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Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van 

nieuwe taken in het sociaal domein. De gemeentelijke informatievoor-

ziening moet deze uitvoering ondersteunen. Ja, dit gaat over processen, 

ICT en techniek. Maar het is geen puur technische exercitie. Het gaat om 

de kernvraag: worden onze inwoners goed geholpen?

Passende informatievoorziening
Het programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) van VNG 

ondersteunt gemeenten om hun informatievoorziening aan te passen 

naar de nieuwe verantwoordelijkheden. Gemeenten hebben in 2014 het 

initiatief genomen om een gezamenlijk afsprakenstelsel op te zetten 

rondom werkprocessen, de wijze van factureren, standaardisatie van 

berichten en een begin van een gezamenlijke ICT-infrastructuur.

Informatie over de effecten
Ook zijn gemeenten begonnen met het verzamelen van beleidsinforma-

tie met de gemeentelijke monitor sociaal domein. Door te monitoren 

krijgen gemeenten zicht op het effect van de veranderingen in het 

Inleiding
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sociaal domein. Dit is nodig om het beleid in het sociaal domein bij te 

kunnen sturen. Met de gezamenlijk afgesproken indicatoren voor de 

monitor kunnen gemeenten zichzelf vergelijken met hoe andere ge-

meenten het doen.

Leren van en met elkaar
Leren van en met elkaar is de basis van het programma Informatievoor-

ziening Sociaal Domein. In dit praktijkboek zijn gemeenten aan het 

woord over hun eigen ervaringen. De interviews zijn gehouden in het 

laatste kwartaal van 2014 en het eerste kwartaal van 2015. Een bijzon-

dere periode: van voorbereidingen gericht op de overgangsdatum van 

1 januari 2015, tot en met het eerste kwartaal van 2015, toen de eerste 

informatiestromen live gingen.

We bedanken alle gemeenten voor hun praktijkvoorbeelden en gedeel-

de ervaringen.  

 

Karin Sleeking, hoofd Expertisecentrum sociaal domein en Eduard Ren-

ger, programmamanager Informatievoorziening Sociaal Domein.
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Samen de jeugdzorg administratief afhandelen in een regionale backof-

fice. Voor die oplossing hebben Lopik, Vianen, IJsselstein, Nieuwegein 

en Houten gekozen. De gemeenten kopen jeugdzorg regionaal in. Via 

de gezamenlijke backoffice verlopen het contractbeheer, de facturatie 

en declaratie, de verplichtingenadministratie en de monitoring van de 

jeugdzorg. Alle inhoudelijke keuzes over uitvoering in het sociaal do-

mein blijven bij de individuele gemeenten, maar de backoffice verlicht 

de administratieve lasten en zorgt voor kostenbesparing.

Investeren in wederzijds begrip
Met jeugdzorgaanbieders hebben de Lekstroomgemeenten afspraken 

gemaakt over de administratieve afhandeling van de zorg die zij verle-

nen. Die afspraken zijn tot stand gekomen door ruim tijd te nemen voor 

overleg met zorgaanbieders, waaronder Abrona, Lister en Reinaerde. Zo 

konden de gemeenten uitleggen waarom zij bepaalde gegevens op een 

Hoe doen ze ‘t in de 
Lekstroomgemeenten?
Werkafspraken met jeugdzorgaanbieders in Lekstroom

April 2015
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bepaalde manier aangeleverd willen krijgen en konden zorgaanbieders 

aangeven op welke manier zij die gegevens zouden kunnen aanleveren. 

Investeren in wederzijds begrip leidde tot effectieve samenwerking.

Aan het woord zijn Gerard Koudijs, kwartiermaker regionale backof-

fice van de Lekstroomgemeenten en Bauke Keulen, informatiemanager 

gemeente Houten.

Samen werken
“Vanaf dat het duidelijk werd dat we de jeugdzorg regionaal zouden 

gaan inkopen, zijn we om tafel gegaan met vijf gemeenten om te kijken 

wat handig is om samen op te pakken en te organiseren. Deze gemeen-

ten wilden geen Gemeenschappelijke Regeling, maar elk lokaal keuzes 

blijven maken in de uitvoering van de zorg.”

Regionale backoffice
“Het bleek wel handig om een aantal administratieve processen te 

bundelen. Zo zijn we tot de regionale backoffice voor de vijf gemeenten 

gekomen. Houten is gastgemeente van de backoffice. Dat wil zeggen 
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dat medewerkers van de backoffice bij alle vijf gemeenten vandaan 

komen en daar nog in dienst zijn. We doen het contractbeheer, de factu-

ratie en declaratie, de verplichtingenadministratie en de monitoring van 

de jeugdzorg. Voor wat betreft de Wmo kijken we of en waar we kun-

nen gaan samenwerken. Elke gemeente maakt echter zelf keuzes. We 

hebben bijvoorbeeld gekeken of we ook de aanlevering van de eigen 

bijdrage en ouderbijdrage aan het CAK gezamenlijk gaan doen, maar 

niet elke gemeente wil dit.”

 
Contracten
“Vanaf december 2014, toen de contracten gesloten waren met zorg-

aanbieders, zijn we begonnen met uitvragen bij zorgaanbieders en 

neerleggen van onze wensen vanuit hoe we de regionale backoffice 

wilden inrichten. Het bleek dat veel zorgaanbieders behoefte hadden 

aan gesprekken over de administratieve afhandeling van de zorg. In hun 

contracten met de verschillende gemeenten hebben ze zich gecommit-

teerd aan het uitwisselen van gegevens, maar de praktische uitvoering 

daarvan en de implicaties die deze uitvoering heeft, daar was nog niet 

over gesproken. Het afsluiten van contracten gebeurt zowel bij de ge-

meente als bij de zorgaanbieder door een andere afdeling dan de afde-

ling die later verantwoordelijk wordt voor de gegevensuitwisseling.”

Bijeenkomsten met zorgaanbieders
“Wij hebben bijeenkomsten 

georganiseerd, waar veel 

animo voor was bij zorgaanbie-

ders. Door de bijeenkomsten 

konden we uitleggen waarom 

de gemeenten de gegevens op 

een bepaalde manier moeten 

krijgen. Zorgaanbieders zijn 

bereid dan mee te denken. Wij 

hebben wel gehoord van zorg-

aanbieders dat zij zich niet hadden gerealiseerd dat gemeenten ook erg 

“Door de bijeenkomsten konden we 

uitleggen waarom de gemeenten de 

gegevens op een bepaalde manier moeten 

krijgen. Zorgaanbieders zijn bereid dan 

mee te denken.”  

Bauke Keulen, informatiemanager 

gemeente Houten
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veel moeten doen. Maar zorgaanbieders moeten natuurlijk wel in staat 

zijn om de gegevens op een afgesproken manier aan te leveren.”

Gegevensuitwisseling
Voor de gegevensuitwisseling werken de Lekstroomgemeenten met een 

Werkafsprakenboek. Het Werkafsprakenboek geeft duidelijke instructies 

over hoe zij dit kunnen doen. We gaan er van uit dat zorgaanbieders 

aangesloten zijn op VECOZO of dit gaan doen. De regionale backoffice 

heeft een eigen beveiligde omgeving waar zorgaanbieders terecht kun-

nen die nog niet gebruik maken van de diensten van VECOZO.

