Bijlage:
Referentieontwerp
Visma HR van
Visma
t.b.v. het uitwisselprofiel
Zorginstituut –
Personele samenstelling
Datum
Status
Versie

01-juli-2021
Defintief
Versie 1.0

Voorliggende referentieontwerp is een concept-versie. Deze is vrijgegeven voor het toetsen
ervan in de praktijk. Op basis van verbetervoorstellen, reacties en ervaringen in de
implementatiepraktijk worden nieuwe versies ontwikkeld en gepubliceerd.
Heeft u vragen of opmerkingen over dit referentieontwerp?
Stuurt u deze dan naar infokikv@zinl.nl.
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Inleiding

In de Handreiking Starten met KIK-V wordt het implementatieproces beschreven.
Dit referentieontwerp is een hulpmiddel bij een aantal implementatiestappen.
Doel
Het referentie-ontwerp beschrijft voor een bronsysteem welke gegevens ontsloten
dienen te worden om de modelgegevensset KIK-V te kunnen samenstellen. Hiermee
kunnen vervolgens indicatoren worden berekend. De zorgaanbieder kan met behulp
van dit document analyseren hoe de modelgegevensset gevuld kan worden vanuit
de eigen gegevensregistraties.
Uitgangspunten
Het referentieontwerp gaat uit van een inrichting en gebruik van het bronsysteem
zoals gespecificeerd door de leverancier van het systeem. Bij het toepassen van het
referentieontwerp dient de zorgaanbieder rekening te houden met haar eigen
specifieke inrichting van gegevensregistraties. De inrichting kan enigszins afwijken
van de registratiewijze in het systeem zoals dit ontworpen is door de leverancier.
Het referentieontwerp kan tevens gebruikt worden om gegevensregistraties te
optimaliseren.
Doelgroep
Om het referentie-ontwerp toe te kunnen passen is kennis nodig van het
bronsysteem en de wijze waarop gegevens in dit systeem zijn opgeslagen en hoe
deze ontsloten kunnen worden. Deze kennis is veelal aanwezig bij
applicatiebeheerders, BI specialisten of informatieanalisten. Eventueel kan een
zorgaanbieder ondersteuning vragen aan de leverancier van het betreffende
bronsysteem.
Aanpak
De zorgaanbieder kan het referentieontwerp gebruiken om in kaart te brengen
welke benodigde gegevenselementen (nog) niet w orden geregistreerd (gap-analyse,
zie handreiking). Na het invullen van het referentie -ontwerp heeft de zorgaanbieder
een beeld van de mate waarin de huidige registraties aansluiten bij de
modelgegevensset die nodig is om de indicatoren te kunnen berekenen . Het streven
is dat de zorgaanbieder uiteindelijk de modelgegevensset (semi-) geautomatiseerd
samenstelt en die vervolgens bevraagd kan worden met queries waarmee
indicatoren geautomatiseerd berekend worden.
Inhoud
Dit referentie-ontwerp beschrijft:
• De vertaling van de gegevens in het bronsysteem naar de benodigde gegevens
in de modelgegevensset van het uitwisselprofiel Zorginstituut.
• De standaard ontsluitingsmogelijkheden van deze gegevens in het
bronsysteem.
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Leeswijzer
In hoofdstuk 1 Uitgangspunten zijn de brondocumenten benoemd die als
uitgangspunt hebben gediend voor dit referentieontwerp.
In hoofdstuk 2 Vertaling naar benodigde gegevens wordt per benodigd gegeven
beschreven hoe deze vertaald kan worden vanuit de geregistreerde gegevens uit het
bronsysteem. Er wordt hierbij uitgegaan van een standaard implementatie van
bronsysteem. In de bijlage is een invulformat opgenomen waarmee de
zorgaanbieder haar specifieke registraties in beeld kan brengen die afwijken van de
standaard in dit hoofdstuk 2.
In hoofdstuk 3 Ontsluitingsmogelijkheden wordt beschreven op welke wijze de
gegevens technisch vanuit het bronsysteem kunnen worden ontsloten. W aarbij in
paragraaf 3.3 Export de specificatie voor de export is opgenomen.
Bijlage: Invulsjabloon voor implementatie zorgaanbieder
Met behulp van de tabel in de bijlage kan de zorgaanbieder haar eigen
implementatie specificeren met betrekking tot de standaard tabel uit Hoofdstuk 2.
Met het invulsjabloon wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de benodigde
gegevens ontsloten kunnen worden (en bijvoorbeeld ook wanneer benodigde
gegevens uit een ander bronsysteem geëxporteerd dienen te worden).
Meer informatie
Voor meer informatie over de toepassing van het referentie-ontwerp, zie de
Handreiking Starten met KIK-V.
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1

