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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 
De komende jaren krijgen de gemeenten forse nieuwe taken in het sociale domein. De voorbereiding 

voor de nieuwe Jeugdwet is in volle gang. De verwachting is dat het nieuwe kabinet zal doorgaan met 

de decentralisatie van de begeleiding naar de Wmo, en de bundeling van regelingen aan de 

onderkant van de arbeidsmarkt (werken naar vermogen). Daarbij staan de gemeenten voor de 

opdracht om te bezuinigen op de uitvoeringskosten en de administratieve lasten voor burgers én 

professionals te verlagen.  

 

De visie van de VNG op deze taken is beschreven in de notitie ‘Bouwen op de kracht van burgers – 

naar een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein’. Deze notitie is in de 

Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG op 12 oktober vastgesteld.
1
 

Deze opdrachten hebben grote gevolgen voor de manier van werken binnen gemeenten. Informatie 

en ICT zijn daarbij onmisbaar. In de notitie is dit vervat in principe 4: ‘samenhangende 

informatievoorziening’.  

Als gevolg van de ontwikkelingen in het sociale domein worden gemeenten geconfronteerd met 

vragen op het terrein van ICT, informatiebeleid, standaardisatie van werkprocessen, privacy en 

gegevensbeveiliging. Het is van belang dat álle bij de decentralisaties betrokken partijen – de 

gemeenten voorop – zich een beeld vormen van hoe de informatievoorziening in het sociale domein 

vorm kan krijgen.  

 

De inzet van ICT is daarbij niet een doel op zich. Door ICT slim in te zetten kunnen gemeenten 

besparen op de uitvoeringskosten en administratieve lasten reduceren. Daarnaast kan ICT helpen om 

innovaties door te voeren en nieuwe vormen van dienstverlening mogelijk te maken. 

 

Het is nodig om snel te starten met een verkenning naar hoe ICT de uitvoering in het sociale domein 

kan ondersteunen. Ten eerste, gemeenten beginnen nu met het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen. 

Nu is er nog ruimte om gezamenlijke standaarden voor gegevens en werkprocessen te ontwikkelen en 

gemeenten hierop te laten aansluiten. Ten tweede, zolang de wetgeving nog niet is vastgesteld is er 

nog ruimte om gebruik van standaarden en gegevensuitwisselingen in de wet te borgen.  

1.2 Opdracht: een verkenning 
De contouren van het sociale domein en de beoogde dienstverlening zijn nog niet uitgekristalliseerd. 

Er kan en zal daarom geen sprake zijn van een blauwdruk of grand-design voor de informatie-

voorziening in het sociale domein. De benodigde en gewenste informatievoorziening zal vanuit de 

praktijk en vanuit de uitvoeringsvragen moeten ontstaan.  

 

De opdracht is om een verkenning te doen naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een 

verdergaande, maar verantwoorde vorm van standaardisatie van de processen en (eventueel) ICT-

systemen, die de gemeenten gebruiken ter ondersteuning van de uitvoering in het sociale domein. De 

verkenning zal een beeld moeten geven van de mogelijkheden, maar ook (juist!) van de 

belemmeringen en risico’s, zoals wettelijke beperkingen.  

 

Gezien de overlap in de doelgroepen en de overeenkomsten in de uitvoeringsprocessen is het 

wenselijk om de informatievoorziening voor de drie domeinen jeugd, wmo en werk in samenhang te 

onderzoeken. De basis voor de verkenning zijn concrete casussen van multi-probleemgezinnen en 

complexe aanvragen voor zorg & ondersteuning.  De gemeenten vatten deze dienstverlening samen 

                                                      
1
 Zie: http://www.vng.nl/files/vng/publicaties/2012/20121112_bouwen_op_kracht_burgers.pdf  

http://www.vng.nl/files/vng/publicaties/2012/20121112_bouwen_op_kracht_burgers.pdf
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onder de noemer ‘1-gezin 1-plan 1-informatievoorziening’ (zie hoofdstuk 4 voor een toelichting). De 

verkenning zal gebeuren vanuit de praktijk van circa 10 gemeenten, samen met hun lokale 

ketenpartners en hun ICT-leveranciers.  

 

De opdracht valt uiteen in de volgende deelopdrachten: 

1. Beschrijf het principe van 1-gezin 1-plan 1-informatievoorziening: Beschrijf welke gegevens 

nodig zijn om de uitvoering in het sociale domein volgens dit principe in te richten, verken uit 

welke bronnen deze gegevens betrokken kunnen worden en beschrijf hoe partijen 

(gemeenten, ketenpartners en burgers) met elkaar deze informatie kunnen uitwisselen. 

Verken in hoeverre het mogelijk, nodig en wenselijk is om deze uitvoering met behulp van ICT 

te ondersteunen, , en beschrijf welke functionele ICT-componenten dan aanvullend of 

vervangend nodig zijn om de dienstverlening mogelijk te maken.   

2. Onderzoek haalbaarheid en draagvlak: onderzoek of het realiseren van de benodigde 

informatievoorziening en standaardisatie in de praktijk haalbaar zijn en of er bij de gemeenten, 

departementen, ketenpartners en ICT-leveranciers draagvlak is om een dergelijke ICT-

voorziening breed in de gemeenten in  te voeren.  

3. Bepaal standaarden voor gegevens en werkprocessen: Stel voor het sociale domein een 

eerste versie op van een standaard gegevensset (eenheid van taal) en gestandaardiseerde 

werkprocessen. Inventariseer hoe de uitvoeringsprocessen nu verlopen en inventariseer 

welke systemen op dit moment gebruikt worden. Geef een advies hoe vanuit de huidige 

situatie het principe van ‘1 klant 1-plan 1-informatievoorziening’ breed in gemeenten 

ingevoerd kan worden. 

4. Beschrijf de belemmeringen en mogelijkheden als gevolg van de beoogde 

informatievoorziening: deze kunnen inhoudelijk, technisch, bestuurlijk, of juridisch (privacy) 

zijn. Geef bij de geconstateerde belemmeringen een advies hoe ze weggenomen kunnen 

worden.  

5. Geef een overzicht van de kosten en opbrengsten: geef een globale raming van de kosten en 

opbrengsten van de invoering van de voorgestelde informatievoorziening en standaarden (en 

eventueel van de voorgestelde ICT-voorzieningen). Beschrijf wat er nodig is (financieel, 

bestuurlijk, juridisch, technisch) om de nieuwe oplossingen voor het sociale domein te 

realiseren. De beschrijving moet als basis kunnen dienen voor besluitvorming over het vervolg 

(onder andere de vraag over het wel/niet realiseren van landelijke ICT-voorzieningen ter 

ondersteuning van het sociale domein).  

1.3 Belanghebbenden 
Een verkenning naar de mogelijkheden van standaardisatie en ICT in het sociale domein is voor de 

volgende partijen van belang: 

 Burgers. Burgers komen met hun vragen aan het loket van de gemeente. Het is in het belang 

van de burger dat de toegang tot de voorzieningen wordt vereenvoudigd en dat de administra-

tieve lasten omlaag gaan. Daarbij dient de bescherming van de privacy te zijn geborgd 

 Gemeenten en ketenpartners. De gemeente is de eerste overheid, die de vragen dient te 

beantwoorden. Achter het loket komen binnen de gemeente en binnen de keten de 

verschillende deskundigheden bij elkaar en dient een samenhangende dienstverlening te 

worden georganiseerd. De gemeenten is verantwoordelijk om de regie over dit 

samenhangende aanbod te voeren.  

 Opdrachtgevers en politiek verantwoordelijken: Voor de opdrachtgevers en politiek 

verantwoordelijken (op rijksniveau en in gemeenten) is het van belang dat de ICT de juiste 

informatie levert om verantwoording te kunnen afleggen over de bereikte resultaten, om beleid 

te kunnen maken en om te kunnen sturen op de uitvoering en op de kwaliteit daarvan.   
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2 Context 

2.1 Inhoudelijke context 

2.1.1 Jeugdwet 

In het nieuwe jeugdstelsel krijgt de gemeente vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor alle 

vormen van jeugdhulp (inclusief specialistische hulp zoals jeugd-ggz, jeugd-lvb, gesloten jeugdhulp) 

en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Deze verantwoordelijk-

heid wordt in het voorstel voor de nieuwe Jeugdwet vormgegeven als een zorgplicht van gemeenten, 

de jeugdhulpplicht. De gemeente is verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend 

aanbod van de verschillende vormen van jeugdhulp en van gecertificeerde instellingen en zorgt dat 

ieder kind dat een vorm van jeugdhulp nodig heeft, dit ook daadwerkelijk krijgt. 

