inwoner
informatie
innovatie
inspiratie

Het hart van
i4Sociaal

Bart Ekkelkamp, Dick Laan en Swier Jan Miedema
16 mei 2019
Dimpact Congres, Arnhem

Agenda
Uitdagingen en transformatie
Informatievoorziening
Visie i4Sociaal
Generieke aanpak
MaximaalJezelf
Geleerde lessen
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Uitdagingen
en transformatie

Transitie
Transformatie
Regie
Sturen

Digitale Agenda

Preventie
Eigen kracht

2015

MaximaalJezelf

Gemeente
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2025
Ambitie

Netwerk

Informatie doolhof
Folders gemeente
Seniorenwijzer
Sociale Kaart
Website Wijkteams
Brieven
Informatiekaarten
Website Zorgaanbieders
Website UWV
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Informatievoorziening

Meedenken met de gebruiker
Deze websites
denken digitaal mee met de inwoner:
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Informatiekundige principes conform GEMMA
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Denken vanuit de klant

Selfservice door en
eigenaarschap bij inwoners

Generieke processen
en functies, tenzij..

(Integrale) sturing en regie

Digitalisering processen
en diensten

Hergebruik van gegevens

Gegevens zijn open data,
tenzij…

Betrouwbaar en degelijk
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Nieuwe opzet

Toegang voor
de inwoner en
professional

Slim zoeken en vinden
Gepersonaliseerd

Services

Veilige en geautoriseerde
ontsluiting
Externe bronnen
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Data

Visie
i4Sociaal

Kernwaarden
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Persoonlijk

Zelfstandig

Relevante informatie en dienstverlening

Zelfredzaam voor zover dat mogelijk is.

die past bij de situatie.

Dit zorgt voor trots en zelfstandigheid.

Vrijheid & onafhankelijk

Verbindend

Zelf dingen kunnen regelen

Makkelijk contact met anderen om

en eigen keuzen maken.

ervaringen te delen en te ontwikkelen.
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Doelen
Sociaal
Domein

Langer zelfstandig thuis wonen

Veilig opgroeien & ontwikkelen

Perspectieven
Inzicht

Participeren

kent zijn situatie en hulpvraag en
kan regie voeren

Overzicht

kent situatie inwoner

Inzicht en zijn/haar hulpvraag

Financieel zelfstandig zijn
In beeld zijn

krijgt aanbod aan informatie, alternatieven
Zelfredzaamheid
en voorzieningen op maat, passend bij hulpvraag

Tevreden

Inwoner

krijgt o.b.v. casus aanbod aan informatie,

Overzicht alternatieven en voorzieningen, wordt ondersteund
bij bepalen van de juiste maatregelen;
de juiste oplossing die past

Uitzicht bij (hulp)vraag inwoner

Professional
Span of control
Mensen helpen
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Programma
i4Sociaal
draagt bij.

Uitzicht de juiste oplossing die past bij (hulp)vraag

kent haar inwoners, de kenmerken

Inzicht en wat nodig is.

weet welke voorzieningen er nodig en

Effectiever
Inzicht
Efficiënter
Overzicht
Tevredener
Uitzicht

Overzicht aanwezig zijn + kosten en kan het juiste
beleid daarop maken.

inzet van de juiste budgetten, verant-

Uitzicht woording en informatie-gestuurd werken.

Organisatie
Efficiënte inrichting
processen & capaciteit

Transformatie slaagt
alleen als we de
informatisering
inrichten en
benaderen vanuit
de denk- en
leefwereld van de
inwoners.
Het moet anders!
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Generieke
aanpak

Doelen
Sociaal
Domein

Langer zelfstandig thuis wonen

Veilig opgroeien & ontwikkelen

Participeren

Financieel zelfstandig zijn

kent zijn situatie en hulpvraag en

Inzicht kan regie voeren

krijgt aanbod aan informatie, alternatieven

Overzicht en voorzieningen op maat, passend bij hulpvraag

kent situatie inwoner

Inzicht en zijn/haar hulpvraag

Inwoner

krijgt o.b.v. casus aanbod aan informatie,

Overzicht alternatieven en voorzieningen, wordt ondersteund
bij bepalen van de juiste maatregelen;
de juiste oplossing die past

Uitzicht bij (hulp)vraag inwoner

Professional
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Programma
i4Sociaal
draagt bij.