Uitgangspunten en referenties

Onderdeel
Model gegevensset
Uitwisselprofiel(en)

Toelichting
Personele samenstelling
Uitwisselprofiel Zorginstituut –
Personeelssamenstelling & Basisveiligheid
versie…

Versie bronsysteem

Visma HR & Payroll, versie 1.7.

Ontsluitingsmogelijkhed(en) en
versie(s)
Opmerkingen

Beschrijving generieke export
werknemergegevens V1.7
Geen opmerkingen.
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2

Vertaling naar benodigde gegevens

In de onderstaande tabel staat beschreven welke gegevens ontsloten moeten
worden en hoe deze vertaald worden naar de KIK-V Modelgegevensset.
De tabel bevat de volgende kolommen:

Kolom A. NAAM MODELGEGEVENSSET: Dit is een object of attribuut in de
modelgegevensset. Bij dit object of attribuut dient staat het betreffende
gegeven uit het bronsysteem bepaald te worden.

Kolom B. GEGEVEN BRONSYSTEEM: het betreffende gegeven uit het
bronsysteem dat nodig is voor de vertaling naar de gegevens uit de
Modelgegevensset.

Kolom C. BEWERKING: De benodigde bewerkingen op de brongegevens om de
gegevens uit de Modelgegevensset te kunnen vullen.

Kolom D. TOELICHTING: Aanvullende informatie over de inhoud en
bewerkingen op de gegevens.
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A. MODELGEGEVENSSET in het
uitwisselprofiel

B. GEGEVEN BRONSYSTEEM
Visma HR - Visma

C. BEWERKING(EN)

D. TOELICHTING

Persoon
(human)

employee.employeeid

Pseudonimiseren employeeid

Werknemergegevens

WerkOvereenkomst

contract.contractid
contract.subcontract.subcontractid

Dienstverband/contract
Dienstverband/contract.Soort contract
Contracttype.type geeft het soort
arbeidsovereenkomst aan, employmenttype is
hiervan een bijzondering voor
PNIL,Vrijwilligers en staigaires:
Typen:
ONB – Onbepaalde duur
TYD – Tijdelijk contract
VAK – Vak./Seizoenwerk
OPM – Oproepkracht met werkverpl.
OPZ – Oproepkracht zonder werkverpl.
STA – Stagiaire Standaard werknemerexport
Talent & Salaris
WSW – Werknemer SW
ONV – Onbetaald verlof

ArbeidsOvereenkomstBepaaldeTijd

contract.contractid
contract.subcontract.subcontractid

contract.subcontract.contracttypes.contracttype.type = "TYD"

ArbeidsOvereenkomstOnbepaaldeTijd

contract.contractid
contract.subcontract.subcontractid

contract.subcontract.contracttypes.contracttype.type = "ONB"

UitzendOvereenkomst

contract.contractid
contract.subcontract.subcontractid
contract.contractid
contract.subcontract.subcontractid

contract.subcontract.contracttypes.contracttype.type = "PNL"

Obv. employmenttype

contract.subcontract.contracttypes.contracttype.type = "PNL"

Obv. employmenttype

InhuurOvereenkomst
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A. MODELGEGEVENSSET in het
uitwisselprofiel