 

Concreet bestaat de jeugdhulpplicht van de gemeente uit (onder andere) het versterken van het 

opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang, het adviseren over 

aangewezen vorm van jeugdhulp, het verzoeken tot onderzoek bij de Raad voor de Kinder-

bescherming voor een kinderbeschermingsmaatregel, het compenseren van beperkingen in de 

zelfredzaamheid van jeugdigen en het geven van informatie en advies aan jeugdigen en opvoeders.  

 

De gemeente wordt ervoor verantwoordelijk dat er een toereikend aanbod van gecertificeerde 

instellingen is, die de maatregelen van kinderbescherming en jeugdreclassering kunnen uitvoeren. 

Daarnaast wordt de gemeentelijk verantwoordelijk om de toegang tot de jeugdhulp te organiseren. 

2.1.2 Wmo/begeleiding 

De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeenten. De Wmo voorziet in verschillende individuele 

hulpmiddelen en voorzieningen zoals ondersteuning ten behoeve van een beperking (rolstoel, 

aanpassing aan auto, hulp in de huishouding). Daarnaast voorziet de Wmo in collectieve 

voorzieningen (o.a. welzijnswerk). In de uitvoering van de Wmo staat het compensatiebeginsel 

centraal. Dit betekent dat gemeenten verplicht zijn om beperkingen te compenseren die iemand 

ervaart bij bijv. het voeren van het huishouden, het ontmoeten van mensen of in het vervoer. 

Uitgangspunt daarbij is het bevorderen van participatie, inzet van eigen kracht, het creëren van 

algemeen toegankelijke voorzieningen en maatwerk voor het individu.    

Gemeenten hebben daarom veel beleidsvrijheid om de uitvoering en de beleidsregels (zoals 

toekenningscriteria) zelf vorm te geven waardoor de uitvoering per gemeente sterk kan verschillen. 

Via het gemeentefonds ontvangen gemeenten in 2012 ca. €2,5 miljard voor de verstrekking van de 

individuele voorzieningen in de WMO. 

 

De functies extramurale begeleiding en kortdurend verblijf gaan waarschijnlijk over van de AWBZ naar 

de WMO. Dit betekent dat gemeenten in eerste instantie verantwoordelijk worden voor de nieuwe 

aanvragers en in tweede instantie voor alle cliënten die op dit moment extramurale begeleiding of 

kortdurend verblijf ontvangen in de AWBZ. De precieze overgangsdata en randvoorwaarden zijn 

afhankelijk van de politiek en de vorming van het nieuwe kabinet. 

2.1.3 Werken naar vermogen 

Het wetsvoorstel Werken naar vermogen (Wwnv) is controversieel verklaard. De verwachting is dat 

het nieuwe kabinet de in gang gezette beweging zal voortzetten. De gemeenten hebben in elk geval 

aangegeven door te gaan met de voorbereiding daarop. Met de Wet werken naar vermogen wilde het 

kabinet meer mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsbeperking aan het werk helpen.  

De wet beoogt de hervorming van de WWB/WIJ, Wsw en Wajong tot een regeling werken naar 

vermogen. Het doel is één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt die gemeenten decentraal 
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uitvoeren. De nieuwe regeling stelt gemeenten in staat meer mensen te laten participeren, budgetten 

gerichter en effectiever in te zetten en kosten te besparen. 

2.1.4 Overlap tussen de domeinen 

De overlap tussen de verschillende domeinen zit met name bij de multi-probleemgezinnen en in 

complexe samengestelde aanvragen voor zorg en ondersteuning. De overeenkomst en overlap 

tussen de domeinen is dat ze alle drie zijn gericht op versterken van de zelfredzaamheid van de 

burger.
2
 Dit wordt gestimuleerd door:  

 meer preventie, eerdere ondersteuning, makkelijker toegang tot advies en ondersteuning; 

 beter benutten van sociale netwerken in de omgeving van het gezin en samenwerken met 

vrijwilligers en familieleden en hun kracht weet te benutten (minder medicaliseren); 

 betere samenwerking tussen hulpverleners en meer zorg op maat; 

 gemeenten kunnen beter maatwerk bieden en beter verbinding leggen tussen zorg, onderwijs, 

werk en inkomen, sport en veiligheid. Zo ligt bijvoorbeeld de basis voor een goede 

thuissituatie vaak in de arbeidsmarktpositie van de ouders. Gemeenten kunnen met een 

bredere blik en instrumentarium niet alleen de jeugdigen helpen bij het meedoen, maar ook 

hun ouders (zoals met re-integratie of schuldhulpsanering). 

2.2 Afbakening van informatievoorziening 
Onder informatievoorziening wordt in dit project verstaan: het geheel van mensen, middelen en 

maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van de gemeente, haar ketenpartners en haar 

(politieke) opdrachtgevers. De informatiebehoefte van een organisatie is drieledig: operationele 

informatie (voor het verrichten van de feitelijke handelingen en het uitvoeren van de 

bedrijfsprocessen), besturingsinformatie (voor de besturing van de organisatie) en verantwoordings-

informatie (informatie over de bereikte resultaten en verantwoording over de inzet van middelen). 

 

Informatievoorziening gaat (juist) niet alleen over ICT of techniek. De informatiekundige vragen, die in 

deze verkenning aan de orde komen, hebben de volgende aspecten: 

 Inhoudelijk: welke gegevens hebben de gemeenten nodig om de gedecentraliseerde taken uit 

te voeren? Welke gegevens hebben gemeenten nodig vanuit andere sectoren (zoals 

veiligheid, Awbz e.d.) Hoe kunnen we de administratieve lasten voor burgers en professionals 

verlichten? 

 Juridisch: Hoe kan een door de gemeenten gewenste gegevensuitwisseling in de wet 

geregeld worden? Mag het vanuit de privacy? Hoe te voldoen aan eisen vanuit het CBP? 

 Bestuurlijk: hoe kan de verantwoording vorm krijgen, hoe de verantwoordingslast te minima-

liseren, welke beleidsinformatie en statistiek is nodig, hoe richten we de prestatiemeting in? 

 Technisch: welke bestaande voorzieningen kunnen hergebruikt worden, welke infrastructuur 

is bruikbaar voor gegevensuitwisseling, aan welke technische standaarden moeten worden 

voldaan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Aan deze eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid zijn wel grenzen, bijvoorbeeld in het gesloten kader 

binnen de Jeugdzorg. In deze verkenning dient er aandacht te zijn voor de vraag tot hoever de burger op haar 

zelfredzaamheid kan worden aangesproken en wanneer ingrijpen vanuit de overheid onvermijdelijk is. 
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3 Uitdagingen en knelpunten 

3.1 Uitdagingen 
De belangrijke uitdagingen in de huidige uitvoering binnen het sociale domein zijn: 

 Doorbreek het verkokerd werken van organisaties, langs de lijnen van de eigen organisaties, 

en binnen de kaders van de materiewetten. Schep samenhang. De huidige organisatie-

inrichting en ICT zijn onvoldoende in staat een samenhangend beeld van de klant te vormen 

en in samenhang een passend dienstenaanbod te leveren. 

 Zorg dat de gemeenten de regie kunnen voeren over de vele organisaties die in het sociale 

domein werkzaam. Breng samenhang en overzicht aan in het dienstenaanbod en in het veld 

van aanbieders. Dit geldt met name voor de aanpak richting multi-probleemgezinnen en 

complexe samengestelde aanvragen. 

 Faciliteer zelfredzaamheid van de klant en creëer (ICT-)voorzieningen waarmee de klant 

(waar dat kan) zijn/haar eigen ondersteuning kan organiseren. Geef de klant daarbij zelf 

voldoende inzicht in de mogelijkheden en het aanbod.  