Softwareleveranciers van zorgaanbieders
“Ook zorgaanbieders zijn afhankelijk van hun softwareleveranciers. De 

indruk was dat die leveranciers nog niet allemaal hun systemen hebben 

aangepast aan de nieuwe Jeugdwet en dan met name het overgangs-

recht. Bij de gemeentelijke ontwikkelingen in de berichtenuitwisseling 

zijn leveranciers nauw betrokken. Zij hebben meestal ook kennis van 

de standaarden die zijn afgesproken. Dit is een groot voordeel voor ge-

meenten en hun softwareleveranciers om snel tot een efficiënt en veilig 

proces te komen van gegevensuitwisseling.”

Dynamisch document
“Het Werkafsprakenboek is verder ook een document in ontwikkeling, 

omdat we verwachten dat we nog wel nieuwe inzichten zullen krijgen 

over wat nodig is en wat werkt. Er ligt nu een versie waar iedereen op 

heeft kunnen meelezen. We hebben ook de vragen gedocumenteerd 

die veel gesteld werden en waar we antwoorden op hebben geformu-

leerd.”

Gerard Koudijs, Bauke Keulen en hun collega’s bij de Lekstroomgemeen-

ten stellen graag hun Werkafsprakenboek Jeugdwet ter beschikking aan 

andere gemeenten die ook de uitwisseling van berichten met zorgaan-

bieders willen stroomlijnen. Hun Werkafsprakenboek is te vinden via 

www.visd.nl. 
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De gemeente Zaanstad werkte al een jaar met vijf andere gemeenten 

samen aan een project om contract- en bestelmanagement volgens één 

proces te laten verlopen. Toen werd begonnen met de voorbereiding 

van de decentralisatie van het sociaal domein. Tom Uleman, senior infor-

matiemanager Maatschappelijk Do-

mein: “We dachten: dat is mooi, dat 

kan gewoon bij dit traject worden 

meegenomen. Maar daar kwamen 

we snel van terug. Zorg inkopen 

is iets anders dan één kilometer 

asfalt inkopen of duizend paper-

clips bestellen. In de eerste plaats 

omdat het geen concreet product 

is, je kunt het bij wijze van spreken niet vastpakken en in een magazijn 

opslaan. Maar ook anders is dat we als gemeente zorgplicht hebben. We 

móeten zorg blijven verstrekken, zelfs als ons budget op is.”

Hoe doen ze ‘t in Zaanstad?
Zaanstad brengt administratief proces en informatie-

stromen in beeld

Oktober 2014

“Zorg inkopen is iets anders dan 

één kilometer asfalt inkopen of 

duizend paperclips bestellen.”  

Tom Uleman, senior 

informatiemanager 

Maatschappelijk Domein
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Schematische tekening
Er moest dus een apart overzicht komen voor het sociaal domein. Na 

drie weken lag er een eerste versie. Geen beschrijving, maar een sche-

matische tekening. Uleman: “Een beschrijving is snel te kort, dan mis 

je dingen. Je kunt hem uitgebreider maken zodat alles erin staat, maar 

dan is de tekst weer te lang zodat je geen overzicht hebt. Het mooie van 

een plaat is dat je in één oogopslag ziet waar het om gaat. Op een plaat 

zie je meteen waar de knelpunten zitten. Het managementteam heeft 

gezegd dat ze voortaan minder teksten willen en meer platen.”

Totaaloverzicht
Niet dat de plaat eenvoudig te maken was. 

Het maken van de eerste versie duurde drie 

weken. “En we hebben echt hard doorge-

werkt. Er zijn dagelijks gesprekken gevoerd 

met iedereen die binnen de gemeente met 

deze processen bezig was. Met juristen, met 

mensen van het backoffice, met de wijk-

teams. Al snel bleek: iedereen heeft een 

beeld van zijn eigen stukje van het proces. En 

eigenlijk overziet niemand het geheel. Door 

de plaat is dat totaaloverzicht er pas.”

Witte plekken invullen
Inmiddels is Zaanstad toe aan de zesde versie. “Juist door de witte plek-

ken werd duidelijk waar we nog actie moesten ondernemen. Zo bleek 

dat het lastig was dat we moeten betalen voor zorg terwijl we geen 

invloed hebben op de toewijzing. Huisartsen verwijzen door naar Jeugd-

zorg zonder dat wij daarvan weten. We zijn nu in overleg met huisart-

sen, we willen graag dat ze ons bericht sturen als ze doorverwijzen. 

Daar kunnen we ze natuurlijk niet toe verplichten. We hebben daarom 

ook afspraken gemaakt met de leveranciers van die zorg: zij moeten ons 

eerst melden dat ze zorg gaan verlenen, anders betalen we niet. Dat 

doen we niet om vervelend te doen, maar om vervelende verrassingen 

“Al snel bleek: iedereen heeft 

een beeld van zijn eigen stukje 

van het proces. En eigenlijk 

overziet niemand het geheel.”  

Tom Uleman, senior 

informatiemanager 

Maatschappelijk Domein
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te voorkomen. We willen ons budget in de gaten blijven houden.”

Elk blokje is een wereld
De plaat lijkt schematisch en overzichtelijk. Maar schijn bedriegt, weet 

Uleman. “Achter elke pijl en achter elk blokje zit een hele wereld. Het 

blokje diagnosticeren bijvoorbeeld. Daar hebben we gekwalificeerd 

personeel voor aangenomen in onze Jeugdteams en dan denk je dat er 

wel bent. Maar dan blijkt weer dat zij voor gespecialiseerde diagnoses 

moeten doorverwijzen. Ze mogen bepaalde diagnoses niet stellen, ze 

hebben er de hulpmiddelen niet voor of het kan niet vanwege hun 

rol. Dat betekent dus dat we ook diagnoses zullen moeten inkopen. 

Hoe doen we dat en waar? Elke keer moeten we opnieuw beslissingen 

nemen. Het stuk over doorverwijzen naar artsen hebben we nu redelijk 

ver af, maar aan het stuk ‘door justitie opgelegde zorg’ moeten we nog 

beginnen.”

Gegevens uitwisselen
Ook het uitwisselen van gegevens is nog niet naar tevredenheid georga-
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niseerd. Uleman: “Er staan nu twee pijlen, maar de werkelijkheid is veel 

complexer. De zorgtoewijzing bijvoorbeeld, dat is niet één bericht, maar 

vaak worden over één klant meerdere berichten gestuurd. Of één be-

richt met daarin informatie over meerdere klanten. Wat ook bleek toen 

we het schema hadden gemaakt: voor elk bericht dat wij naar zorgleve-

ranciers sturen, komt een retourbericht. Alles gaat dus dubbel.”

Workarounds
Zaanstad zal in 2015 aansluiten op het Gegevensknooppunt. “Het 

lastige is dat niet meteen alle berichten worden ondersteund. Het lijkt 

erop dat we voorlopig alleen toewijzingen en declaraties via het Gege-

vensknooppunt kunnen versturen. Maar het bericht van aanvang zorg 

bijvoorbeeld, dat kan voorlopig niet worden verstuurd terwijl wij het 

nodig hebben om een financiële verplichting te registreren in de admi-

nistratie. We zullen dus flink wat workarounds moeten verzinnen. Ik ver-

wacht dat het de eerste maanden echt behelpen wordt. We werken nu 

heel hard om alles rond te krijgen, maar we zullen in de eerste maanden 

van 2015 minstens zo hard moeten werken om alles te laten draaien.”