B. GEGEVEN BRONSYSTEEM
Visma HR - Visma

C. BEWERKING(EN)

D. TOELICHTING

OproepOvereenkomst

contract.contractid
contract.subcontract.subcontractid

contract.subcontract.contracttypes.contracttype.type = "PNL"

Obv. employmenttype

ArbeidsOvereenkomstBBL

contract.contractid
contract.subcontract.subcontractid

contract.subcontract.contracttypes.contracttype.type = "STA"

StageOvereenkomst

contract.contractid
contract.subcontract.subcontractid
contract.contractid
contract.subcontract.subcontractid

contract.subcontract.contracttypes.contracttype.type = "STA"

Obv. employmenttype

contract.subcontract.contracttypes.contracttype.type = "PNL"
employmenttype =”Vrijwilliger”

Obv. employmenttype

Organisatie (Organisatieonderdeel) van de
WerkOvereenkomst

contract.subcontract.department.costcenter
contract.subcontract.department.orgunit
contract.subcontract.department.orgunitname

Costcenter - kostenplaats
Orgunit - Organisatorische Eenheid (OE) code
Orgunitname - Organisatorische Eenheid Naam
Geldigheid op basis van validfrom en validuntil

Afdeling van contract

startDatum van de WerkOvereenkomst
eindDatum van de WerkOvereenkomst

contract.subcontract.startdate
contract.subcontract.enddate

startDatum van de functie

contract.subcontract.startdate

eindDatum van de functie

contract.subcontract.enddate

VrijwilligersOvereenkomst
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A. MODELGEGEVENSSET in het
uitwisselprofiel

B. GEGEVEN BRONSYSTEEM
Visma HR - Visma

C. BEWERKING(EN)

D. TOELICHTING

Functie

contract.subcontract.functions.function.function
id
contract.subcontract.functions.function.function
name
contract.subcontract.functions.function.Functio
nfamily
contract.subcontract.functions.function.Functio
nfamilyname

Geldigheid op basis van validfrom en validuntil

Functie medewerker, kunnen er 0,1 of meer
zijn

ZiektePercentage

contract.subcontract.sicknesses.sickness.percent
sick

ZiektePeriode

Start datum van de ziekteperiode
Eind datum van de ziekteperiode

Aanvullend (buiten Visma HR) dient per
functie te worden aangegeven of dit een
zorgverlener functie is en aan welke ODB
kwalificatieniveau de functie is gekoppeld:
Zorgverlener: Behandelaar of overig
zorgpersoneel*
ODB Kwalificatieniveau:
 Kwalificatieniveau 1
 Kwalificatieniveau 2
 Kwalificatieniveau 3
 Kwalificatieniveau 4
 Kwalificatieniveau 5*
 Kwalificatieniveau 6
 Leerling
 Stagiaire
Verzuim web van werknemer
contract.subcontract.sicknesses.sickness.sicknisscode = 1

Ziekte periode gaat alleen over “ziekte”,
bijvoorbeeld zwangerschap is geen ziekte.
Verzuim web van werknemer
Gereserveerde codes:
1 = Ziekte
2 = Zwangerschapsverlof
4 = Arbeidsongeschikt tgv zwangerschap
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A. MODELGEGEVENSSET in het
uitwisselprofiel

B. GEGEVEN BRONSYSTEEM
Visma HR - Visma

C. BEWERKING(EN)

D. TOELICHTING

8 = Orgaandonatie
10 = Ziekte van arbeidsgehandicapte
startDatum van de ziekteperiode

contract.subcontract.sicknesses.sickness.validfro
m

Verzuim web van werknemer

eindDatum van de ziekteperiode

contract.subcontract.sicknesses.sickness.validun
til
contract.subcontract.rosters.roster.ptfactor
contract.subcontract.rosters.roster.weekhoursfi
xed
contract.subcontract.rosters.roster.weekhoursv
ar
contract.subcontract.rosters.roster.normalhours

