingsanalyse 

• Vanuit de verantwoordingslast die in het sociale domein wordt gevoeld door zorgaanbieders, is er bekeken 

hoe verantwoordingsinformatie kan worden gevat in een uniforme gegevensset 

verantwoordingsinformatie. Na de verkenning in het sociale domein (Wmo, Jeugdwet) is het tijd om de 

gegevensset voor de Wlz te verkennen. Ook in de Wlz zijn er bepaalde gegevens die bij de zorgaanbieder 

kunnen worden ontsloten, zoals verantwoordingsinformatie en wachtlijstgegevens. De gegevensset die in 

de Wlz en andere domeinen (zoals de Zvw) kunnen worden ontsloten, moeten verder vorm krijgen.  

ViA houdt verband met activiteiten van programma i-Sociaal Domein, zoals ‘Van Contract naar Controle’ en 

de ontwikkelingen in het berichtenverkeer. Daarnaast heeft ViA raakvlakken met de quick scan naar 

knelpunten in de verantwoording-, controle- en toezichtcyclus in de Wlz (door QConsult). 

 

Projectresultaten 

• Resultaten van het project  

1. Methodiek die het mogelijk maakt om informatie te ontsluiten bij aanbieders; 

2. Vastgestelde uniforme gegevensset van diverse typen informatie; 

3. Implementatie van ViA. 

• Wat hoort wel/niet bij het project (scope)? 

In vervolgstappen kunnen de volgende deelprojecten worden gestart (binnen scope):  

• Gegevensset verantwoordingsinformatie 
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• Roadmap van deze gegevensset; welke uitbreidingsmogelijkheden en opties zijn er, inhoudelijk?  

• Duurzaam toepasbare uitwisselingsmethodiek 

• Implementatie van ViA 

 

Projectactiviteiten 

• In de periode december 2016 – februari 2017 worden de volgende (voorbereidende) activiteiten rondom 

ViA uitgevoerd: 

• Verkennen gegevensset Wlz (input voor roadmap gegevensset)  

• Concept gegevensset Wlz 

• Ontwerpvragen aan expertgroep architectuur 

• Ontwerpkeuzes maken  

• Voorbereiden en uitnodigen deelnemers pilot 

• Afstemming juridische zaken over gevolgen/eisen pilot 

• Verdere aanpak pilot 

• Inrichten projectorganisatie 

• Projectplanning 

• Met de input van deze voorbereidende activiteiten kan er vanaf maart 2017 verder vervolg worden 

gegeven aan de implementatie van ViA.   

 

Projectorganisatie 

• Wie moet wanneer en hoe worden betrokken? 

1. Deelnemers pilot; zorgkantoren, aanbieders Wlz en aanbieders Wlz + ander(e) domein(en) waarvan 

tenminste één kleine zorgaanbieder plus het CAK; 

2. Adviesgroep; Expertgroep architectuur; 

3. Klankbordgroep met twee centrale vragen: Sluit ViA (nog steeds) aan bij Toekomstbeeld IZO 2020? 

Past de gegevensset in de werkwijze van de eigen organisatie? In de klankbordgroep zitten 

Zorgverzekeraars Nederland, zorgkantoren, gemeenten, Wmo/Jeugd zorgaanbieders, wijkverpleging 

(Zvw), CBS, CAK. Mogelijk kan het reeds bestaande Platform IZO hier voor worden ingezet. 

4. Technische uitvoering: Voor de techniek zijn softwareleveranciers (3-5 partijen) nodig die 

domeinoverstijgend actief zijn. 

• Hoe wordt er gewerkt naar het resultaat? 

• Projectgroep en ondersteuning  

De projectleider werkt met een klein team (3-4 mensen) aan de projectplanning en projectactiviteiten. 

Juridische zaken biedt ondersteuning bij vraagstukken die ontstaan naar aanleiding van ontwerpkeuzes die 

gemaakt gaan worden, zoals bewerkersovereenkomsten en privacy. De projectleider rapporteert aan het 

programmabureau iWlz over de voortgang van de projectactiviteiten. 

• Adviesgroep 

De expertgroep architectuur geeft gedurende het gehele proces advies over ontwerp- en 

inrichtingsvraagstukken.  

• Klankbordgroep 

Naast de dagelijkse werkzaamheden is er een klankbordgroep (Platform IZO?) die periodiek zal toetsen of 

ViA nog steeds in de visie van Toekomstbeeld 2020 past.  

 

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  

• Zijn er externe (rand)voorwaarden? 

Met name het hergebruik van generieke componenten (zoals autorisatie/authenticatiemechanismen) is 

een belangrijke externe voorwaarde.  
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Afhankelijkheden 

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

ontwikkelingen (in de zorg)? 

• Er zijn dwarsverbanden met de projecten ‘Ontsluiten gegevens aan de bron’ en ‘Ontsluiten 

indicatiegegevens’. De raakvlakken en dwarsverbanden worden overkoepelend in het programma 

bewaakt. 

• Er is een relatie naar ViA in het sociale domein (Wmo, Jeugdwet) 

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

• ViA Wlz levert (in eerste instantie) administratieve lastenverlichting op bij zorgaanbieders. 

 

Risico-en succesfactoren 

• Welke kansen en bedreigingen zijn nu reeds voorzien? 

• Onvoldoende inzet van betrokken ketenpartijen 

• Onvoldoende projectcapaciteit en middelen 

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

• Commitment vanuit VWS 

• Signaleren bij de Stuurgroep (Actieprogramma) iWlz 

 

Communicatie en rapportage 

• De projectleider van ViA zal maandelijks, in de cadans met de Stuurgroep iWlz, terugkoppeling verzorgen 

over de werkzaamheden en resultaten terugkoppelen. Daarnaast wordt de opdrachtgever regelmatig 

bijgepraat.  
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