 Verlaag de administratieve lasten voor burgers én professionals. De verschillende lijnen van 

verantwoording, toezicht, inspectie, kwaliteitsbewaking en beleidsvorming stellen elk hun 

eigen (omvangrijke) eisen aan de informatievoorziening binnen de uitvoering. Verminder 

bureaucratisering van de uitvoering.  

 

Als de vernieuwing in de ICT niet wordt doorgevoerd is het risico dat de inhoudelijke ambities van de 

decentralisaties niet gerealiseerd kunnen worden, dat de ingeboekte besparingen niet gehaald 

worden, en dat de kwaliteit van de zorg en de ondersteuning niet kan verbeteren.  

3.2 Knelpunten 
Achter de uitdagingen liggen knelpunten en risico’s die niet nieuw zijn. Het besef van deze situatie is 

juist mede de aanleiding geweest voor de gemeenten en het kabinet om te komen tot een 

stelselwijziging in het sociale domein. Van belang is te onderkennen dat deze knelpunten sterk 

samenhangen met de rol van ICT en informatievoorziening. Om deze knelpunten aan te pakken is het 

dus nodig om óók de informatievoorziening en daarmee de ICT aan te pakken.  

 

De belangrijkste knelpunten in het verbeteren van de informatievoorziening in het sociale domein zijn: 

 Verkokerde wetgeving: de verschillende materiewetten stellen verschillende eisen aan de 

informatievoorziening, geven verschillende regimes voor informatieuitwisseling, en vereisen 

onderling niet compatibele standaarden voor de gegevensuitwisseling. 

 Verkokerde uitvoering: de huidige uitvoering in de domeinen jeugd, wmo en werk is primair 

gericht op het realiseren van organisatie-eigen doelen. De verantwoordelijkheid voor het 

voeren van regie over de ketensamenwerking is onvoldoende belegd. De ICT-tools om de 

ketenregie vorm te geven (zoals Jeugdlinq, of MensCentraal) zijn onvoldoende ontwikkeld, of 

missen de juridische grondslag om effectief ingezet te kunnen worden. 

ketenverantwoordelijkheid, de ketenregie is onvoldoende ingevuld en  

 Diversiteit aan verantwoordingsprotocollen –en eisen: de verschillende materiewetten, en 

daarbinnen de verschillende uitvoeringsregels stellen steeds nieuwe eisen aan de 

verantwoording en beleidsinformatie, en de informatieverstrekking aan toezichtshouders en 

kwaliteitsbewaking. In de huidige jeugdzorg bestaat naar schatting 60% van de 

werkzaamheden uit administratieve handelingen, om de aan de verschillende 

informatieverplichtingen te kunnen voldoen. 

 Onvoldoende (ICT-)middelen voor burgers om zelf regie te voeren: bij gemeenten is er 

onvoldoende zicht op de beschikbaarheid van (beveiligde!) tools waarmee de burger zelf 

inzicht heeft in de eigen gegevens en in het eigen dienstverleningsaanbod. Het principe van 
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zelfredzaamheid betekent dat dit ook in het digitale domein vorm moet krijgen. Onderzoek 

vanuit het ministerie van BZK geeft aan dat er ruimte is voor het versterken van de 

informatiepositie van de burger, bijvoorbeeld via MijnOverheid.
3
  

 Wetgeving verhindert samenwerking en gegevensuitwisseling: De Wet Bescherming 

Persoonsgegevens (WBP) vereist dat er een wettelijke grondslag is om gegevens uit te 

wisselen, en daarbij is de uitwisseling gebonden aan de vooraf in de wet vastgelegde 

bedoeling (doelbinding). Soms ontbreekt de grondslag in de wet (zoals in de Wmo), is de 

grondslag te nauw geformuleerd (zoals in de Jeugdwet), of beperkt deze zich tot het eigen 

domein. Vanuit het domein werk & inkomen is met de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag een 

voorbeeld voorhanden hoe binnen de wettelijke kaders effectief met gegevensuitwisseling kan 

worden omgegaan.  

 Het ontbreken van standaardisatie van gegevens (eenheid van taal) en processen: Op 

sommige deelterreinen zijn gestandaardiseerde gegevenssets voorhanden (bijv. het SUWI 

gegevensregister voor werk & inkomen, en de gegevenssets van de gesloten Jeugdzorg). 

Een sociaal domeinbrede gestandaardiseerde gegevensset ontbreekt. Eenheid van taal is 

nodig om verwarring te voorkomen over elementaire begrippen (zoals persoon, gezin, 

zorgaanbieder, zorgaanbod, indicatie, inkomen, e.d.). Een gestandaardiseerde gegevensset 

is een noodzakelijke voorwaarde voor elektronische gegevensuitwisseling. 

De verkenning van de informatisering binnen het sociale domein dient er op gericht te zijn voor de 

hierboven geschetste uitdagingen en knelpunten oplossingen te vinden. 

 

 

                                                      
3
 Zie: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/09/12/het-versterken-van-de-

informatiepositie-van-de-burger.html 
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4 Visie op dienstverlening en informatievoorziening 

4.1 Visie op dienstverlening 
In de beoogde dienstverlening in het sociale domein krijgt de gemeente meer vrijheid om samen met 

de betrokken burger een passend ondersteuningsaanbod te bepalen. De persoonlijke situatie en de 

vraag van de burger staan centraal, in lijn met het compensatiebeginsel en ‘de kanteling’. De burger 

en zijn sociale omgeving zullen meer worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheden en 

eigen kracht. Overigens zijn hier wel grenzen aan, zoals bijvoorbeeld in het gesloten kader in de 

jeugdzorg. De overheid ondersteunt de burger en organiseert aanvullende zorg. De gemeente voert 

de regie en bewaakt de samenhang. De nadruk op preventie zal toenemen, om zoveel mogelijk te 

voorkomen dat in een later stadium zwaardere (en duurdere) trajecten nodig zijn. De regie en sturing 

op de samenhang in multi-probleemgezinnen zal worden versterkt. 

 

Centraal in de dienstverlening staat de spreekwoordelijke keukentafel. Daar vindt een gesprek plaats 

tussen een medewerker namens de gemeente (de frontlijnwerker) en de betreffende burger. Het 

gesprek is bedoeld om de situatie en de vraag van de burger helder te krijgen, en voor de 

geconstateerde problematiek de juiste (combinatie van) compenserende maatregelen te vinden. Het 

gesprek tussen de frontlijnwerker en de burger vindt zijn weerslag in een plan, dat de basis is voor de 

vervolgdienstverlening. Dit gebeurt volgens het principe van ‘1-gezin, 1-plan, 1-contactpersoon, 1-

budget, 1-dossier’. Het plan bevat de afspraken tussen de overheid en de burger en beschrijft welke 

acties van de burger, en zijn sociale omgeving mogen worden verwacht, en welke voorzieningen de 

overheid ter ondersteuning daarbij kan organiseren. 

 

Vanuit de keukentafel zijn er drie hoofdstromen van informatie-uitwisseling.  

1. De burger en zijn omgeving: De burger wordt omringd door een kring van buren, vrienden, 

mantelzorgers, vrijwilligers, enz. Deze zijn samen te vatten onder de term ‘civil society’  of ‘0e-

lijns ondersteuning’. Ook allerlei vormen van zelfhulp, online hulpverlening en 

lotgenotenplatforms zijn onder deze kring te vatten. Om de eigen verantwoordelijkheid van de 

burger waar te kunnen maken is het nodig dat de burger en de 0e-lijn goed samenwerken en 

goed geïnformeerd zijn. ICT kan hierbij helpen.  

2. Professionals: Een netwerk van professionele uitvoerders ondersteunt de frontlijnwerker bij 

het leveren van de dienstverlening. Het kan gaan om grote zbo’s, zoals UWV, SVB, CAK of 

het CIZ, om (semi-)private partijen, zoals thuiszorgorganisaties, reïntegratiebedrijven of 

welzijnsstichtingen, om medische professionals, om een wijkagent, enz. enz. De door de 

organisaties geleverde diensten kunnen variëren van lichte vormen van ondersteuning en 

begeleiding, tot zware vormen, zoals gesloten jeugdzorg.  