Uitzicht de juiste oplossing die past bij (hulp)vraag

kent haar inwoners, de kenmerken

Inzicht en wat nodig is.

weet welke voorzieningen er nodig en

Effectiever
Efficiënter
Tevredener

Overzicht aanwezig zijn + kosten en kan het juiste
beleid daarop maken.

inzet van de juiste budgetten, verant-

Uitzicht woording en informatie-gestuurd werken.

Organisatie

SERVICE BLUEPRINT 1. Uitbreiding bijstand tijdelijk werk
Henk is zich aan het oriënteren op werk/heeft sollicitatiegesprekken
HULPMIDDELEN

(fysiek bewijs: folders,
[online] media,
techniek, etc.)
Website/app

Website/app

Website/app

Website/app

STAPPEN

(customer journey)

STAKEHOLDERS

1. Henk autoriseert Harmke
(GCC) om mee te kijken in zijn
persoonlijke omgeving

2. Hij klikt op de
'rekentool' op zijn
persoonlijke pagina

3. Hij ziet een overzicht:
• huidige netto inkomen
• evt. inhoudingen
(beslaglegging, schulden,
zorgverz., vaste lasten)

4. Hij klikt op 'maak
fictieve berekening',
voert bruto loon in dat
hij met tijdelijk werk kan
verdienen #uur

Website/app
5. Ziet overzicht met fictief
inkomen bij aanvaarding
werk, verdeeld over 3
componenten
1. uitkering
2. inkomen
3. evt inhoudingen

Website/app

6. Krijgt verzoek om de
loonheffingskorting op
de werkgever te zetten
-> aangevinkt op ideale
situatie Henk

Website/app

7. Ziet direct in overzicht
wat zijn actie betekent
voor de 3 componenten
uitkering, inkomen en
evt inhoudingen

Website/app

8. Hij kan optioneel de
vrijlating aanvinken
(ja/nee) + zijn evt
toeslagen invullen
Ziet # maanden
(restant) vrijlating

Website/app

9. Ziet direct in overzicht
wat zijn actie betekent
voor de 3 componenten
uitkering, inkomen en evt
inhoudingen

Website/app
10. Ziet gerelateerde
informatie die relevant is
voor zijn situatie (bv
toeslagen)
11. Ziet wat hij moet
doorgeven aan gemeente
indien hij het werk aanvaardt

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

(10) GCC
medewerker
(11) GCC
medewerker,
consulent werk en
consulent inkomen

Iemand kunnen
autoriseren mee te
kijken

Weten wat ik
maandelijks op mijn
rekening krijg

Overzicht

De berekening
eenvoudig kunnen
maken

Zien hoe het fictieve
inkomen is
opgebouwd

Weten waarom ik dit
moet doen

Inzage in
consequenties

Weten wat vrijlating
is, of ik er recht op
heb en hoe ik dit
bereken Weten waar
ik mijn toeslagen kan
vinden

Inzage in
consequenties

(10) Weten wat nog
meer voor mij
interessant is
(11) Weten wat ik
moet doen als ik het
werk aanvaardt

BENODIGDE GEGEVENS
& INFORMATIE

• tel nr GCC

• inloggegevens
voor de
persoonlijke
pagina

• netto inkomen
• inhoudingen (lijst
op te vragen bij
Allard)

• loonindicatie
• verwacht loon
• # uren

• verdeling in %

• definitie
loonheffingskorting
• opbouw/
percentages
loonheffingskorting

• verdeling in %

• definitie vrijlating
• definitie toeslagen
• verwijzingen/
linkjes

• verdeling in %

• (10) gerelateerde
informatie
• (11) acties

GEWENSTE
FUNCTIONALITEITEN

Meekijk Applicatie
Contact/chat

DigiD
Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Linkjes naar
relevante sites (o.a.
Mijntoeslagen.nl)