Verzuim web van werknemer

ContractOmvang

Onderdelen voor bepalen type overeenkomst:

contract.subcontract.contracttypes.contracttype
.type
contract.subcontract.employmenttypes.employ
menttype.emptype
contract.subcontract.employmenttypes.employ
menttype.emptypename

Geldigheid op basis van validfrom en validuntil

Rooster van contract

Geldigheid op basis van validfrom en validuntil

Dienstverband/contract.Soort contract
Contracttype.type geeft het soort
arbeidsovereenkomst aan, employmenttype is
hiervan een bijzondering voor
PNIL,Vrijwilligers en staigaires:
Typen:
ONB – Onbepaalde duur
TYD – Tijdelijk contract
VAK – Vak./Seizoenwerk
OPM – Oproepkracht met werkverpl.
OPZ – Oproepkracht zonder werkverpl.
STA – Stagiaire Standaard werknemerexport
Talent & Salaris
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A. MODELGEGEVENSSET in het
uitwisselprofiel

B. GEGEVEN BRONSYSTEEM
Visma HR - Visma

C. BEWERKING(EN)

D. TOELICHTING

WSW – Werknemer SW
ONV – Onbetaald verlof
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3

Ontsluitingsmogelijkheden

3.1

Beschrijving generieke export werknemergegevens
De export wordt vanuit Visma HR als XML bestand aangeboden (formaat zie
GEEmployeeExport_v7.XSD) aan een SFTP server (die ingericht) moet worden door
de gebruikende partij van Visma HR. Daarnaast moet in Visma HR de export
geconfigureerd worden zodat hierin de benodigde gegevens beschikbaar komen.

3.2

Overzicht gegevensproces
Onderstaande tabel geeft aan welke gegevenselementen de XML export (generieke
export werknem ergegev ens) vanuit Visma HR moet bevatten om de KIK-V model
gegevensset te vullen.
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3.3

Aanmaken export bestand
De kolom “GEGEVENSELEMENT” bevat de onderdelen vanuit de XML export die
benodigd zijn. In Kolom “ATTRIBUUT” staan de benodigde attributen van het
betreffende “GEGEVENSELEMENT”.
Bijvoorbeeld: van het gegevenselement EMPLOYEE is de waarde van het attribuut
EMPLOYEEID benodigd.

GEGEVENSELEMENT

ATTRIBUUT

EMPLOYEE

employee.employeeid

CONTRACT

contract.contractid

SUBCONTRACT

contract.subcontract.subcontractid
contract.subcontract.startdate
contract.subcontract.enddate

CONTRACTTYPE

contract.subcontract.contracttypes.contracttype.type
contract.subcontract.contracttypes.contracttype.validfrom
contract.subcontract.contracttypes.contracttype.validuntil

DEPARTMENT

contract.subcontract.department.costcenter
contract.subcontract.department.orgunit
contract.subcontract.department.orgunitname
contract.subcontract.department.validfrom
contract.subcontract.department.validuntil

FUNCTION

contract.subcontract.functions.function.functionid
contract.subcontract.functions.function.functionname
contract.subcontract.functions.function.Functionfamily
contract.subcontract.functions.function.Functionfamilyname
contract.subcontract.functions.function.validfrom
contract.subcontract.functions.function.validuntil

SICKNESS

contract.subcontract.sicknesses.sickness.percentsick
contract.subcontract.sicknesses.sickness.validfrom
contract.subcontract.sicknesses.sickness.validuntil
contract.subcontract.sicknesses.sickness.sicknisscode

ROSTER

contract.subcontract.rosters.roster.ptfactor
contract.subcontract.rosters.roster.weekhoursfixed
contract.subcontract.rosters.roster.weekhoursvar
contract.subcontract.rosters.roster.normalhours
contract.subcontract.rosters.roster.validfrom
contract.subcontract.rosters.roster.validuntil