Tips van Tom Uleman
• Begin zo snel mogelijk met het maken van een analyse, het gaat pas 

echt leven als er een totaalplaatje is;

• Teken het totaalplaatje in een schema;

• Bedenk niet alleen hoe het technisch moet worden geregeld, maar 

richt meteen systemen in om het proces te ondersteunen, bijvoor-

beeld in het backoffice.
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‘Vele tinten grijs’. Zo zou je de opvatting van de gemeente Westland 

over privacy kunnen samenvatten. Privacy is in de ogen van projectlei-

der Privacy in het sociaal domein Yvonne Sieverts niet een kwestie van 

juridisch zwart/wit. Dus ja, die protocollen, convenanten en reglementen 

hebben waarde. Maar het werkt pas als iedereen er bewust naar leeft. 

Een gesprek over de Westlandse aanpak.

Kernwaarden
Drie documenten vormen het fundament waarop de gemeente West-

land in januari 2015 de privacy van haar inwoners wil neerzetten en 

vorm geven. Drie documenten die niet zijn opgesteld in strikt juridische 

taal maar meer vanuit kernwaarden, die ook recht doen aan de open 

normen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hier geen formu-

leringen als ‘overwegende dat’. Maar wel bijvoorbeeld een helder stap-

penplan waarmee consulenten, zorgprofessionals en andere betrokken 

heel concreet mee aan de slag kunnen. Die eigenzinnige keuze is toe te 

schrijven aan de visie van Yvonne Sieverts, ontwikkeld samen met Ingrid 

Hoe doen ze ‘t in Westland?
Gemeente Westland: privacy regel je niet alleen op papier

December 2014
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Slaman, juridisch specialist burgerzaken bij gemeente Westland. 

Sieverts is van mening dat de situatie per 1 januari zó hybride is, dat de 

privacy hier sec juridisch bijna niet is af te dekken. “Dat juridisch afdek-

ken is natuurlijk een grote behoefte van gemeenten”, zegt Sieverts. 

“Maar dat laat deze situatie niet goed toe. We zitten met een nieuwe 

opdracht en er is nieuwe wetgeving op de domeinen. We zitten met 

een opdracht waarbij gezegd is: “Ga maar integraal werken”. Maar, 

in die nieuwe wetgeving zijn de privacywaarborgen uit de privacywet-

geving niet expliciet opgenomen. Tussen de nieuwe taakstelling en de 

gewenste privacywaarborgen zit licht en ruimte. En nu zie je dus dat alle 

gemeenten aan het zoeken zijn naar manieren om met die ruimte om te 

gaan. Vanuit juridisch oogpunt zou je zeggen dat dit verre van ideaal is. 

Ik zie dat toch genuanceerder. Het mooie van de nieuwe situatie is dat 

privacy nu op de kaart wordt gezet. Iedereen zoekt naar oplossingen, 

we zijn er allemaal plotseling heel bewust mee bezig. Zie het maar als 

een soort van inhaalslag. En het positieve resultaat daarvan is: bewust-

wording.”

Geen papier, maar een proces
“Juist door deze exercitie dringt tot iedereen het besef door dat privacy 

ons allemaal aangaat. Privacy raakt integriteit en respect. Het betreft 

ons allemaal. Het raakt niet alleen de levenssfeer van de burger, maar 

ook aan je eigen levenssfeer: wat wil je delen met wie? Wij hebben de 

Privacy Scan van VISD gevolgd. De uitkomst van deze scan geeft een 

goed inzicht op de stand van zaken wat privacy betreft en de onderde-
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len waar actie gewenst of vereist is. Privacy regel je niet alleen met een 

convenant of een reglement. Wij zien privacy binnen de gemeente als 

een bewustwordingstraject, als een continu proces. Dat is ook precies 

de geest van de Wet bescherming persoonsgegevens. Die geeft open 

normen en gaat namelijk uit van een aantal afwegingen, zoals een heel 

belangrijke – wat is je doel en grondslag voor verwerking en is deze 

verwerking echt wel noodzakelijk of kan het ook met minder persoons-

gegevens? Wij gaan uit van de professionaliteit van de medewerkers 

en zetten vol in op het bewustwordingsproces middels communicatie, 

trainingen en intervisiebijeenkomsten. 

Privacy is een onderwerp om met elkaar over te hebben en de privacy-

afwegingen middels casuïstiek te bespreken. Juist omdat er vele nuances 

grijs zijn die in het werkveld voorkomen. Wat is in welke situatie gepast 

en gewenst, hoe ga je dat wegen? Daarom zeggen wij: privacy moet een 

gedragen goed zijn, worden en blijven waardoor het niet wordt ervaren 

als een obstakel in het dagelijks werk maar juist als een aanvulling. 

Je moet professionals de ruimte geven hun eigen afweging te maken 

vanuit de hulpvraag, met privacy als hulpmiddel om de meest optimale 

dienstverlening te realiseren. Dat is ook precies wat de medewerkers 

willen. Zij willen de burger van dienst zijn. Daar zit hun passie, daarom 

zijn ze ooit met dat werk begonnen. Dat moet je niet onmogelijk maken 

door alles in betonnen documenten te gieten. In de ruimte die ons 

geboden wordt, zit heel veel opening voor respect en andere menselijke 

kernwaarden. Die invalshoek brengt wel met zich mee dat de communi-

catie heel open en helder moet zijn, zowel naar de mensen op de werk-

vloer als naar de burgers. Dat kost tijd en is intensief. En vooral ook: het 

is een proces, een traject. Die documenten die we nu hebben, schragen 

dat proces. Ze zijn geen eind, maar een begin.” 

Privacy als levend principe
In de ogen van de gemeente Westland is privacy dus geen dode letter 

die je langs een juridische meetlat kunt leggen. Yvonne Sieverts: “Het 

moet gaan leven. Daarom zijn we nu druk bezig met interne communi-
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catie, waaronder Loesje-achtige posters met daarop teksten als ‘Nieuws-

gierigheid is geen grondslag’. We geven consulenten en andere profes-

sionals een stappenplan mee. We vragen hen ook om ‘ambassadeur’ 

te zijn. Want hoe meer druppels er vallen, hoe liever het me is. We zijn 

druk bezig om datgene wat we in drie documenten hebben vastgelegd, 

te implementeren. Juist door ons te realiseren dat dit juist een onder-

werp is dat niet tot achter de komma kan worden vastgelegd, realiseren 

we ons wat er allemaal in de praktijk nog moet gebeuren. Juist door 

medewerkers zo bewust te maken van het belang van privacy, willen 

we ook bereiken dat zorgvragers geen zorgmijders worden. Dat gevaar 

ligt op de loer als je meteen te veel wilt weten. Dat uitvragen, dat is nog 

een kunst apart. Wij communiceren ook dat breed uitvragen voor ons 

betekent dat je je verdiept in de hulpvraag van de burger. Door goed 

te luisteren en aan te sluiten bij hulpvraag, kunnen in deze verdieping 

soms ook andere hulpvragen naar voren komen. Voor ons is de hulp-

vraag leidend en onderwerp van gesprek.” 

Westland als voorbeeld?
De hamvraag voor veel gemeenten is: kunnen wij iets van de gemeente 

Westland overnemen? Die documenten kopiëren bijvoorbeeld? Op die 

vraag heeft Sieverts een duidelijk antwoord: “Je 

kunt wel documenten kopiëren, maar daarmee 

ben je er nog niet. Je moet werken aan het 

waarborgen van de bewustwording van privacy. 