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Voor mij interessant
Actieplan
Contact met
professional

BENODIGDE
ORGANISATIE
PROCESSEN, SYSTEMEN
EN AFSPRAKEN

Instructie DigiD
Instructie Meekijk
applicatie

Voorlichting over
het feit dat je op je
persoonlijke pagina
een berekening kan
maken

Koppeling met
Suite4Sociaal
Domein

Uitleg over fictieve
inkomen
Uitleg aanvullende
CAO gegevens,
bepalend voor
werkelijke inkomen
Afspraken maken
met Asito of dit
specifiek te maken

Koppeling met de
Suite4Sociaal Domein
(uitkeringsgegevens)
BRP/GBA
(persoonsgegevens)
Salarissysteem
Werkgever
(salarisgegevens)

Instructie
(begrijpelijk voor
gebruiker) over
loonheffingskorting
Uitwerken van
consequenties

Voor gebruiker
duidelijke instructie
over hoe zij evt hulp
en ondersteuning
kunnen krijgen het
invullen en
interpreteren van de
rekentool

Instructie
(begrijpelijk voor
gebruiker) over
vrijlatingen
Uitwerken van
consequenties
Koppeling met Suite4
Sociaal Domein

Voor gebruiker
duidelijke instructie
over hoe zij evt hulp
en ondersteuning
kunnen krijgen het
invullen en
interpreteren van de
rekentool

(10) Koppelingen met
o.a. gemeentelijke en
landelijke regelingen

IK WIL...
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Afspraken maken
over periode dat
GCC toegang krijgt

Instructie rekentool
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(11) Instructie maken
voor de te nemen
stappen
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Linkjes naar
relevante sites (o.a.
Mijntoeslagen.nl)

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Voor mij interessant
Actieplan
Contact met
professional

BENODIGDE
ORGANISATIE
PROCESSEN, SYSTEMEN
EN AFSPRAKEN

Instructie DigiD
Instructie Meekijk
applicatie

Voorlichting over
het feit dat je op je
persoonlijke pagina
een berekening kan
maken

Koppeling met
Suite4Sociaal
Domein

Uitleg over fictieve
inkomen
Uitleg aanvullende
CAO gegevens,
bepalend voor
werkelijke inkomen
Afspraken maken
met Asito of dit
specifiek te maken

Koppeling met de
Suite4Sociaal Domein
(uitkeringsgegevens)
BRP/GBA
(persoonsgegevens)
Salarissysteem
Werkgever
(salarisgegevens)

Instructie
(begrijpelijk voor
gebruiker) over
loonheffingskorting
Uitwerken van
consequenties

Voor gebruiker
duidelijke instructie
over hoe zij evt hulp
en ondersteuning
kunnen krijgen het
invullen en
interpreteren van de
rekentool

Instructie
(begrijpelijk voor
gebruiker) over
vrijlatingen
Uitwerken van
consequenties
Koppeling met Suite4
Sociaal Domein

Voor gebruiker
duidelijke instructie
over hoe zij evt hulp
en ondersteuning
kunnen krijgen het
invullen en
interpreteren van de
rekentool

(10) Koppelingen met
o.a. gemeentelijke en
landelijke regelingen

IK WIL...
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Afspraken maken
over periode dat
GCC toegang krijgt

Instructie rekentool

Interactieve bedrijfspresentatie
22 mei 2019

(11) Instructie maken
voor de te nemen
stappen

SERVICE BLUEPRINT 1. Uitbreiding bijstand tijdelijk werk
Henk is zich aan het oriënteren op werk/heeft sollicitatiegesprekken
HULPMIDDELEN

(fysiek bewijs: folders,
[online] media,
techniek, etc.)
Website/app

Website/app

Website/app

Website/app

STAPPEN

(customer journey)

