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Opdracht

I-visie Sociaal Domein

Externe samenwerking



Samenwerking
• Opgaven in het sociaal domein identiek
• Ambities zijn vaak gelijk o.a.:

• Inclusieve samenleving
• Participatie
• Zelf regie bij de inwoners
• Integrale aanpak
• Preventie
• Efficiënt

• Applicatielandschap (en leveranciers) komt sterk overeen
• Tegelijk zijn vraagstukken divers en complex
• Te groot voor één gemeente; massa!



Het traject tot nu toe?

1. Verkenning
• Interviews afzonderlijke gemeenten
• Gemeenschappelijke workshop

2. Concept visie sept 2017
• Vervolgopdracht management

3. Verder uitwerking
• Workshops land. partijen en innovatieve

leveranciers
• Workshops met architecten, inkoop
• Werkbezoeken en verbinding landelijke

initiatieven

4. Eind jan 2018 oplevering
• Marktanalyse, i-visie en pva

5. Opdracht Concrete invulling 2018
• -Generiek platform, minimal 4 thema’s + aanbesteding

PoC
medio juli



Wat zien we nu?



robotisering, 
kaarttechnologie, 
sensorgebruik, 
domotica, 3D-

printen, 
augmented reality

Blockchain, 
data science, 
big data en 

open data,, .. 

virtual reality, 
wearables, 

beeldtechnologie, 
serious gaming, 

simulatie, .. 



Overall
Sociaal Domein

• Van transitie naar transformatie
• IT projecten gericht op eigen bedrijfsvoering

en efficiency
• IT niet direct gericht op inwoners en omgeving
• Versnippering binnen gemeente
• Kennis en aandacht internettechnologie m.b.t. 

oplossen problemen en vragen
van inwoners beperkt



Huidige (digitale) situatie 
perspectief inwoner

• Zoektocht begint digitaal
• Veel ingangen
• Versnipperde informatie
• Tegenstrijdige/onduidelijke informatie
• Vragen naar de bekende weg
• Veel verschillende hulpverleners
• Geen zicht op vervolg/keten
• Zorgbehoefte verschilt



IST: Minima met kinderen



Huidige (digitale) situatie 
perspectief medewerker

• Veel (dubbele) administratieve handelingen
• Te weinig tijd voor contact
• Werken in meerdere systemen
• Systeem is er niet voor de professional
• Gebrek aan overzicht en inzicht
• Geen actuele / kwaliteit data
• Gescheiden data inwoner en professional



Eisen en ambities
t.a.v. IV

Ambities Overheid
• Inclusieve samenleving
• Participatie
• Zelf regie bij de inwoners, eigen kracht
• Integrale aanpak
• Preventie
• Efficiënt

Eisen Inwoner
• Snel geholpen willen worden
• Op maat, op tijd
• Over- en inzicht
• Veilig, betrouwbaar

De informatievoorziening 
sluit niet aan!



Het gevolg

En dat komt door:
• Product en dienst georiënteerd
• ICT gericht op bedrijfsvoering
• Sleutelen aan legacy
• Systeemwereld
• Bezuinigingen
• Verschillende klantbeelden
• Vragen naar de bekende weg
• Sleutelen aan legacy
• Grote en dure leveranciers bepalen

ICT sluit niet aan op ambities
Geen aansluiting veranderende samenleving



Transformatie slaagt alleen als we de 
informatisering inrichten en benaderen vanuit 

de denk- en leefwereld van de inwoners. 

Het moet anders!



Onze ambitie

De transformatie m.b.v. de i-Factor
in het sociaal domein



De nieuwe
denkrichting



Leef- en systeemwereld samen brengen..

Preventief

Pro-actief

Online Digital 
Assisted

Non Digital 
Assisted

Self-service

Van….

Naar…

Van….

Naar…

© Otto Thors
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Voorbeelden ontwikkelingen in de praktijk

Preventief

Pro-actief
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Self-service
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Preventief
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Online Digital 
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Non Digital 
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Dienstverl. 
Gemeenten
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Voor de inwoner

• Informatie integraal en overal toegankelijk
• Op één logische, veilige plek

– Privacy geborgd

• Transacties starten
– Voortgang, inzicht

• Zelf regie over informatie
– Ophalen, verrijken, delen, personaliseren

• Pro-actief en preventief informatie 
– Passend, toegespitst
– Tips en trucs
– Alternatieven

Een slimme persoonlijke 
en gepersonaliseerde, digitale toegang



Voor de professional
• De informatie is “proportioneel” beschikbaar
• Toegespitst op de uit te voeren taak
• In één interface
• Professionals werken zoveel mogelijk in één digitale 

omgeving
• De keten wordt verbonden 
• Ontlasten met data:

– Personalisatie toegang
– Integraal 
– Profielen maken
– Analyses uitvoeren

• Privacy is goed geborgd



De architectuur
Van  Naar

© Common Ground
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Ambitie

Ontwikkelpad komende jaren



Ontwikkeling i4Gemeenten
Google Tips & trucs

Omgeving

Voorliggende voorzieningen

Alternatieven

Professional

Bas- en Kernreg

Anoniem

Bekend

Transacties obv data

Slim, Efficiënt, 
Common Ground

Ik heb hulp 
nodig

ProactiefAnalyse

Regie 
op 

gegevens



Sociaal Netwerk

Persoonlijke en 
gepersonaliseerde 

DataDienstverlener Data aanbieder

Informatie uitwisseling

Landelijke standaarden en afspraken

De slimme dataomgeving



De weg naar 
transformatie
proces van samenwerken
in kleine stappen



Twee sporen

1. De basis
• Saaie technologie
• Zaakgericht werken
• Rationalisatie & Standaardisatie
• Centralisatie (o.a. suites)
• Blockchain; slim verbinden, 

aansluiting beleid
• Analyse applicatielandschap (Centric)
• DWH
• GBI

2. Kanteling
• Ontwikkeling van de slimme, 

persoonlijke en gepersonaliseerde 
omgeving.

• Samen met inwoners
• Innovatieve partnerschap
• 4-6 producten/processen 2018
• Open source
• Landelijke aansluiting

In lijn met
en afbouwen 

naar



Samenwerkingsorganisatie i4

Stuurgroep
(4 directeuren)

ZwolleDeventer Enschede Groningen

Uitwerking 
Thema

Uitwerking 
Thema

Uitwerking 
Thema

Uitwerking 
Thema

Kerngroep i4
Deventer
Enschede
Groningen

Zwolle
Procesmanager

Projectleider
Projectmedewerker

Specificatie 
basisplatform

Inkoop 
vraagstuk

- Projectleider per gemeente voor uitwerken thema 
volgens generiek aanpak

- Procesmanager voor generieke aanpak i4
- Projectleider i4 zorgt voor basisplatform en inkoop
- Aansluiting landelijke initiatieven



Landelijke aansluiting

• DigitalWe (Innovalor)
Beschrijven funct. specs en 
Begeleiding realisatie platform

• RoG (Min BZK)
AVG en afsprakenstelsel

• Gegevensuitw. W&I
• Common Ground
• GBI



Thema’s

- Minima met jonge kinderen
- Integrale toegang/Workflow GON
- Huishoudelijke hulp
- 18-/18+
- Statushouders
- Bijstand tijdelijk werk

Dit gaat over ICT, maar vooral ook over proces en organisatie





Gebruik Beheer

Voorzieningen

Dialoog

Persoonlijke data

voorziening
voorzieningen-

overzicht

gegevens
gegevens-overzicht

data-diensten 
registerdialoog

Berichten 

stappen

vragen

vraagboom zoeken 

matchen 
aanvragen 

Criteria/regels 

beoordeling 

Leverancier/
dienstverlener

professional

Vz/dv toevoegen

Vz/dv aanpassen

Vz/dv 
verwijderen

dienstverleners-
overzicht

voorzieningen 
presentatie 

dialoog 
bewaking

logging

logging

logging

inzage 

koppeling

uitwisseling

portabiliteit

correctie

voorzieningen-
gebruik

authenticatie 

autorisatie  / 
machtigen 

ID koppeling 

ID

bronnen-overzicht

geg/bron  
toevoegen
autorisatie 
aanpassen
geg/bron 

verwijderen

consent / 
toestemming

Dashboard 
gemeente

leveren 

Dashboard 
professional

Dashboard

Contextuele 
eigenschappen

behandelplan

evalueren 



Thema Groningen
minima- en armoedebeleid

met jonge kinderen
+

Gebiedsondersteuningsnetw
erk (GON)



IST: Minima met kinderen



Gebiedsondersteuningsnetwerk

WIJGON

Gemeente

Platform



Planning

Feb – Mrt 2018 : Opzet projectorganisatie + land. verbinding
Mrt – Jun 2018 : Uitwerken thema

(klant- en medewerkersreizen)
Jun – Jul 2018 : PoC
Jul – Aug 2018 : Aanbesteding 2 jaar
Sep – Dec 2018 : Implementatie

En dan doorpakken!!!



Vragen?
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