En dat is niet te kopiëren, daar moet je gewoon 

mee aan de slag. Elke dag opnieuw. Nogmaals, 

in feite zijn al die documenten een start. Hooguit 

maken deze documenten duidelijk dat privacy 

een proces is dat doorlopen moet worden om 

het goed te kunnen borgen. Een hecht doortim-

merd juridisch document kan al snel de illusie 

wekken van ‘dit is het dan’. In mijn ogen is het 

èn-èn: bewustwording en juridische overwegingen. Als je hier de wet 

goed wilt toepassen, moet je automatisch ook bewustwording creëren.”

“Je moet werken aan 

het waarborgen van de 

bewustwording van privacy. En 

dat is niet te kopiëren, daar moet 

je gewoon mee aan de slag. Elke 

dag opnieuw.”  

Yvonne Sieverts, projectleider 

Privacy in het sociaal domein
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Privacy is een belangrijk item bij gegevensuitwisseling in het sociale 

domein. Tien Groningse gemeenten regelen gezamenlijk dat iedereen in 

de keten op een goede manier met privacy omgaat. Catharina Spannen-

berg, beleidsmedewerker Jeugd, gemeente Appingedam: “Vanuit een 

gezamenlijke visie op privacy kunnen we verder werken.”

Een integrale visie op privacy, dat is de eerste mijlpaal die de werkgroep 

wil bereiken. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van iedere 

deelnemende gemeente. Catharina Spannenberg is vanaf het begin 

bij het project betrokken. “Iedereen vindt privacy erg belangrijk, maar 

iedere gemeente geeft er toch op zijn eigen manier invulling aan. We 

formuleren gezamenlijk beleidsuitgangspunten die we allemaal gaan 

toepassen in onze organisaties.”

Hoe doen ze ‘t in tien 
Groningse gemeenten?
Tien Groningse gemeenten regelen privacyvraagstukken samen

Mei 2015



20 Vereniging Van nederlandse gemeenten - informatieVoorziening sociaal domein

Informatie delen
De grote vraag is: welke informatie deel je met wie en op welke manier? 

Wat staat in de wet? En hoe communiceer je hierover? “In workshops 

gaan we daarmee aan de slag,” vertelt Spannenberg. “Met mensen van 

de werkvloer, ambtenaren en juristen, kijken we naar de uitgangspun-

ten die we hebben geformuleerd: hoe passen zij die toe in hun werk? 

Werkt dat goed? Wat wordt gedeeld? En met wie? Wat zegt de wet 

hierover?” Over het algemeen is de behoefte om te delen erg groot, 

signaleert Spannenberg. “Dat maakt het proces kwetsbaar. Als informa-

tie met teveel mensen wordt gedeeld, is de kans dat het mis gaat iets 

groter. Dat geldt ook voor het gebruiken van onveilige verzendmetho-

des, een gewone mail bijvoorbeeld.”

Organisaties zullen bereid moeten zijn hun vertrouwde werkmethodes 

aan te passen. “Is het nodig om de hele doopceel te lichten als iemand 

een simpele vraag stelt? Waarschijnlijk niet. Dat zijn keuzes die we 

moeten maken. En dat geldt ook voor het vastleggen van informatie. 

Bepaalde organisaties zijn in de loop der tijd gewend aan het documen-

teren van flink wat informatie. Is dat altijd nodig?”

Abstract versus terughoudend
Er zijn wat verschillen tussen de deelnemende partijen, merkt Spannen-

berg. “We merken dat de ambtelijke organisaties abstracter nadenken 

over privacy-vraagstukken. De gemeenten in ons samenwerkingsver-

band zijn allemaal klein tot middelgroot, dat heeft er mogelijk mee te 

maken. Ik merk dat ze minder strak in de leer zijn. Aan de andere kant 

zijn zorgorganisaties en mensen op de werkvloer vaker terughoudend 

en buitengewoon nauwkeurig. Soms is dat beleid, soms worden hun 

acties door angst en defensieve motieven ingegeven. Ook niet ideaal. 

Ergens daartussen zoeken wij het midden in een nieuwe visie. Ik zou 

graag minder kramp zien en meer transparantie. Zie het als klantvrien-

delijkheid.”
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Gezamenlijke standaard 
In workshops is een nieuwe lijn geformuleerd. Die uitgangspunten 

worden nu getoetst door de deelnemers 

aan de werkgroepen die per gemeente 

of clusters zijn georganiseerd. “Organi-

saties verschillen. Sommige gemeenten 

gaan snel, anderen wat langzamer. Het is 

overal weer net een tikje anders. Maakt 

niet uit, op die manier kunnen we elkaar 

versterken.” Ook het Regionaal Inkoopor-

gaan heeft belang bij dit project. Een ge-

zamenlijke standaard voor privacyvraag-

stukken bij het inkopen van zorg maakt 

het proces makkelijker en overzichtelijker. 

“We kunnen dan als gemeenten allemaal 

dezelfde afspraken maken met verschillende zorginstellingen. Het is be-

langrijk om dat in de inkoopfase vast te leggen en duidelijk te maken.”

“Organisaties verschillen. 

Sommige gemeenten gaan snel, 

anderen wat langzamer. Het is 

overal weer net een tikje anders. 

Maakt niet uit, op die manier 

kunnen we elkaar versterken.”  

Catharina Spannenberg, 

beleidsmedewerker Jeugd
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Kijken in de keuken
De eerste voorbereidingen voor deze pilot begonnen eind vorig jaar met 

het aanvragen van ondersteuning bij het Ondersteuningsteam Decentra-

lisaties van VNG. KING en VNG werden bij de pilot betrokken. Behalve 

dat deze gemeenten en het RiGG goed omgaan met privacy, moet de 

pilot ook een implementatiestrategie opleveren. We zoeken naar tips & 

tricks waar andere gemeenten echt hun voordeel mee kunnen doen. In 

maart zijn we echt begonnen. Tot en met juni lopen de workshops door, 

we zijn bezig met proces analyses, nieuw beleid moet geïmplementeerd 

worden en ook colleges en raad moeten hierbij worden betrokken.

Maar dan zijn de samenwerkende gemeenten nog niet klaar met elkaar, 

volgens Spannenberg. “Na de pilot gaan we zelf verder met uitwerken 

en implementeren. We willen dit graag verder vormgeven samen met 

burgers. Het staat als onderwerp op de agenda van de projectgroep. We 

willen kijken hoe we in de toekomst kunnen blijven samenwerken op dit 

gebied. Misschien gaan we regelmatig bij elkaar in de keuken kijken of 

houden we elkaar op een andere manier scherp, dat weet ik nog niet. 

Maar we blijven elkaar ondersteunen, dat is zeker.”

Bekijk de pilot via depilotstarter.vng.nl. 



23Vereniging Van nederlandse gemeenten - informatieVoorziening sociaal domein

Twee Brabantse regio’s, 27 gemeenten in totaal, werken samen aan een 

integrale aanpak voor het verbinden van sturingselementen op lokaal 

en regionaal niveau. Een spannend proces, waar via de Academische 

Werkplaats Jeugd (Tilburg University) bovendien een promotieonder-

zoek aan gekoppeld is. “De manier waarop de gemeenten binnen de 

regio hun ambitie verwezenlijken, vind ik sterk,” zegt adviseur Mariëlle 

Blanken, ondersteuner van de projectgroepen.