STAKEHOLDERS

1. Henk autoriseert Harmke
(GCC) om mee te kijken in zijn
persoonlijke omgeving

2. Hij klikt op de
'rekentool' op zijn
persoonlijke pagina

3. Hij ziet een overzicht:
• huidige netto inkomen
• evt. inhoudingen
(beslaglegging, schulden,
zorgverz., vaste lasten)

4. Hij klikt op 'maak
fictieve berekening',
voert bruto loon in dat
hij met tijdelijk werk kan
verdienen #uur

Website/app
5. Ziet overzicht met fictief
inkomen bij aanvaarding
werk, verdeeld over 3
componenten
1. uitkering
2. inkomen
3. evt inhoudingen

Website/app

6. Krijgt verzoek om de
loonheffingskorting op
de werkgever te zetten
-> aangevinkt op ideale
situatie Henk

Website/app

7. Ziet direct in overzicht
wat zijn actie betekent
voor de 3 componenten
uitkering, inkomen en
evt inhoudingen

Website/app

8. Hij kan optioneel de
vrijlating aanvinken
(ja/nee) + zijn evt
toeslagen invullen
Ziet # maanden
(restant) vrijlating

Website/app

9. Ziet direct in overzicht
wat zijn actie betekent
voor de 3 componenten
uitkering, inkomen en evt
inhoudingen

Website/app
10. Ziet gerelateerde
informatie die relevant is
voor zijn situatie (bv
toeslagen)
11. Ziet wat hij moet
doorgeven aan gemeente
indien hij het werk aanvaardt

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

(10) GCC
medewerker
(11) GCC
medewerker,
consulent werk en
consulent inkomen

Iemand kunnen
autoriseren mee te
kijken

Weten wat ik
maandelijks op mijn
rekening krijg

Overzicht

De berekening
eenvoudig kunnen
maken

Zien hoe het fictieve
inkomen is
opgebouwd

Weten waarom ik dit
moet doen

Inzage in
consequenties

Weten wat vrijlating
is, of ik er recht op
heb en hoe ik dit
bereken Weten waar
ik mijn toeslagen kan
vinden

Inzage in
consequenties

(10) Weten wat nog
meer voor mij
interessant is
(11) Weten wat ik
moet doen als ik het
werk aanvaardt

BENODIGDE GEGEVENS
& INFORMATIE

• tel nr GCC

• inloggegevens
voor de
persoonlijke
pagina

• netto inkomen
• inhoudingen (lijst
op te vragen bij
Allard)

• loonindicatie
• verwacht loon
• # uren

• verdeling in %

• definitie
loonheffingskorting
• opbouw/
percentages
loonheffingskorting

• verdeling in %

• definitie vrijlating
• definitie toeslagen
• verwijzingen/
linkjes

• verdeling in %

• (10) gerelateerde
informatie
• (11) acties

GEWENSTE
FUNCTIONALITEITEN

Meekijk Applicatie
Contact/chat

DigiD
Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Linkjes naar
relevante sites (o.a.
Mijntoeslagen.nl)

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Voor mij interessant
Actieplan
Contact met
professional

BENODIGDE
ORGANISATIE
PROCESSEN, SYSTEMEN
EN AFSPRAKEN

Instructie DigiD
Instructie Meekijk
applicatie

Voorlichting over
het feit dat je op je
persoonlijke pagina
een berekening kan
maken

Koppeling met
Suite4Sociaal
Domein

Uitleg over fictieve
inkomen
Uitleg aanvullende
CAO gegevens,
bepalend voor
werkelijke inkomen
Afspraken maken
met Asito of dit
specifiek te maken

Koppeling met de
Suite4Sociaal Domein
(uitkeringsgegevens)
BRP/GBA
(persoonsgegevens)
Salarissysteem
Werkgever
(salarisgegevens)

Instructie
(begrijpelijk voor
gebruiker) over
loonheffingskorting
Uitwerken van
consequenties

Voor gebruiker
duidelijke instructie
over hoe zij evt hulp
en ondersteuning
kunnen krijgen het
invullen en
interpreteren van de
rekentool

Instructie
(begrijpelijk voor
gebruiker) over
vrijlatingen
Uitwerken van
consequenties
Koppeling met Suite4
Sociaal Domein