3. Toezicht en verantwoording: Op de keten van 0e-lijn, frontlijnwerker en inhoudelijke 

professionals wordt op verschillende manieren toezicht gehouden. In de eerste plaats is er het 

horizontale toezicht, waarin B&W en de gemeenteraad lokaal (of regionaal) toezien op de 

uitvoering. Daarnaast is er het verticale toezicht, van de ministeriële 

systeemverantwoordelijkheid en de landelijke inspecties en toezichthouders. Tenslotte zijn er 

diverse vormen van landelijke en regionale monitoring, kwaliteitsbewaking, benchmarking, 

beleids-effectonderzoeken e.d. 

4.2 Visie op informatievoorziening: 1-gezin 1-plan 1-informatievoorziening 

4.2.1 Keteninformatisering 

Het gesprek aan de keukentafel leidt tot een plan, met daarin de afspraken tussen burger en 

gemeente over de te leveren dienstverlening. Door dit plan (beveiligd!) via ICT inzichtelijk te maken 

kunnen álle betrokkenen – zowel de professionals als de burger – de voortgang van de uitvoering van 
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volgen. Er zijn voorbeelden van systemen die deze functionaliteit nu al deels bieden (bijvoorbeeld 

MensCentraal, Jeugdlinq). Op de onderliggende modellen zou voortgebouwd kunnen worden als ze 

een antwoord zijn op de vraag vanuit de uitvoerders en verantwoordelijken. 

De precieze invulling en werking van de ICT-ondersteuning zal door de gemeenten en haar 

ketenpartners nader bepaald worden. Op basis van lopende experimenten in gemeenten (zoals in 

Enschede, het programma WijEindhoven of Amaryllis in Leeuwarden) is het mogelijk nu al ICT-

functionaliteiten te benoemen die in het principe van ‘1-klant 1-plan 1-informatievoorziening’ een rol 

spelen. Het relatieve belang van een functionaliteit kan per domein (jeugd, ondersteuning, werk & 

inkomen) verschillen. De belangrijkste functionaliteiten zijn: 

 Signalering. Het dienstverleningsproces start met een vorm van signalering. Het signaal kan 

vanuit een professional komen (bijvoorbeeld een huisarts, of een sociaal wijkteam), vanuit de 

burger zelf (bijvoorbeeld een melding op het Werkplein, of een aanvraag bij het Wmo-loket) of 

vanuit de omgeving van de burger (bijvoorbeeld een melding bij het AMK).  

 Inkijk en Klantbeeld. Om het keukentafelgesprek te kunnen voeren en het plan op te kunnen 

stellen dient de frontlijnwerker te kunnen beschikken over een klantbeeld, dat bestaat uit 

enkele essentiële gegevens over de klant en zijn/haar situatie. Zo kan de professional het 

gesprek effectiever voeren en kan sneller bepaald worden welk aanbod passend is. Bij het 

‘klantbeeld’ kan bijvoorbeeld gedacht worden aan gegevens over NAW, gezinsrelaties, 

inkomen en uitkeringen, eerder gestelde indicaties en geleverde zorg. Het klantbeeld moet 

beperkt zijn en passen binnen de wettelijke privacykaders.  

 Ketenberichten. Op basis van het 1-plan zal de frontlijnwerker diverse processen of diensten 

bij de inhoudelijke professionals in gang zetten. Deze processturing kan omwille van de 

efficiency en het beperken van administratieve lasten met gestandaardiseerde elektronische 

berichten worden opgezet. Gemeenten hebben hier vanuit het principe van zaakgericht 

werken ervaring mee.  

 Verwijsindex en casusoverleg. Om de samenwerking en samenhang tussen de inhoudelijke 

professionals te kunnen organiseren en bewaken is in een aantal gevallen een verwijsindex 

en een ondersteuning voor een casusoverleg nodig. Dit wordt nu al gebruikt in het domein 

Jeugd. Een verwijsindex bevat informatie over welke zorgverleners bij een burger of een gezin 

betrokken zijn. Het gaat hier in het algemeen om dát-informatie – informatie dát een 

professional contact heeft met een burger. De wát-informatie – de gegevens over wat de 

situatie is van de burger, bijvoorbeeld medische gegevens – blijft omwille van de privacy 

zoveel mogelijk alleen bij de betrokken professional en worden niet gedeeld in de keten. 

4.2.2 Burgerperspectief: zelfredzaamheid ook in de digitale wereld 

De ambitie van de gemeenten is om de burger meer in staat te stellen om zijn/haar eigen 

dienstverlening te organiseren. Daarbij zal de burger ook nadrukkelijker op de eigen 

verantwoordelijkheid worden aangesproken. ICT kan hierbij helpen. Hierbij is wel een nuancering 

nodig. De doelgroep bevat veel mensen in kwetsbare posities, die niet altijd in staat zullen zijn om zelf 

de dienstverlening via Internet te organiseren. Aan de andere kant is het een gemiste kans, om de 

mogelijkheden van de moderne ICT niet te benutten, voor de klanten die wel voldoende zelfredzaam 

zijn.  

 

Met behulp van social-media-achtige voorzieningen kunnen vrijwilligers en mantelzorgers het contact 

met elkaar onderhouden en onderling afspraken maken over wie wanneer wat kan doen. Er zijn 

enkele voorbeelden van zulke voorzieningen beschikbaar, bijvoorbeeld ‘Mijn PGB’ van de SVB of 

werk.nl van het UWV. Een andere benodigde toepassing direct ter ondersteuning van de burger is 

online hulpverlening. Met behulp van webportals kunnen burgers zelf informatie vergaren of delen van 

hun eigen dienstverlening organiseren. Voorbeelden van online dienstverlening zijn er te over, 

bijvoorbeeld digitale naslaginformatie (zoals stichtingopvoeden.nl), de mogelijkheid om online te 

bepalen voor welke diensten men in aanmerking komt (BerekenUwRecht van het NIBUD,  

regelhulp.nl), online contact met professionals of ervaringsgenoten (virtueel CJG, ouderonline.nl, 

kindertelefoon) of de mogelijkheid om daadwerkelijk online een aanvraag te doen en een eigen 
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dossier aan te maken (bijvoorbeeld werk.nl of de gemeentelijke digitale wmo-loketten).Op dit terrein is 

nog volop ruimte voor innovatie. Een onderzoek naar de mogelijkheden maakt onderdeel uit van dit 

project.  

4.2.3 Privacy 

De dienstverlening in het sociale domein gaat over burgers in kwetsbare posities. Veel gegevens, die 

de professionele organisaties voor eigen gebruik registreren, hebben een medische of justitiële 

achtergrond. De beveiliging van de gegevens, en de bescherming van de privacy van de betrokkenen 

is daarom van het grootste belang. Aan de andere kant mag het niet zo zijn dat er omwille van de 

privacybescherming geen uitwisseling van gegevens mogelijk is. Het WRR-rapport iOverheid 

adviseert dat er in de ontwikkeling van nieuwe wetgeving en nieuw beleid juist een goede balans moet  

zijn tussen de mogelijkheden van ICT, en de benodigde bescherming van de privacy. Het is niet zo 

dat de één altijd boven de ander moet gaan. 

 

Om de privacybescherming en gegevensbeveiliging te borgen gelden in de verdere ontwikkeling van 

de informatievoorziening in het sociale domein in elk geval de volgende uitgangspunten: 

 De beginselen van de WBP gelden, dus er mag alleen informatie worden uitgewisseld als de 

betrokken burger daar toestemming voor heeft gegeven, of als er in de wet een grondslag 

(inclusief doelbinding) voor is gecreëerd. De betrokken burger heeft een correctie- en 

inzagerecht met betrekking tot de geregistreerde gegevens, en heeft het recht om te weten 

aan welke personen /organisaties zijn of haar gegevens zijn verstrekt. 

 Voor alle registraties en gegevensuitwisselingen geldt dat de systemen alleen op basis van 

geautoriseerde toegang kunnen worden gebruikt. Alle gebruik wordt gelogd. 

Gegevensuitwisseling vindt versleuteld plaats over beveiligde verbindingen. 