De transities in jeugdzorg waren voor de Brabantse gemeenten de 

directe aanleiding om een omslag naar resultaat-gestuurd werken te 

maken. Een vernieuwde manier van werken, die een grote verandering 

inluidt bij de samenwerkende gemeenten, vertelt Mariëlle Blanken. Zij is 

als adviseur van Het PON en als promovendus van Tranzo bij dit project 

betrokken. “Het is vertrouwd om in het oude patroon te blijven werken. 

Hoe doen ze ‘t in 27 
Brabantse gemeenten?
Brabantse gemeenten met een integrale aanpak voor 

lokaal en regionaal sturen

Mei 2015
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Knap van de gemeenten dat ze de ambitie hebben om hun aanpak zo 

ingrijpend te veranderen. En sterk hoe 

ze die ambitie om te transformeren nu 

verwezenlijken.” De oude systemen zijn 

hiërarchisch: de methoden bij het verga-

ren stuur- en beleidsinformatie komen 

uit een periode die gekenmerkt wordt 

door een afrekencultuur.  Maar dat gaat 

anders: de maatschappelijke resultaten 

gaan bepalen of het jeugdbeleid suc-

cesvol is. Binnen de regio bepalen de 

gemeenten samen hoe gewenste maat-

schappelijke resultaten vertaald worden 

in meetbare doelstellingen en hoe die toetsing wordt vormgegeven. 

“Het gaat om de beweging van een hiërarchische relatie naar een sterke 

horizontale samenwerking, met aandacht voor continue kwaliteitsverbe-

tering en inhoudelijk leren van elkaar,” aldus Blanken.

Samenwerken moet
Een sterke relatie tussen regionaal en lokaal beleid is één van de suc-

cesfactoren van de transformatie, volgens Blanken. Op regionaal niveau 

zullen de gemeenten goed moeten samenwerken. “Het is een belang-

rijke ontwikkeling, maar ook best ingewikkeld,” zegt Blanken. “Er is 

namelijk nog weinig voorhanden, we moeten nog veel zelf uitvinden. 

Een vernieuwde manier van sturen, meer gericht op maatschappelijke 

waarde, vraagt immers om andersoortige kennis als basis voor beleid- en 

stuurinformatie dan de oorspronkelijke output en budgetgegevens. We 

zien de worsteling bij andere regio’s: eigenlijk wordt de echte verande-

ring, het sturen op maatschappelijke resultaten, steeds vooruit gescho-

ven. Het heeft nooit de hoogste prioriteit maar het moet toch gebeuren 

– en iedereen vindt het een lastig onderwerp.”

Voortvarend en onderzoekend samen
Het begon als twee aparte projecten: regio Hart van Brabant en regio 

“Het gaat om de beweging 

van een hiërarchische relatie 

naar een sterke horizontale 

samenwerking, met aandacht voor 

continue kwaliteitsverbetering en 

inhoudelijk leren van elkaar.” 

Mariëlle Blanken, adviseur van Het 

PON en promovendus van Tranzo
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Brabant Noordoost waren min of meer tegelijkertijd met vergelijkbare 

vraagstukken bezig. Nog steeds lopen ze hetzelfde pad, maar op een 

verschillende manier, legt Blanken uit. “Hart van Brabant is voortvarend 

begonnen en monitort de vorderingen in het verandertraject al doende. 

Brabant Noordoost neemt een meer onderzoekende houding aan: ze 

analyseren de situatie en nemen beslissingen na onderzoek.” Juist door 

die verschillende aanpak kunnen de twee regio’s veel van elkaar leren.

Vanuit het regionale beleidskader zijn de maatschappelijke beleids-

doelen vertaald naar meetbare doelstellingen, om te kunnen sturen op 

resultaten. Hart van Brabant werkt samen met GGD die kijkt naar die 

meetbare resultaten en indicatoren. De GGD voert namens de regio een 

nulmeting uit en herhaalt die uitvoerige monitoring elke twee jaar, om 

te zien of de doelen gehaald worden. Bij die monitoring worden ook 

burgers bevraagd. Elk jaar rapporteren ze over de vraag: hoe gaat het in 

Hart van Brabant?

Brabant Noordoost kijkt goed naar de rol van de kwaliteit- en bud-

getregisseurs, vertelt Blanken. “Zij gaan ervan uit: als we de voorkant 

goed organiseren, kunnen we de regionale jeugdzorg inzetten op het 

moment dat de ondersteuning vanuit het Basisteam Jeugd en Gezin niet 

meer volstaat. Juist die goed werkende schakel tussen basis- en specia-
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listische zorg zien zij als kenmerk voor kwalitatieve zorg. Waar kopen 

we regionale zorg voor in? Wat kan binnen het lokale netwerk worden 

gedaan?”

Promotie
De samenwerking werd verder versterkt toen ook de Academische 

Werkplaats Jeugd vanuit Tranzo, Universiteit van Tilburg aanhaakte. De 

werkplaats is een samenwerking tussen universiteit, hogescholen, zorg-

aanbieders en gemeenten. Blanken: “Zij zien een rol in het doorgronden 

van de werking en waarde van de vernieuwde manier van sturen. Wat 

is er nodig om zo’n grote transformatie mogelijk te maken? Hoe vindt 

de ontwikkeling plaats? Dragen de gebruikte methodes, instrumenten 

en kennisinfrastructuur bij aan een daadwerkelijke mentaliteitsverande-

ring van bestuurders en beleidsmakers en biedt het nieuwe handelings-

perspectieven? Dat zijn vragen die in een promotie-onderzoek van de 

Academische Werkplaats worden beantwoord.” Andere gemeenten en 

regio’s zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij het initiatief van 

de Academische Werkplaats. 

Academische Werkplaats: kennis en innovatie

Een academische werkplaats is een (kennis)infrastructuur waarin prak-

tijk, onderzoek, beleid en opleidingen regionaal en langdurig samen-

werken aan het oplossen van vraagstukken. Ze worden gefinancierd 

vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 

de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

Onlangs is het programma Academische Werkplaatsen Transformatie 

Jeugd gestart. Vanuit het programma Academische Werkplaatsen 

Jeugd worden tot 2016 zes werkplaatsen gefinancierd die kennis ont-

wikkelen ter versterking van de Centra voor Jeugd en Gezin, de (geïn-

diceerde) jeugdzorg en jeugd-ggz en/of samenhangende ketenzorg. 

Medio 2015 wordt bekend welke aanvragen gehonoreerd worden en 

welke werkplaatsen van start gaan. De Academische Werkplaats Jeugd 

van Tranzo is reeds gestart op basis van cofinanciering van de deelne-

mende partijen.
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“Ga met elkaar in gesprek en blijf met elkaar in gesprek.” Quirien Hou-

weling, projectmanager informatievoorziening Serviceorganisatie Jeugd 

Zuid-Holland Zuid, weet het zeker. Overleg is de belangrijkste succesfac-

tor in de manier waarop de decentralisatie van Jeugdzorg in zijn regio is 

geregeld. Het resultaat? Eén serviceorganisatie voert vanaf januari alle 

backofficetaken uit, op lokaal niveau werken professionele wijkteams. 

“Natuurlijk wordt het spannend. Op 3 januari kan de eerste klant op 

de stoep staan. Hoe het dan echt gaat lopen is even afwachten. Maar ik 

heb er vertrouwen in.”