Voor gebruiker
duidelijke instructie
over hoe zij evt hulp
en ondersteuning
kunnen krijgen het
invullen en
interpreteren van de
rekentool

(10) Koppelingen met
o.a. gemeentelijke en
landelijke regelingen

IK WIL...
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Afspraken maken
over periode dat
GCC toegang krijgt

Instructie rekentool

Interactieve bedrijfspresentatie
22 mei 2019

(11) Instructie maken
voor de te nemen
stappen

SERVICE BLUEPRINT 1. Uitbreiding bijstand tijdelijk werk
Henk is zich aan het oriënteren op werk/heeft sollicitatiegesprekken
HULPMIDDELEN

(fysiek bewijs: folders,
[online] media,
techniek, etc.)
Website/app

Website/app

Website/app

Website/app

STAPPEN

(customer journey)

STAKEHOLDERS

1. Henk autoriseert Harmke
(GCC) om mee te kijken in zijn
persoonlijke omgeving

2. Hij klikt op de
'rekentool' op zijn
persoonlijke pagina

3. Hij ziet een overzicht:
• huidige netto inkomen
• evt. inhoudingen
(beslaglegging, schulden,
zorgverz., vaste lasten)

4. Hij klikt op 'maak
fictieve berekening',
voert bruto loon in dat
hij met tijdelijk werk kan
verdienen #uur

Website/app
5. Ziet overzicht met fictief
inkomen bij aanvaarding
werk, verdeeld over 3
componenten
1. uitkering
2. inkomen
3. evt inhoudingen

Website/app

6. Krijgt verzoek om de
loonheffingskorting op
de werkgever te zetten
-> aangevinkt op ideale
situatie Henk

Website/app

7. Ziet direct in overzicht
wat zijn actie betekent
voor de 3 componenten
uitkering, inkomen en
evt inhoudingen

Website/app

8. Hij kan optioneel de
vrijlating aanvinken
(ja/nee) + zijn evt
toeslagen invullen
Ziet # maanden
(restant) vrijlating

Website/app

9. Ziet direct in overzicht
wat zijn actie betekent
voor de 3 componenten
uitkering, inkomen en evt
inhoudingen

Website/app
10. Ziet gerelateerde
informatie die relevant is
voor zijn situatie (bv
toeslagen)
11. Ziet wat hij moet
doorgeven aan gemeente
indien hij het werk aanvaardt

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

(10) GCC
medewerker
(11) GCC
medewerker,
consulent werk en
consulent inkomen

Iemand kunnen
autoriseren mee te
kijken

Weten wat ik
maandelijks op mijn
rekening krijg

Overzicht

De berekening
eenvoudig kunnen
maken

Zien hoe het fictieve
inkomen is
opgebouwd

Weten waarom ik dit
moet doen

Inzage in
consequenties

Weten wat vrijlating
is, of ik er recht op
heb en hoe ik dit
bereken Weten waar
ik mijn toeslagen kan
vinden

Inzage in
consequenties

(10) Weten wat nog
meer voor mij
interessant is
(11) Weten wat ik
moet doen als ik het
werk aanvaardt

BENODIGDE GEGEVENS
& INFORMATIE

• tel nr GCC

• inloggegevens
voor de
persoonlijke
pagina

• netto inkomen
• inhoudingen (lijst
op te vragen bij
Allard)

• loonindicatie
• verwacht loon
• # uren

• verdeling in %

• definitie
loonheffingskorting
• opbouw/
percentages
loonheffingskorting

• verdeling in %

• definitie vrijlating
• definitie toeslagen
• verwijzingen/
linkjes

• verdeling in %

• (10) gerelateerde
informatie
• (11) acties

GEWENSTE
FUNCTIONALITEITEN

Meekijk Applicatie
Contact/chat

DigiD
Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Linkjes naar
relevante sites (o.a.
Mijntoeslagen.nl)

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Voor mij interessant
Actieplan
Contact met
professional