 De wát-informatie over burgers blijft zoveel mogelijk binnen de informatiesystemen van de 

eigen organisatie en binnen het eigen domein. Er worden niet meer gegevens uitgewisseld 

dan strikt noodzakelijk (dit bevordert ook de efficiency!).  

 Bij de uitwisseling tussen organisaties en domeinen wordt zoveel mogelijk alleen dát-

informatie uitgewisseld. 

 Onderzocht wordt of de burger zelf meer eigenaar en regisseur van de eigen gegevens kan 

zijn, bijvoorbeeld door de burger zelf te laten bepalen welke informatie in het 1-dossier terecht 

komt, en welke partijen daar toegang toe krijgen. 

Deze uitgangspunten gelden als randvoorwaarde in de verdere verkenning naar de informatie-

voorziening in het sociale domein.  
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5 Scope, uitgangspunten en afhankelijkheden 

5.1 Scope en afbakening 
Het project Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein betreft een verkenning naar de 

gewenste en haalbare informatievoorziening. Er zullen geen ICT-voorzieningen binnen dit project 

worden gerealiseerd. De focus ligt op de informatievoorziening voor en door gemeenten. De ICT-

ondersteuning van de primaire processen binnen de ketenpartners (zoals de bureaus Jeugdzorg, het 

UWV, CAK etc.) vallen buiten de scope. Het project is gericht op de informatievoorziening die 

voortvloeit uit de decentralisatieoperaties. Onderdeel hiervan is het analyseren van de bestaande ICT-

voorzieningen, gegevensstandaarden, uitwisselingsprotocollen e.d. Het advies, dat als resultaat van 

deze verkenning wordt opgeleverd, zal in moeten gaan op welke onderdelen binnen de huidige 

informatievoorziening herbruikbaar zijn, en hoe in dat geval de migratie naar de samenhang in het 

sociale domein vorm kan krijgen. Het aanpassen of (door)ontwikkelen van de bestaande ICT-

systemen (zoals de ICT-ondersteuning op de werkpleinen, of de herziening van KITS/IJ in de 

Jeugdzorg) valt buiten de scope van dit project.  

5.2 Uitgangspunten 
In het uitvoeren van de praktijkverkenning gelden de volgende uitgangspunten: 

 De standaardisatie van gegevens of ICT-oplossingen dient te gebeuren binnen de geldende 

beleidsvrijheid van de gemeenten, dit betekent dat de informatievoorziening generiek wordt 

gemaakt, waar het kan, en specifiek (maatwerk per gemeente) waar het moet; 

 In het sociale domein dient waar mogelijk hergebruik plaats te vinden van bestaande 

voorzieningen (systemen, gegevenssets e.d.). De verkenning bouwt voort op al bestaande en 

bewezen oplossingen. Deze bestaande systemen kunnen zowel inhoudelijk zijn (zoals 

gegevenssets), als technisch (zoals informatiesystemen of infrastructuren); 

 Het globaal functioneel ontwerp voor ‘1-klant 1-plan 1-informatievoorziening’ en de overige 

producten van de verkenning worden organisatie- en structuuronafhankelijk ontwikkeld. Zij 

dienen bruikbaar te zijn in verschillende domeinen en flexibel schaalbaar te zijn als de 

komende jaren verschuivingen in taken in de AWBZ, de Zvw en/of de Wmo plaatsvinden 

 Investeringsbesluiten voor het vervolg kunnen alleen genomen worden op basis van een 

positieve kosten-baten-analyse. 

 Ontwikkelen van ideeën en concepten vindt plaats vanuit de praktijk, gebaseerd op ervaringen 

in de praktijk, met betrokkenheid van professionals bij gemeenten, ketenpartners en ICT-

leveranciers en van klanten / burgers. 

5.3 Gerelateerde projecten 
In de uitwerking van de opdracht dient rekening te worden gehouden met de volgende ontwikkelingen, 

die nauw raken aan de ICT en informatievoorziening in het sociale domein: 

5.3.1 Beleidsinformatie Jeugdwet 

Het project richt zich op de informatievragen die voortkomen uit de nieuwe Jeugdwet. Aanleiding is de 

invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015. De volgende resultaten zij beoogd:  

1. Itemlijsten met beleidsinformatie  en een (landelijke) ict-voorziening om de beleidsinformatie 

te verzamelen. Beleidsinformatie is in dezen de informatie die de minister nodig heeft tbv zijn 

systeemverantwoordelijkheid 

2. Vastgestelde gegevenssstandaarden voor het domein jeugd 

3. Een ketenarchitectuur voor het domein jeugdbescherming -en reclassering 

4. Overdragen cliëntendossier van de huidige uitvoerders naar de gemeenten 

5. Wetsteksten die bovenstaande resultaten i.r.t. informatievoorziening mogelijk maken 

Het project wordt uitgevoerd door de ministeries VWS en VenJ, samen met de VNG. 
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Overlap met dit project 

Het project Beleidsinformatie Jeugdwet formuleert vanuit haar eigen opdracht de eisen en 

randvoorwaarden die zij stelt aan: 

 De gegevensset Jeugd  

 Het globale procesmodel voor de (keten)uitvoering Jeugd (zorgkader en gesloten kader voor 

JB/JR) 

 De wijze waarop gegevensuitwisseling in de Jeugdwet wordt verankerd 

Het project Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein dient binnen deze eisen en 

randvoorwaarden een voorstel te doen voor de standaard gegevensset voor het sociale domein en 

voor een globaal procesontwerp, dan wel de ontwikkeling hiervan over te laten aan het project 

Jeugdwet. In de totstandkoming van deze onderdelen vindt afstemming plaats tussen de beide 

projecten. Het project Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein neemt deel in de 

projectgroep van het project Jeugdwet. In overleg tussen beide projecten zal worden vastgesteld wie 

op welke onderdelen leidend is.  

5.3.2 Gegevensuitwisseling Wmo Awbz (GuWA) 

Het doel van dit project is: een Awbz en Wmo keten waarin zowel klant als professional als 

financier/uitvoerder optimaal ondersteund wordt door de informatievoorzieningfunctie. Hierdoor 

kunnen administratieve lasten verlaagd worden, professionals klanten beter ondersteunen en krijgen 

cliënten beter op elkaar afgestemde dienstverlening vanuit de  Awbz en Wmo keten. 

 

Om dit doel te bereiken worden tijdens de uitvoeringsfase van het project (vanaf juli 2013) globaal de 

volgende producten gerealiseerd:  

1. Het realiseren van een inzagevoorziening voor de uitvoerders in de Wmo en de Awbz.  

2. Het standaardiseren en realiseren van gegevensuitwisseling binnen de Wmo en Awbz en 

tussen de Wmo en Awbz 

3. De eenmalige overdracht van cliëntgegevens van de indicatieorganen naar de gemeenten in 

het kader van de decentralisatie begeleiding.   

4. Juridische consequenties worden ten uitvoer gebracht. 

Ter voorbereiding daarop wordt in de verkenningsfase (tot juli 2013) o.a. een standaard gegevensset 

voor het Wmo-domein opgesteld en een verkenning gedaan naar welke infrastructuur onder de 

gegevensuitwisseling zal komen te liggen. 

Overlap met dit project 

Het project GuWA formuleert vanuit haar eigen opdracht de eisen en randvoorwaarden die zij stelt 

aan: 

 De gegevensset Wmo 

 Het globale procesmodel voor de (keten)uitvoering Wmo 

 De wijze waarop gegevensuitwisseling in de Wmo-wet wordt verankerd 

Het project Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein dient binnen deze eisen en 

randvoorwaarden een voorstel te doen voor de standaard gegevensset voor het sociale domein en 

voor een globaal procesontwerp, dan wel de ontwikkeling hiervan over te laten aan het project GuWA. 

In de totstandkoming van deze onderdelen vindt afstemming plaats tussen de beide projecten. Het 

project Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein neemt deel in de projectgroep van het 

project GuWA. In overleg tussen beide projecten zal worden vastgesteld wie op welke onderdelen 

leidend is.  