Regionaal
In 2012 gingen ze in Zuid-Holland voor het eerst om de tafel zitten, 

een programmateam met vertegenwoordigers van zeventien gemeen-

ten. Taak van dat team: uitzoeken hoe de decentralisatie kon worden 

vormgegeven. Dennis Gerits, transitiemanager jeugd Zuid-Holland Zuid: 

Hoe doen ze ‘t in Regio 
Zuid-Holland Zuid?
Regio Zuid-Holland Zuid organiseert Jeugdzorg samen

December 2014
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“Die gemeenten vormden niet noodzakelijk één regio, eigenlijk zijn het 

drie subregio’s. Maar jeugdzorg is zo complex, vraagt zoveel specifieke 

expertise en brengt zoveel financiële risico’s met zich mee, dat regionaal 

samenwerking het meest logisch was.”

Besloten werd jeugdzorg op twee niveaus te organiseren: bestuurlijk 

en organisatorisch op regionaal niveau, de uitvoering op lokaal niveau, 

aansluitend bij de lokale situatie. “Alle gemeenten waren vrij snel ervan 

overtuigd dat samenwerking moest. Er ontstond daardoor het gevoel 

dat we het met zijn allen deden,” zegt Gerits. “En dat is gebleven. Toen 

is het draagvlak ontstaan waar we nu van profiteren.”

Programma
Voor werk en Wmo was de behoefte aan samenwerking op regionaal ni-

veau er minder. Houweling: “Daarvoor was er al veel op subregionaal en 

lokaal niveau georganiseerd. Het was niet logisch om dat allemaal op de 

schop te nemen. Maar op het gebied van jeugd lag nog alles braak. Het 
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lag voor de hand dat regionaal te organiseren: dat is veel efficiënter.”

“Wat redelijk uniek is, is dat we vrij snel zijn begonnen met een pro-

gramma,” zegt Gerits. “Niet allerlei werkgroepen die steeds overleggen, 

maar met verschillende mensen uit verschillende gemeenten direct aan 

de slag. Daarbij zorgden we ervoor dat we iedereen in een vroeg stadium 

meekregen. Want elk besluit moest langs zeventien gemeenteraden en 

we konden ons niet permitteren om daar elke keer te blijven steken.”

Zorgaanbieders
Ook zorgaanbieders werden bij het overleg betrokken. Dat was een 

bewuste keuze, licht Jannie Storm, manager inkoop Serviceorgani-

satie Jeugd Zuid-Holland Zuid, toe. “We moesten ook met hen goed 

samenwerken om het te laten slagen. Bij de eerste gesprekken waren 

de zorgaanbieders bijna wantrouwend. Zo van: jullie zeggen dit wel 

allemaal, maar wat houden jullie achter? Het duurde even voor ze ervan 

overtuigd waren dat we transparant waren en dat ze invloed konden 

uitoefenen.”

Er werd met de zorgaanbieders een doe- en denktank opgericht om de 

decentralisatie voor te bereiden. Daar werd onder andere gesproken 

over de manier waarop de korting moest worden doorgevoerd.

Intensief overleg
Het was een intensief proces, blikt Gerits 

terug. “Samenwerken met zoveel ge-

meenten was zeker in het begin wennen. 

Elke gemeente had dingen anders gere-

geld. En dan zijn er nog cultuurverschil-

len. Ook het politieke landschap is divers. 

Dat merk je, bijvoorbeeld aan opvattin-

gen over zorg.” Er is veel gepraat, zegt 

Houweling. “Rimpels gladstrijken, uitvin-

den wat iedereen wilde, waar obstakels 

lagen. Lastig was ook dat op landelijk 

“Samenwerken met zoveel 

gemeenten was zeker in 

het begin wennen. Elke 

gemeente had dingen anders 

geregeld. En dan zijn er nog 

cultuurverschillen.”  

Dennis Gerits, transitiemanager 

jeugd Zuid-Holland Zuid
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niveau veel onduidelijk was, ook in 2014 nog. We moesten beslissingen 

nemen over zaken die we eigenlijk nog niet goed konden overzien. 

Maar het is ons gelukt, we kwamen tot één gezamenlijke visie waar elke 

gemeente mee heeft ingestemd. Dat is de basis van wat we in 2014 zijn 

gaan bouwen.”

Serviceorganisatie
In mei 2014 werd de Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid opgericht. 

Deze organisatie is verantwoordelijk voor inkoop, contractmanagement, 

risicobeheersing, informatiemanagement, beleid en accountmanage-

ment. Inkoop van zorg gebeurt aan de ‘inkooptafel’ met alle zorgaan-

bieders tegelijk. Er wordt een kadercontract afgesloten en vervolgens 

krijgt iedereen een individueel contract. Op lokaal niveau zijn er jeugd- 

en wijkteams. Zij regelen de toegang tot de zorg, bieden ambulante 

ondersteuning en sturen door naar gespecialiseerde hulpverlening. In 

deze teams werken professionals uit jeugdzorg, de GGZ en de gehandi-

captenzorg.

Inkooptafel
Ook de bijeenkomsten met de inkooptafels kostten veel tijd. Storm: “We 

zaten met zestien personen aan tafel, dus je kunt je voorstellen dat het 

even duurde. Aanbieders die niet aan deze tafel zaten, konden meepra-

ten met de digitale tafel en daar vragen en opmerkingen achterlaten. 

Met al die vragen hebben we iets gedaan. De inkooptafel was voor het 

opstellen van contracten, maar we bespraken meer. Hoe regelen we de 

toegang tot zorg? Maar ook: hoe verdelen we de korting?

Besloten werd de korting generiek te verdelen, iedereen evenveel. 

“Eerst wilden we op tarief korten. Dat wilden zorgaanbieders niet, 

waarop wij hebben gevraagd met een ander voorstel te komen. We kor-

ten nu op het totale budget, waarbij zorgaanbieders kiezen hoe ze het 

invullen. De één verzwaart de caseload per medewerker, de ander kiest 

voor een andere invulling van het traject.”
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Voor de troepen uit
Houweling ziet dat de serviceorganisatie nu de vruchten plukt van al 

het overleg de afgelopen jaren. “We kunnen voor de troepen uitlopen. 

Want we hebben met iedereen contact dus we weten hoe iedereen erin 

staat. Vaak moet er officieel dan nog van alles gebeuren, een voorstel 

moet worden vastgelegd, er moet over worden gepraat, het moet langs 

colleges en ga zo maar door. Maar zodra wij weten dat er instemming 

is, kunnen wij verder met de volgende stap. We hoeven niet steeds te 

wachten op ‘officiële toestemming’. Dat maakt ons behoorlijk slagvaar-

dig.”

Veel uitleggen
Die overeenstemming betekent overigens niet dat daarmee alle hobbels 

genomen zijn, nuanceert Houweling. “Vaak is er overeenstemming op 

grote lijnen. Zodra het concreet wordt en je met meer mensen in orga-

nisaties te maken krijgt, merk je dat het ingewikkelder ligt. Bijvoorbeeld 
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bij de eenmalige gegevensoverdracht. Veel gemeentelijke functionaris-

sen wisten niet wat er gaande was, ze hadden maar een beperkt beeld 

van de decentralisatie.” Ook hierbij gold weer: overleggen helpt. “We 

hebben toen heel veel gebeld, gemaild, zijn langs geweest. Dat helpt 

om mensen mee te krijgen.”

Weinig bezuinigen
Een ander voordeel van deze organisatievorm: er hoeft relatief weinig 

te worden bezuinigd.