BENODIGDE
ORGANISATIE
PROCESSEN, SYSTEMEN
EN AFSPRAKEN

Instructie DigiD
Instructie Meekijk
applicatie

Voorlichting over
het feit dat je op je
persoonlijke pagina
een berekening kan
maken

Koppeling met
Suite4Sociaal
Domein

Uitleg over fictieve
inkomen
Uitleg aanvullende
CAO gegevens,
bepalend voor
werkelijke inkomen
Afspraken maken
met Asito of dit
specifiek te maken

Koppeling met de
Suite4Sociaal Domein
(uitkeringsgegevens)
BRP/GBA
(persoonsgegevens)
Salarissysteem
Werkgever
(salarisgegevens)

Instructie
(begrijpelijk voor
gebruiker) over
loonheffingskorting
Uitwerken van
consequenties

Voor gebruiker
duidelijke instructie
over hoe zij evt hulp
en ondersteuning
kunnen krijgen het
invullen en
interpreteren van de
rekentool

Instructie
(begrijpelijk voor
gebruiker) over
vrijlatingen
Uitwerken van
consequenties
Koppeling met Suite4
Sociaal Domein

Voor gebruiker
duidelijke instructie
over hoe zij evt hulp
en ondersteuning
kunnen krijgen het
invullen en
interpreteren van de
rekentool

(10) Koppelingen met
o.a. gemeentelijke en
landelijke regelingen

IK WIL...
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Afspraken maken
over periode dat
GCC toegang krijgt

Instructie rekentool

Interactieve bedrijfspresentatie
22 mei 2019

(11) Instructie maken
voor de te nemen
stappen

SERVICE BLUEPRINT 1. Uitbreiding bijstand tijdelijk werk
Henk is zich aan het oriënteren op werk/heeft sollicitatiegesprekken
HULPMIDDELEN

(fysiek bewijs: folders,
[online] media,
techniek, etc.)
Website/app

Website/app

Website/app

Website/app

STAPPEN

(customer journey)

STAKEHOLDERS

1. Henk autoriseert Harmke
(GCC) om mee te kijken in zijn
persoonlijke omgeving

2. Hij klikt op de
'rekentool' op zijn
persoonlijke pagina

3. Hij ziet een overzicht:
• huidige netto inkomen
• evt. inhoudingen
(beslaglegging, schulden,
zorgverz., vaste lasten)

4. Hij klikt op 'maak
fictieve berekening',
voert bruto loon in dat
hij met tijdelijk werk kan
verdienen #uur

Website/app
5. Ziet overzicht met fictief
inkomen bij aanvaarding
werk, verdeeld over 3
componenten
1. uitkering
2. inkomen
3. evt inhoudingen

Website/app

6. Krijgt verzoek om de
loonheffingskorting op
de werkgever te zetten
-> aangevinkt op ideale
situatie Henk

Website/app

7. Ziet direct in overzicht
wat zijn actie betekent
voor de 3 componenten
uitkering, inkomen en
evt inhoudingen

Website/app

8. Hij kan optioneel de
vrijlating aanvinken
(ja/nee) + zijn evt
toeslagen invullen
Ziet # maanden
(restant) vrijlating

Website/app

9. Ziet direct in overzicht
wat zijn actie betekent
voor de 3 componenten
uitkering, inkomen en evt
inhoudingen

Website/app
10. Ziet gerelateerde
informatie die relevant is
voor zijn situatie (bv
toeslagen)
11. Ziet wat hij moet
doorgeven aan gemeente
indien hij het werk aanvaardt

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

GCC medewerker

(10) GCC
medewerker
(11) GCC
medewerker,
consulent werk en
consulent inkomen

Iemand kunnen
autoriseren mee te
kijken

Weten wat ik
maandelijks op mijn
rekening krijg

Overzicht

De berekening
eenvoudig kunnen
maken

Zien hoe het fictieve
inkomen is
opgebouwd

Weten waarom ik dit
moet doen

Inzage in
consequenties

Weten wat vrijlating
is, of ik er recht op
heb en hoe ik dit
bereken Weten waar
ik mijn toeslagen kan
vinden