5.3.3 Platform IZO 

Begin 2012 is vanuit het ministerie van VWS het platform IZO gestart. Het doel van het platform IZO is 

afstemmen van ontwikkelingen of vraagstukken met betrekking tot informatievoorziening tussen 

uitvoerende partijen in de zorgverzekeringswet, Wmo en Awbz. Het platform IZO fungeert als 

klankbord en signaleert en komt eventueel met voorstellen op het gebied van zorg en ondersteuning 

(AWBZ, WMO, Zvw en Jeugdzorg). Vanuit het platform IZO kunnen onderwerpen of knelpunten met 
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betrekking tot gegevensuitwisseling gesignaleerd worden. Deze kunnen vanuit het platform 

doorgegeven worden aan de betrokken departementen of gremia zodat deze opgelost of uitgewerkt 

kunnen worden. De volgende organisaties zijn betrokken bij het platform; CVZ, CIZ, CAK, ZN, VGN, 

Actiz, Fed. Opvang, GGZnl, VNG en het ministerie van VWS.  

Overlap met dit project 

Het Platform IZO is een kennisplatform. Vanuit het project Verkenning Informatievoorziening Sociaal 

Domein zal een medewerker deelnemen aan het Platform IZO. De voortgang van de Verkenning kan 

in het Platform IZO worden geagendeerd. In dat geval kan het platform als klankbordgroep gebruikt 

dienen. 

5.3.4 Project Integrale Aanpak / Focusgemeenten 

Het project Integrale Aanpak richt zich op de vraag hoe gemeenten zelf de dienstverlening in het 

sociale domein, efficiënter, effectiever en doelmatiger kunnen organiseren. Het project is met name 

gericht op de samenhang binnen het sociale domein. Het doel van het project is: 

1. Kwalitatieve informatie verwerven over (bedoelde en onbedoelde) effecten van de samenloop 

van (regeerakkoord)maatregelen voor gemeenten (en personen).  

2. Inzicht krijgen in mogelijke (huidige en toekomstige) knelpunten in de samenhang tussen 

landelijke wet- en regelgeving.   

3. Gemeenten ondersteunen en faciliteren bij het inrichten van een integrale werkwijze. 

4. Landelijke en lokale beleidsvormingen op elkaar afstemmen. 

Er zijn twaalf zogenaamde focusgemeenten geselecteerd (zie bijlage I) 

Overlap met dit project 

In de selectie van de deelnemende gemeenten wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de al 

geselecteerde focusgemeenten in het project Integrale Aanpak. De projectleider Integrale Aanpak 

dient in de overlegstructuur betrokken te zijn bij het project Verkenning Informatievoorziening Sociaal 

Domein. De in het project Integrale Aanpak geconstateerde belemmeringen in wet- en regelgeving 

worden met het voorliggende projecten uitgewisseld.  

5.3.5 Overige projecten 

Naast de bovenstaande projecten zijn er diverse projecten die raakvlakken hebben met de verkenning 

Informatievoorziening Sociaal Domein. Het gaat dan met name om: 

 De transitiebureaus Jeugd en Wmo/begeleiding 

 (door)ontwikkeling MensCentraal. Circa 50 gemeenten gebruiken MensCentraal ter 

ondersteuning van de geïntegreerde dienstverlening in het sociale domein.  

 Centralisatie BackOffice-taken gemeenten op terrein van werk & inkomen: vanuit de G4 en 

enkele gemeenten wordt op dit moment verkend of een aantal taken op het terrein van werk & 

inkomen (zoals het betalen van de WWB-uitkering) kan worden gebundeld in één centrale 

back-office. 

 Vernieuwing primaire systemen Jeugdzorg: Jeugdzorg Nederland gaat samen met de 

bureaus Jeugdzorg de komende periode een opvolger ontwikkeling voor de huidige systemen 

Kits en IJ.  

 Aanpak MPG (multiprobleemgezinnen) / Roma aanpak: politie, Leger des Heils en o.a. de 

gemeenten Ede, Lelystad, Nieuwegein, Veldhoven 

 Aanpak MPG (multi-probleemgezinnen) door de G32. 

Overlap met deze projecten 

Nader te bepalen door KING in de uitwerking van het Plan van Aanpak. 
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6 Uitwerking opdracht en resultaten 

6.1 De opdracht 
 

Zoals in de inleiding is gesteld is de opdracht om een verkenning te doen naar de wenselijkheid en 

haalbaarheid van een verdergaande, maar verantwoorde vorm van standaardisatie van de processen 

en (eventueel) ICT-systemen, die de gemeenten gebruiken ter ondersteuning van de uitvoering in het 

sociale domein. De verkenning zal een beeld moeten geven van de mogelijkheden, maar ook (juist!) 

van de belemmeringen en risico’s, zoals wettelijke beperkingen.  

 

Dit valt uiteen in de volgende deelopdrachten: 

1. Beschrijf het principe van 1-gezin 1-plan 1-informatievoorziening 

2. Onderzoek haalbaarheid en draagvlak  

3. Bepaal standaarden voor gegevens en werkprocessen 

4. Beschrijf de belemmeringen en mogelijkheden als gevolg van de beoogde 

informatievoorziening  

5. Geef een overzicht van de kosten en opbrengsten van de voorgestelde informatievoorziening 

en standaarden voor het sociale domein 

 

De opdracht is om circa tien gemeenten aan te zoeken om de vernieuwing van de 

informatievoorzienig in samenhang en vanuit de praktijk op te pakken (zie bijlage 1 voor een overzicht 

van de mogelijke gemeenten). De selectie van de gemeenten wordt door de VNG en KING samen 

gedaan, uiteraard op voorspraak van de betrokken gemeenten.  

 

De verkenning heeft de volgende kenmerken: 

 Het project loopt van oktober 2012 tot en met juli 2013 

 De kennis en inhoud komt vanuit de praktijk van de deelnemende gemeenten. De gemeenten 

stellen gedurende de looptijd van het project kennis en capaciteit beschikbaar om de 

inhoudelijke producten op te leveren 

 Om de deelnemende gemeenten aan de aanpak te committeren dient de verkenning voor die 

gemeenten een meerwaarde te hebben. In de aanpak dient duidelijk gemaakt te worden wat 

de toegevoegde waarde is van deze verkenning specifiek voor elke individuele gemeenten, en 

hoe het project stuurt op het realiseren van deze meerwaarde voor de individuele gemeenten  

 Bij de verkenning worden nadrukkelijk de ketenpartners en de ICT-leveranciers betrokken. 

Deze partijen worden in overleg met de deelnemende gemeenten en de opdrachtgever 

geselecteerd. 

 Naast de kring van de deelnemende gemeenten, is er een ruimere kring van gemeenten en 

vertegenwoordigende organen als VIAG, IMG 100K+ en G4, die als klankbord fungeert. 

 De inhoud (uit te wisselen gegevens, processtappen, werkwijzen e.d.)  wordt ontleend aan 

reële casussen, aan te leveren door de deelnemende gemeenten. Het gaat ook om casussen 

van multi-probleemgezinnen of complexe samengestelde aanvragen 

 KING is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en dus voor de op te leveren 

resultaten. KING verbindt, rapporteert en ondersteunt de gemeenten inhoudelijk en facilitair   

6.2 Op te leveren resultaten 
In het directeurenoverleg van 25/9 (tussen VWS, VenJ, BZK, VNG en KING) is vastgesteld welke 

onderdelen tot de opdracht behoren. Hieronder is aangegeven wát in het kader van de opdracht dient 

te worden gerealiseerd. Het hóe (de aanpak) wordt door KING nader uitgewerkt. 

 

De aanpak verloopt in vier stappen: 
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1. Voorbereiding en verkenning draagvlak 

2. Inventarisatie en analyse (her)gebruik van ICT-voorzieningen en standaarden 

3. Globaal functioneel ontwerp van de gewenste ICT-voorzieningen 

4. Kosten-baten analyse en advies over vervolg  

6.3 Stap 1: voorbereiding en verkennen draagvlak  

Beschrijving 

De eerste stap is het uitwerken van een gedetailleerd plan van aanpak voor de verkenning.  

De verkenning vindt bottom-up, vanuit de praktijk, plaats. Circa 10 gemeenten hebben de VNG en 

KING gevraagd om hen te helpen bij het verkennen van de benodigde ICT-voorzieningen in het 

sociale domein. De eerste stap is het formaliseren van de relatie met deze gemeenten.  