Storm: “Ik weet niet goed wat anderen doen. Soms hoor ik over wel 

twintig procent korten. Dat doen wij niet. Dat is een keuze, wij willen 

optimaal resultaat binnen de mogelijkheden. De kwaliteit van zorg 

mag er niet onder lijden. We hebben het zo geregeld dat we in drie 

jaar 15 procent bezuinigen, het eerste jaar 6, het tweede jaar 5 en het 

derde jaar 4 procent. Hier hebben de zorgaanbieders mee ingestemd. In 

ruil daarvoor doen wij het eerste jaar de markt op slot, we laten geen 

nieuwe zorgaanbieders toe. De zorgaanbieders zoeken vervolgens naar 

manieren om die bezuinigingen op te vangen. We organiseren het echt 

samen.”

Gesprek
De belangrijkste tip van Zuid-Holland 

Zuid? Houweling: “Ga in gesprek en blijf 

in gesprek. Daarvoor is het nooit te laat. 

Wij hebben nu bijna alles geregeld voor 

2015, dat is straks afgesloten. En vervol-

gens gaan we gewoon verder voor 2016. 

Loopt alles zoals we wilden? Halen we 

onze doelstellingen? En natuurlijk: hoe 

gaan we de transitie verder vormgeven? 

Het gesprek blijft nodig.”

“Ga in gesprek en blijf in gesprek. 

Daarvoor is het nooit te laat.” 

Quirien Houweling, projectmanager 

informatievoorziening 

Serviceorganisatie Jeugd  

Zuid-Holland Zuid
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Sinds 1 januari voert Intervence de regie over jeugdzorg in Zeeland. 

“Nog lang niet alles is goed geregeld,” zegt Jacques Schuit, hoofd 

bedrijfsvoering bij Intervence. De administratieve verwerking kost op 

dit moment extra tijd en ook regelgeving is soms onduidelijk. Onlangs 

vertelde Schuit op de bijeenkomst Samen aan de Slag* over de ervarin-

gen van zijn organisatie na de transitie. “Dat het extra tijd zou kosten, 

hadden we verwacht. Maar dat mag niet te lang duren, nu moeten we 

gaan stroomlijnen.”

Dertien gemeenten
Met als missie ‘ieder kind veilig’ geeft Intervence uitvoer aan jeugd-

bescherming, jeugdreclassering en ‘drang’ (traject ter voorkoming van 

jeugdbeschermingsmaatregel of jeugdreclasseringsmaatregel). De orga-

nisatie heeft dertien opdrachtgevers: alle gemeenten in Zeeland. Zij zijn 

Hoe doen ze ‘t bij 
zorginstelling Intervence?
Gemeenten en zorginstellingen in gesprek 

op Samen aan de slag bijeenkomst

April 2015
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verenigd in één inkooporganisatie. “Dat maakt de onderhandelingen 

overzichtelijker,” zegt Schuit. Er is daarnaast één aanspreekpunt voor 

vragen over gegevensuitwisseling en andere praktische vragen. Schuit: 

“De samenwerking met de inkooporganisatie is goed. We hebben maan-

delijks overleg over bedrijfsvoering en ICT met de inkooporganisatie, 

gemeenten en aanbieders. Daar bespreken we knelpunten. Dit overleg 

is vruchtbaar, we zoeken echt samen naar oplossingen. We staan er niet 

alleen voor als organisatie of gemeente.”

Excelformats
Sinds 1 januari is Intervence meer tijd kwijt aan de administratieve 

afhandeling. “In de eerste plaats omdat we vroeger alleen met de pro-

vincie te maken hadden. Nu moeten we met meer spelers rekening hou-

den. Dat kost gewoon meer tijd.” Daarbij komt dat Intervence gegevens 

nog niet elektronisch kan uitwisselen via VECOZO en het GGK (Gemeen-

telijk Gegevensknooppunt). Er wordt gewerkt aan de koppeling met 

deze systemen. Ook zijn de standaard iJW formats nog in ontwikkeling. 

“Nu voeren we gegevens nog in Excelformats in. Dat betekent dat alle 

gegevens moeten worden overgetypt. Er wordt hard gewerkt aan een 

oplossing, maar nu is het behelpen.” Het liefst zouden Schuit en zijn 

collega’s zien dat alle gegevens op één manier zouden worden uitgewis-

seld, maar daar zijn ook softwareleveranciers van zorgaanbieders nog 

niet allemaal klaar voor.

Administratieve route
Een ander probleem is dat de ‘klantroute’ niet gelijk loopt met de 

‘administratieve route’. “Daar kan soms wel twee weken tussen zitten. 

Een gezin is bijvoorbeeld per 1 februari bij ons gestart, maar de formele 

opdracht vanuit de gemeente komt pas per 15 februari. Dan hebben we 

een gat van twee weken. Wij starten wel met dit gezin, maar voor ons 

als organisatie is het natuurlijk belangrijk dat die twee data op elkaar 

aansluiten. Het moet administratief in orde zijn, dan kan daar ook geen 

verwarring over ontstaan.”
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Privacy
Daarnaast verloopt het uitwisselen van gegevens niet altijd goed. Som-

mige gemeenten zijn nog niet op de hoogte van de regels over privacy, 

heeft Schuit gemerkt. “Soms wordt er gevraagd of wij de gegevens niet 

onbeveiligd kunnen mailen. Dat doen wij dus niet. Sterker nog, dat mo-

gen wij helemaal niet. Wij versturen privacygevoelige gegevens alleen 

via een beveiligde e-mailverbinding. Andere gemeenten versturen de 

gegevens per post. Dat is veilig, maar het levert extra werk op omdat we 

die gegevens handmatig moeten invoeren. Lastig is ook dat nog steeds 

niet duidelijk is welke gegevens uitgewisseld mogen worden. Dat is 

landelijk nog onderwerp van gesprek.”

Gezinnen
Er spelen meer administratieve problemen. Zo is de registratie van In-

tervence ingericht op gezinnen en niet op individuele cliënten. “Als een 

kind bij ons in beeld komt, kijken wij nooit alleen naar het individuele 

kind, maar altijd naar het gezin. Problemen spelen niet alleen bij een 

kind namelijk. De regievoering is daarom gericht op het gezin. Maar de 

systemen van de gemeenten zijn ingericht op individuele cliënten en 

niet op gezinnen. Dat betekent dus dat we moeten overleggen hoe we 

de gegevens toch in onze systemen kunnen verwerken. Daarbij komt dat 

wat ons betreft inhoud leidend moet zijn in jeugdzorg, niet de adminis-

tratieve systemen.”

Extra werk
Het gevolg: het secretariaat van Intervence heeft extra werk. “We zijn 

veel tijd kwijt met het invoeren van gegevens, met ervoor te zorgen dat 

gegevens op de juiste plek terecht komen. Daar hadden we rekening 

mee gehouden, het is natuurlijk een forse transitie. En het is logisch dat 

het niet in één keer gestroomlijnd verloopt. Maar het is nu wel tijd om 

ervoor te zorgen dat het beter gaat. Zodat we onze tijd en geld vooral 

aan zorg kunnen besteden. Het zal van zorginstellingen en gemeenten 

de nodige inspanningen vragen, maar ik zie de toekomst wel positief 

in.”
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Samen aan de Slag
De bijeenkomst Samen aan de Slag is daarin een eerste stap. Het was 

verhelderend om van gedachten te wisselen met mensen van gemeen-

ten, VNG en VWS, zegt Schuit. “Dan kunnen 

zij op beleidsmatig niveau iets doen aan de 

dingen waar wij in de praktijk tegenaan 

lopen. Want daar is draagvlak voor, dat merk 

ik. Het was ook leuk om te merken dat er 

veel herkenning was. Iedereen zit in hetzelf-

de schuitje. Iedereen is zoekende.” Daar-

naast is het Schuit goed bevallen om met 

mensen van gemeenten naar de bijeenkomst 

te gaan. “Zo leer je elkaar beter kennen, en dat maakt de samenwer-

king weer makkelijker.” Een van de conclusies van de dag was: “Blijf 

elkaar opzoeken en ga het gesprek aan” en daar sluit Schuit zich bij aan. 