Inzage in
consequenties

(10) Weten wat nog
meer voor mij
interessant is
(11) Weten wat ik
moet doen als ik het
werk aanvaardt

BENODIGDE GEGEVENS
& INFORMATIE

• tel nr GCC

• inloggegevens
voor de
persoonlijke
pagina

• netto inkomen
• inhoudingen (lijst
op te vragen bij
Allard)

• loonindicatie
• verwacht loon
• # uren

• verdeling in %

• definitie
loonheffingskorting
• opbouw/
percentages
loonheffingskorting

• verdeling in %

• definitie vrijlating
• definitie toeslagen
• verwijzingen/
linkjes

• verdeling in %

• (10) gerelateerde
informatie
• (11) acties

GEWENSTE
FUNCTIONALITEITEN

Meekijk Applicatie
Contact/chat

DigiD
Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Linkjes naar
relevante sites (o.a.
Mijntoeslagen.nl)

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Rekentool
Online hulp/avatar

Voor mij interessant
Actieplan
Contact met
professional

BENODIGDE
ORGANISATIE
PROCESSEN, SYSTEMEN
EN AFSPRAKEN

Instructie DigiD
Instructie Meekijk
applicatie

Voorlichting over
het feit dat je op je
persoonlijke pagina
een berekening kan
maken

Koppeling met
Suite4Sociaal
Domein

Uitleg over fictieve
inkomen
Uitleg aanvullende
CAO gegevens,
bepalend voor
werkelijke inkomen
Afspraken maken
met Asito of dit
specifiek te maken

Koppeling met de
Suite4Sociaal Domein
(uitkeringsgegevens)
BRP/GBA
(persoonsgegevens)
Salarissysteem
Werkgever
(salarisgegevens)

Instructie
(begrijpelijk voor
gebruiker) over
loonheffingskorting
Uitwerken van
consequenties

Voor gebruiker
duidelijke instructie
over hoe zij evt hulp
en ondersteuning
kunnen krijgen het
invullen en
interpreteren van de
rekentool

Instructie
(begrijpelijk voor
gebruiker) over
vrijlatingen
Uitwerken van
consequenties
Koppeling met Suite4
Sociaal Domein

Voor gebruiker
duidelijke instructie
over hoe zij evt hulp
en ondersteuning
kunnen krijgen het
invullen en
interpreteren van de
rekentool

(10) Koppelingen met
o.a. gemeentelijke en
landelijke regelingen

IK WIL...
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Afspraken maken
over periode dat
GCC toegang krijgt

Instructie rekentool

Interactieve bedrijfspresentatie
22 mei 2019

(11) Instructie maken
voor de te nemen
stappen

Resultaten
Inzicht in:
•

Stappen van de inwoner;

•

Welke professionals betrokken zijn;

•

Welke informatie nodig is voor de volgende stap;

•

Rol van de diverse kanalen (telefonie, online, fysiek);

•

Ingrediënten voor de business cases

•

Consequenties organisatie, techniek,
informatie en communicatie.
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Interactieve bedrijfspresentatie
22 mei 2019

Basis voor
Te ontwikkelen functionaliteiten en
“proof of concept”
Ontwikkelscenario’s en roadmap
Plan van aanpak per gemeente
Begroting en benodigde investeringen

Innovum “Agile Ethics”-werkwijze®
1. Henk autoriseert Harmke
(GCC) om mee te kijken in zijn
persoonlijke omgeving

2. Hij klikt op de
'rekentool' op zijn
persoonlijke pagina

3. Hij ziet een overzicht:
• huidige netto inkomen
• evt. inhoudingen
(beslaglegging, schulden,
zorgverz., vaste lasten)

4. Hij klikt op 'maak
fictieve berekening',
voert bruto loon in dat
hij met tijdelijk werk kan
verdienen #uur

5. Ziet overzicht met fictief
inkomen bij aanvaarding
werk, verdeeld over 3
componenten
1. uitkering
2. inkomen
3. evt inhoudingen