Daarnaast wordt in deze stap een eerste verkenning gedaan van de informatie die nodig is het 1-klant 

1-plan te kunnen opstellen en de uitvoering daarvan te kunnen volgen (integrale intake en 

casemanagement). Van belang is om snel te onderkennen welke belemmeringen (met name juridisch) 

er zijn bij het verzamelen van deze gegevens.  

Tenslotte is het van belang om op bestuurlijk niveau vast te stellen wat het draagvlak is om te komen 

tot een herziening van de ICT-voorzieningen in het sociale domein. In de Code Interbestuurlijke 

Verhoudingen (CIV) en in het Bestuursakkoord 2010-2014 is afgesproken dat bij grote 

beleidswijzigingen het rijk een bestuurlijke –en informatiekundige uitvoeringstoets laat doen.  

Op te leveren producten 

1. Uitgewerkt Plan van Aanpak, inclusief een lijst met deelnemende gemeenten, en een uitwerking 

van de deelprojecten in projectkaarten.  

2. Quick-scan informatiebehoefte en belemmeringen m.b.t. integrale intake en casemanagement. 

(N.B. deze quick-scan dient uiterlijk 9 november 2012 afgerond te zijn. Dit onderdeel van de 

analyse wordt vanwege tijdsdruk met een set van maximaal 4 gemeenten uitgevoerd) 

3. Starting Gateway Informatievoorziening Sociaal Domein: Een advies over het (bestuurlijk) 

draagvlak bij gemeenten, rijk, ketenpartners en ICT-leveranciers om te komen tot een herziening 

van de informatievoorziening in het sociale domein. KING organiseert de Starting Gate, als 

onderdeel van de opdracht. De Starting Gate wordt onder de vlag van de VNG uitgevoerd.  

6.4 Stap 2: Inventarisatie en analyse bestaande ICT-voorzieningen en standaarden  

Beschrijving 

Ter voorbereiding op de verkenning van de benodigde ICT-voorzieningen vindt een inventarisatie 

plaats van welke voorzieningen er op dit moment zijn, hoe die samenhangen en welke standaarden 

(gegevensstandaarden, processtandaarden en technische infrastructuur) voor het vervolg nodig zijn. 

Hiertoe worden de volgende activiteiten ondernomen: 

 Samen met de gemeenten, ketenpartners en ICT-leveranciers vindt een analyse plaats van 

bestaande gegevensets op de domeinen Jeugd, Wmo en Werk & Inkomen (betrokken worden 

o.a. het Suwi GR, de in ontwikkeling zijnde Wmo-gegevensset, AZR/Vektis, de BDS-JGZ en 

andere gegevensmodellen uit het domein Jeugd). Op basis hiervan wordt een standaard 

gegevenset voor het sociaal domein gemaakt. De set is zowel semantisch (inhoudelijke 

definities) als technisch (format en technische beschrijving). De gegevenset dient aan te 

sluiten bij de geldende (of aangepaste) gemeentelijke standaarden. 

 In de betrokken gemeenten en bij hun ketenpartners vindt een analyse plaats van de huidige 

ICT-systemen, die in het sociale domein worden gebruikt 

 In de betrokken gemeenten en bij hun ketenpartners vindt een analyse plaats van de huidige 

uitvoeringsprocessen. Op basis hiervan wordt een globaal procesmodel voor het sociale 

domein opgesteld, conform de (aangepaste?) gemeentelijke standaarden (Gemma, 

Zaakgerichtwerken) 
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Op te leveren producten 

1. Inventarisatie van bestaande ICT-voorzieningen (en hun samenhang) in de drie domeinen, en 

analyse van herbruikbaarheid.  

2. Inventarisatie van processen en informatiestromen (gegevensoverdracht) 

3. Globaal procesmodel sociaal domein 

4. Gegevensstandaard sociaal domein 

5. Advies over de benodigde aanpassingen aan GEMMA en StUF  

 

6.5 Stap 3: Uitwerken globaal functioneel ontwerp ‘1-klant 1-plan 1-

informatievoorziening’  

Beschrijving  

Aan de hand van de analyses uit stap 2 kan een verkenning worden gemaakt van welke ICT-

functionaliteiten nodig zijn om het principe van ‘1-klant 1-plan 1-informatievoorziening’ te realiseren. 

Deze verkenning vindt vanuit de praktijk plaats. De deelnemende gemeenten zullen elk, samen met 

hun ketenpartners en ICT-leveranciers, één of enkele onderdelen van de keten in kaart brengen. 

Daarbij zijn bijzondere aandachtspunten: 

 Hoe kan met behulp van ICT de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger 

worden versterkt? 

 Hoe kan de privacy van de burger geborgd worden?  

 Welke administratieve lastenreductie is mogelijk, bijv. door processen slim te organiseren, 

door slim informatie te delen, of door minder informatie uit te vragen en te registreren? 

 Hoe kan vanuit de ICT-voorzieningen, die de primaire processen ondersteunen, betrouwbare 

informatie voor verantwoording (horizontaal en verticaal), beleid, kwaliteit, en sturing worden 

gegenereerd? Hoe kunnen hier, bijvoorbeeld door het bundelen van informatiestromen, de 

administratieve lasten voor de professionals en de gemeenten worden verlaagd? 

Op te leveren producten 

1. Een globaal functioneel ontwerp van hoe het principe van 1-klant 1-plan 1-informatievoorziening 

en een advies hoe dit in een ICT-oplossing kan worden vormgegeven 

2. Een advies hoe met behulp van ICT de zelfredzaamheid van de klant kan worden versterkt 

3. Een advies hoe de administratieve lasten voor burgers en professionals kunnen worden verlaagd 

4. Een advies over de privacyaspecten van een samenhangende informatievoorziening in het 

sociale domein.  

5. Een advies over verticale en horizontale verantwoording. 

6.6 Stap 4: Kosten-baten analyse en advies over vervolg 

Beschrijving  

De verkenning is gericht op het onderzoeken van de wenselijkheid en haalbaarheid van 

gemeenschappelijke ICT-voorzieningen in het sociale domein, conform het principe van ‘1-klant 1-plan 

1-informatievoorziening’. Het realiseren van deze ICT-voorzieningen valt nadrukkelijk buiten de scope 

van het project, en dient onderdeel te zijn van een eventueel vervolg. Ter afronding van de verkenning 

wordt wel een kosten-baten analyse opgesteld met een advies voor het vervolg. Daarin zal 

nadrukkelijk aandacht besteed worden aan wat er nodig is om de verkende voorzieningen in de 

gemeenten breed in te voeren. 

Op te leveren producten 

1. Kosten-baten analyse  

2. Advies over het vervolg  
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7 Sturing, overleggen, relatiemanagement en communicatie 

7.1 Sturing en governance 
KING maakt in het Plan van Aanpak een uitwerking voor de sturing en de governance voor het 

project. De uitgangspunten hierbij zijn: 

 Opdrachtgever is de VNG. Opdrachtnemer is KING. Voor de uitvoering van de opdracht sluit 

de VNG een contract met KING. De VNG organiseert de randvoorwaarden om het project uit 

te voeren (waaronder voldoende financiering en bestuurlijk draagvlak). KING voert de 

opdracht uit.  

 Gedelegeerd opdrachtgever is de stuurgroep. In de stuurgroep zitten minimaal 2 

vertegenwoordigers vanuit gemeenten (gemeentesecretarissen), de betrokken directeuren 

van de departementen (VWS, VenJ, SZW en BZK), een vertegenwoordigers vanuit de VNG 

en een vertegenwoordiger vanuit KING. De projectleider (vanuit KING) neemt ook deel aan de 

stuurgroep, maar is daar geen lid van. Het secretariaat van de stuurgroep wordt gevoerd door 

KING. 

 De VNG wijst een medewerker aan die als gedelegeerd opdrachtgever namens de VNG de 

aansturing van het project uitvoert. 

 KING stelt een projectleider aan voor de uitvoering van het project. KING richt een 

projectstructuur in, nader uit te werken in het Plan van Aanpak.  