EMPLOYMENTTYPE

contract.subcontract.employmenttypes.employmenttype.emptype
contract.subcontract.employmenttypes.employmenttype.emptypename
contract.subcontract.employmenttypes.employmenttype.validfrom
contract.subcontract.employmenttypes.employmenttype.validuntil
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BIJLAGE: Invulsjabloon voor implementatie zorgaanbieder

Voorbeeld toevoegen. Incl. stamtabel.
Invultabel met algemene gegevens:
Organisatie
Versie model gegevens set
Versie bronsysteem
Onsluiting en versie

Met de onderstaande tabel kan de zorgaanbieder haar eigen implementatie specificeren met betrekking tot de standaard tabel uit Hoofdstuk 2.
Met de invulsjabloon wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de benodigde gegevens ontsloten kunnen worden, en bijvoorbeeld wanneer deze
uit een ander bronsysteem geëxporteerd dienen te worden. Als voorbeeld is opgenomen dat het benodigde gegeven Stage-overeenkomst niet uit
Visma HR - Visma gehaald kan worden maar dat dit gegeven vanuit een Excel bestand ontsloten moet worden.
De tabel bevat de volgende kolommen:

A. NAAM MODELGEGEVENSSET: Dit is een object of attribuut in de modelgegevensset. Bij dit object of attribuut dient staat het betreffende
gegeven uit het bronsysteem bepaald te worden.

Kolom SPECIFICATIE: Hierin kan de zorgaanbieder specificeren op welke wijze de gegevens beschikbaar zijn bij de zorgaanbieder: (0 –
conform ontwerp, 1 – andere registratie, 2 – andere registratie en ander bronsysteem, 3 – niet beschikbaar).

Kolom B. GEGEVEN BRONSYSTEEM: het betreffende gegeven uit het bronsysteem dat nodig is voor de vertaling naar de gegevens uit de
Modelgegevensset (Kolom SPECIFICATIE is 1 of 2).

Kolom ANDER BRONSYSTEEM: Wanneer het gegeven in een andere bronsysteem wordt geregistreerd (Kolom SPECIFICATIE is 2).

Kolom C. BEWERKING: De benodigde bewerkingen op de brongegevens om de gegevens uit de Modelgegevensset te kunnen vullen (Kolom
SPECIFICATIE is 1 of 2).

Kolom D. TOELICHTING: Aanvullende informatie over de inhoud en bewerkingen op de gegevens (Kolom SPECIFICATIE is 1, 2 of 3).
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A. MODELGEGEVENSSET

SPECIFICATIE
(0 – conform ontwerp

B. GEGEVEN
BRONSYSTEEM

ANDER BRONSYSTEEM

Kolom A & B

Excel bestand
stagiaires en leerlingen

C. BEWERKING

D. TOELICHTING

1 – andere registratie,
2 – andere registratie en
ander bronsysteem,
3 – niet beschikbaar)

VOORBEELD:
Stage-overeenkomst

2

Stagiaire overeenkomsten zijn
geregistreerd in een Excel
administratie

Persoon
(human)
WerkOvereenkomst
ArbeidsOvereenkomstBepaaldeTijd
ArbeidsOvereenkomstOnbepaaldeTijd
UitzendOvereenkomst
InhuurOvereenkomst
OproepOvereenkomst
ArbeidsOvereenkomstBBL
StageOvereenkomst
VrijwilligersOvereenkomst
Organisatie (Organisatieonderdeel)
van de WerkOvereenkomst
startDatum van de
WerkOvereenkomst
eindDatum van de
WerkOvereenkomst
startDatum van de functie
eindDatum van de functie
Functie
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A. MODELGEGEVENSSET

SPECIFICATIE
(0 – conform ontwerp

B. GEGEVEN
BRONSYSTEEM

ANDER BRONSYSTEEM

C. BEWERKING

D. TOELICHTING

1 – andere registratie,
2 – andere registratie en
ander bronsysteem,
3 – niet beschikbaar)

ZiektePercentage
ZiektePeriode
startDatum van de ziekteperiode
eindDatum van de ziekteperiode
ContractOmvang
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