6. Krijgt verzoek om de
loonheffingskorting op
de werkgever te zetten
-> aangevinkt op ideale
situatie Henk

7. Ziet direct in overzicht
wat zijn actie betekent
voor de 3 componenten
uitkering, inkomen en
evt inhoudingen

8. Hij kan optioneel de
vrijlating aanvinken
(ja/nee) + zijn evt
toeslagen invullen
Ziet # maanden
(restant) vrijlating

9. Ziet direct in overzicht
wat zijn actie betekent
voor de 3 componenten
uitkering, inkomen en evt
inhoudingen

10. Ziet gerelateerde
informatie die relevant is
voor zijn situatie (bv
toeslagen)
11. Ziet wat hij moet
doorgeven aan gemeente
indien hij het werk aanvaardt

Voorzieningen
Functionaliteiten

Dialoog
Persoonlijke data

Sprint

31

Interactieve bedrijfspresentatie
22 mei 2019

Sprint

Sprint

€

Sprint

Innovum “Agile Ethics”-werkwijze®
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Interactieve bedrijfspresentatie
22 mei 2019

Maximaal
Jezelf

Online Platform
We stellen de inwoner centraal.
Op het gebied van werk en inkomen,
zorg en welzijn zorgen we voor passende
informatie en dienstverlening.

We wijzen de inwoner proactief de weg
en begeleiden op efficiënte en effectieve
wijze naar bijvoorbeeld werk of “voorzieningen”
in de buurt.
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Interactieve bedrijfspresentatie
22 mei 2019

Inwoners worden gestimuleerd hun maximaal
haalbare zelfredzaamheid te bereiken en
krijgen zij de tools en hulp aangereikt
om te leren en te ontwikkelen

Door verbinding van inwoners in dezelfde
situatie en de interactie met vrijwilligers,
krijgt de inclusieve samenleving vorm en
kunnen professionals zich richten op de casussen
waar persoonlijke begeleiding écht nodig is

Tijdslijn ontwikkeling
2017
Verkennen met
vier gemeenten

Jan. 2018
“Go” op samenwerking i4 +
inleg € 150K per gemeente

Mrt 2018
Gezamenlijke
kick off 6 thema’s

2017
Verkennende
gesprekken

2017
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Interactieve bedrijfspresentatie
22 mei 2019

April – mei 2018
Uitwerking SBP’s
per thema

2018

Eerste helft 2018
Uitwerking thema’s
en functionaliteiten

Juli – augustus 2018
Onderhandse
aanbesteding

Juni 2018
Beschrijving generieke
functionaliteiten

September 2018
Gunning, 13 september
start scrumteam

Tweede helft 2018
Start realisatie
technologie

Mrt 2019
Mrt 2019
Groningen live
Zwolle live
(gebiedsondersteuningsnetwerk) (Statushouders)
Mrt 2019
Deventer live
(Jeugd)

2019
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Eerste helft 2019
Implementatie
6 thema’s i4Sociaal

Interactieve bedrijfspresentatie
22 mei 2019

April 2019
Thema Minima
(Groningen) live

April 2019
Enschede live
(WMO OH)

2020
Verwerving duurzame
oplossing en uitbreiden

Juni / Juli 2019
Thema Bijstand
(Enschede) live

Tweede helft 2019
Uitbouwen i4 en
voorbereiding aanbesteding

2020

Geleerde
lessen

Geleerde lessen
•

i4Sociaal is meer dan
technologie;

•

Focus is belangrijk;

•

Bewijzen dat het werkt
(smart/meetbaar);

•

Preventie & pro-actief informatie
verstrekken;

•

Het draait om de hele keten;

•

Aandacht voor integratie en
borging in de eigen organisaties
(per gemeente);

•

Governance balans, mandaat
kerngroep werkt;

•

Vastleggen van de aanpak en
ervaringen
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Interactieve bedrijfspresentatie

Vragen?
Dat mag nu of bij parallelsessie 3:

“In gesprek met de kerngroep i4Sociaal”
16-05-2019
www.dimpact.nl/i4sociaal

inwoner
informatie
innovatie
inspiratie