7.2 Overleggen 
In het Plan van Aanpak maakt KING een uitwerking van de overlegstructuur binnen en rondom het 

project. Daarbij wordt aangegeven welke partijen deelnemen aan het overleg en wat de frequentie is.  

 

De volgende overleggen dienen in elk geval onderdeel te zijn van de overlegstructuur: 

 Stuurgroep. Deze bepaalt de strategie, en bespreekt issues binnen het project. De stuurgroep 

beoordeelt de opgeleverde producten en stelt deze vast 

 Opdrachtgeversoverleg (VNG en KING). Het opdrachtgeversoverleg bewaakt de voortgang 

van het project en de uitputting van het budget. 

 

Daarnaast geeft KING in het Plan van Aanpak aan hoe de afstemming met de volgende partijen wordt 

vormgegeven: 

 de deelnemende gemeenten 

 de gerelateerde projecten (zoals beschreven in paragraaf 5.3), waarbij wordt aangegeven hoe 

de projectleiders van de rijksprojecten bij deze verkenning worden betrokken en hoe vanuit 

deze verkenning KING of de VNG bij het rijksproject is betrokken  

 de ketenpartners / uitvoerende professionals 

 ICT-leveranciers (zowel van de gemeenten als van de ketenpartners) 

Daarbij dient in het Plan van Aanpak ook aangegeven te zijn hoe de burgers / cliëntenorganisaties bij 

deze verkenning betrokken zullen worden. 

 

De VNG geeft KING ter overweging om een aantal inhoudelijke expertmeetings onderdeel van de 

aanpak te maken. De expertmeetings richten zich dan op een specifieke expertise, zoals juridisch / 

privacy, architectuur, social media. De expertmeetings bieden de mogelijkheid om naast de reguliere 

deelname vanuit de gemeenten, ketenpartners en ICT-leveranciers, ook opiniemakers, 

‘tegendenkers’, academici e.d. bij de verkenning te betrekken. 
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7.3 Relatiemanagement 
KING organiseert binnen het project relatiemanagement, dat erop gericht is om de verschillende 

doelgroepen op het juiste moment van de juiste informatie over het project te laten beschikken, en om 

hen bij het project betrokken te houden. De wijze waarop het relatiemanagement wordt ingericht wordt 

in het Plan van Aanpak beschreven. De onderscheiden doelgroepen zijn op hoofdlijnen: 

 Gemeenten: dit zijn de primaire ‘klanten’ én dragers van het project. Het project doet een 

verkenning vanuit de praktijk, bottum-up. Onder gemeenten worden zowel de individuele 

gemeenten als samenwerkingsverbanden, brancheverenigingen/koepelorganisatie en 

regionale uitvoeringsdiensten verstaan. Binnen gemeenten is er onderscheid tussen 

bestuurders en ambtelijke geledingen (business, I&A, dienstverlening) Bestuurlijke 

verantwoordelijken / Opdrachtgevers: De VNG is de opdrachtgever voor het project. 

Daarnaast zijn de betrokken departementen (VWS, VenJ, SZW, BZK) direct belanghebbende. 

In gemeentelijk verband zijn ook de bestuurlijke VNG-commissies (GDI, W&I, Jeugd en OZW) 

van belang.  

 Ketenpartners: Dit zijn alle dienstverleners, die in de lokale keten rondom de gemeenten 

betrokken zijn bij de dienstverlening (zoals jeugdzorginstellingen, thuiszorgorganisaties, 

welzijnstichtingen, CAK, UWV etc.) 

 ICT-leveranciers: dit zijn zowel de leveranciers van de ICT-systemen van de (deelnemende) 

gemeenten, als de leveranciers van de ICT-systemen van de ketenpartners.  

 Burgers: Hier gaat het om vertegenwoordigers van cliëntenraden (lokaal en landelijk), privacy-

belangenorganisaties, burgerpanels e.d. 

 

 

KING is eerste verantwoordelijke voor het relatiemanagement. Waar het gaat om het onderhouden 

van relaties met bestuurlijke verantwoordelijken zal de VNG dit doen. Dit geldt in het bijzonder voor de 

afstemming met de bestuurlijke VNG-commissies, de Starting Gateway en de afstemming met de 

opdrachtgevende directies bij de betrokken departementen. In deze gevallen zorgt de VNG voor de 

bestuurlijke betrokkenheid. KING is daarin adviseur. In de beschrijving van het relatiemanagement in 

Plan van Aanpak geeft KING op welke onderdelen de lead bij de VNG ligt. 

 

7.4 Communicatie 
In het Plan van Aanpak maakt KING een uitwerking van de communicatiestrategie. In de 

communicatieparagraaf zal worden aangegeven wat de doelgroepen zijn, welke communicatie-

instrumenten worden ingezet en wat de kernboodschap is (communicatiematrix).  

De projectleider (KING) is eigenaar van de communicatie vanuit het project. De projectleider is 

verantwoordelijk voor de regie op de communicatie en de uitvoering ervan. De in het project betrokken 

partijen (met name de VNG en de betrokken departementen) kunnen vanuit hun eigen 

verantwoordelijkheid voor de communicatie met hun eigen achterbannen en doelgroepen 

communiceren over de voortgang en de producten van het producten. Hun uitingen worden in dat 

geval altijd gedaan in afstemming met de projectleider. 

 

Voor keuze voor de vorm van de communicatie (huisstijl, logo’s e.d.) zal in nader overleg tussen de 

afdelingen communicatie van de VNG en KING worden vastgesteld.  
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Bijlage I. Beoogde deelnemende gemeenten 
 

Uit de volgende gemeenten zullen in de eerste fase van het project 10-12 gemeenten geselecteerd 

worden.  

Expertmeeting 

1. Vanuit de expertmeeting ‘Informatievoorziening Decentralisaties’  hebben de volgende gemeenten 

aangegeven de intentie te hebben aan de verkenning deel te nemen: 

 Alkmaar 

 Amersfoort 

 Amsterdam 

 Ede 

 Eindhoven 

 Enschede 

 Regio Haaglanden (Delft, Westland) 

 Leeuwarden 

 Rotterdam 

Focusgemeenten project ‘Integrale Aanpak’  

2. De focusgemeenten die deelnemen in het project ‘Intergrale aanpak’ zijn: 

 Amsterdam 

 Rotterdam  

 Zoetermeer/ Pijnacker/Nootdorp (intergemeentelijk samenwerkingsverband)  

 Eindhoven 

 Breda 

 Raalte 

 Emmen 

 Tynaarlo 

 Hoogeveen 

 Enschede 

 Leeuwarden 

 Zaanstad 

Project Aanpak MPG / Roma aanpak 

3. Aanpak MPG / Roma aanpak, politie en Leger des Heils, deelnemende gemeenten o.a. 

 Ede 

 Lelystad 

 Nieuwegein 

 Veldhoven 

Voorwaarden voor deelname 

De voorwaarden voor deelname, en de manier waarop de beoogde deelnemers worden benaderd en 

betrokken zal in het Plan van Aanpak nader worden uitgewerkt. Vanuit de opdrachtgever zijn daarbij 

de volgende voorwaarden van belang: 

 Commitment vanuit de gemeente om deel te nemen, bijvoorbeeld door middel van een door 

het college getekende  ondertekende verklaring 

 Gemeenten zien zelf toegevoegde waarde in deelname. Deze toegevoegde waarde is op 

voorhand expliciet, bijvoorbeeld door in de overeenkomst met de deelnemers op te nemen 

wat de gemeente vanuit dit project als resultaat mag verwachten 

 Beschikbaarheid van contactpersonen binnen de gemeente: 
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o Contactpersoon voor dit project 

o Betrokken bestuurder(s) 

o Directeur(en) sociaal domein 

o Manager I&A 

o Manager Dienstverlening 

 Deelname op basis van een aantal concrete casussen van MPG / complexe samengestelde 

aanvragen  

 Commitment van enkele lokale ketenpartners en enkele ICT-leveranciers 

 De gevraagde inzet (in kennis, documenten, uren e.d.) van de gemeenten is op voorhand 

duidelijk, bijvoorbeeld via de deelnemersovereenkomst.  

 

 