“Zonder samenwerking kom je er niet. Gemeenten en zorginstellingen 

moeten het samen doen.”

* De bijeenkomsten Samen aan de Slag  werden georganiseerd door 

TransitieBureaus Wmo en Jeugd, VNG, KING, project informatievoor-

ziening zorgaanbieders (iZA) en de brancheorganisaties van zorgaan-

bieders. Deze bijeenkomsten gingen over “van contract naar zorg en 

betaling”.

“Het was ook leuk om te merken 

dat er veel herkenning was. 

Iedereen zit in hetzelfde schuitje. 

Iedereen is zoekende.”  

Jacques Schuit, hoofd 

bedrijfsvoering bij Intervence 
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De gemeente Amersfoort doet mee met de gemeentelijke monitor soci-

aal domein. Voorbereidingen zijn in volle gang, zoals het opvragen bij 

instellingen van de gegevens voor de monitor. Aan Zwaantina van der 

Veen, projectleider monitor sociaal domein bij de gemeente Amersfoort, 

vroegen we wat de voordelen zijn voor de gemeente om mee te doen 

met de gemeentelijke monitor sociaal domein die door VNG en KING 

samen met gemeenten wordt ontwikkeld.

Effect van de veranderingen
Van der Veen: “Door te monitoren wil Amersfoort zicht krijgen op het 

effect van de veranderingen in het sociaal domein. Dit is nodig om het 

beleid in het sociaal domein eventueel bij te kunnen sturen. Als we mee-

doen met deze monitor kunnen we de cijfers van Amersfoort vergelijken 

met die van andere gemeenten. Natuurlijk zijn niet alle gegevens één 

op één vergelijkbaar, omdat bijvoorbeeld de cijfers over zorggebruik 

Hoe doen ze ‘t in 
Amersfoort?
Amersfoort en de monitor sociaal domein

April 2015
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ook afhangen van hoe de verschillende 

gemeenten de processen in het sociaal 

domein ingericht hebben. Welke produc-

ten kopen ze bijvoorbeeld wel en niet in 

en hoe hebben ze het geregeld omtrent 

eventuele wijkteams?”

Van der Veen benadrukt dat het gebruik 

van de landelijke monitor sociaal domein 

niet alleen voor gemeenten een voordeel 

oplevert. “Omdat wij gebruik maken van 

de indicatoren van de landelijke moni-

tor sociaal domein, vragen we dezelfde 

zaken op dezelfde manier uit als andere 

gemeenten. Dit verlicht de last van de zorgaanbieders die niet voor elke 

gemeente verschillende gegevens hoeven aan te leveren.”

In gesprek met zorgaanbieders
“Amersfoort vraagt nu de gegevens uit bij zorgaanbieders die we aan 

willen gaan leveren aan het CBS. Het is een voordeel dat wij door deze 

uitvraag inzicht krijgen in de beschikbaarheid van de gegevens bij de 

zorgaanbieders. Kost het ze moeite deze te verzamelen? Dit weten we 

nu nog niet. Daarom gaan we binnenkort in gesprek met aanbieders: 

zijn er problemen of onduidelijkheden rondom het aanleveren van de 

gegevens? Als dit bij sommige aanbieders het geval is, dan misschien 

ook bij anderen. Dat bespreken we dan en we gaan met een proefbe-

stand kijken of de gegevens kloppen met wat we gevraagd hebben aan 

te leveren.”

De verwachting is echter wel dat het lastig gaat worden om de eerste 

gegevens in april aan het CBS te kunnen leveren. Daarnaast houdt 

Zwaantina van der Veen nog een slag om de arm over de kwaliteit van 

de gegevens die zorgaanbieders gaan aanleveren.

“Door te monitoren wil Amersfoort 

zicht krijgen op het effect van 

de veranderingen in het sociaal 

domein. Dit is nodig om het beleid 

in het sociaal domein eventueel bij 

te kunnen sturen.”  

Zwaantina van der Veen, 

projectleider monitor sociaal 

domein
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Informatiebehoefte voor beleid
Amersfoort is al in juli 2014 begonnen met het bepalen van de informa-

tiebehoefte: welke beleids- en verantwoordingsinformatie is nodig om 

het beleid te toetsen en te sturen? Duidelijk was dat naast de kwanti-

tatieve informatie met gegevens van de monitor sociaal domein, er ook 

kwalitatieve beleidsinformatie nodig zou zijn. Uitgangspunt is de basis-

gegevensset van de gemeentelijke monitor sociaal domein, aangevuld 

met enkele onderdelen uit de facultatieve set.

Kwalitatieve gegevens
Maar Amersfoort gaat ook kwalitatieve gegevens verzamelen. De 

gemeente wil bijvoorbeeld weten hoe het met de mantelzorgers gaat. 

Voldoet de ondersteuning die de gemeente aan hen biedt? Verder kijkt 

men in Amersfoort naar de cliënten voor wie de zorg ingrijpend veran-

dert door de decentralisaties, bijvoorbeeld mensen die minder of andere 

zorg krijgen. Hoe lossen deze cliënten hun behoefte aan ondersteuning 

op?
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Gemeenteraad en cliëntadviesraden
Het antwoord op deze vragen levert belangrijke informatie op over het 

beleid. Voor het vaststellen van aanvullende kwantitatieve indicatoren 

en de kwalitatieve indicatoren voor deze monitoring zijn raadsleden en 

de cliëntadviesraden betrokken. Samenwerking met deze raadsleden en 

raden was voor de gemeente Amersfoort zeer positief en interessant.

Succesfactoren
Naast op tijd beginnen met voorbereiden is er heel goed nagedacht over 

wat is er nodig, wat willen we weten? Ook vroeg men zich af in Amers-

foort: hoe kunnen we gebruik maken van wat landelijk ontwikkeld 

wordt? De indicatoren van de landelijke monitor zijn door professionals 

gekozen. Het is handig als gemeente om van die bestaande kennis ge-

bruik te maken en mee te liften op de ontwikkeling van een landelijke 

voorziening.

De monitor sociaal domein in de toekomst
Wat Zwaantina van der Veen betreft, is de gemeentelijke monitor 

sociaal domein over twee jaar uitgebreid en breder van opzet. Outcome 

indicatoren zijn er dan hopelijk aan toegevoegd zodat de effecten 

gemeten kunnen worden van beleid. “Wat er zeker in hoort zijn de 

cliëntervaringen. Breder kijken naar cliëntaspecten maakt dat er meer 

diversiteit is en dat tussen gemeenten meer te benchmarken valt.” Te-

gen die tijd worden de gegevens betrouwbaarder omdat er meer van 

verzameld zijn. Verder zou er ook zicht moeten zijn op de inrichtings-

processen bij andere gemeenten. Zo kun je je gemeentelijke gegevens 

het beste vergelijken met een gemeente die voor een zelfde soort 

inrichting heeft gekozen.
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De gemeente Nijmegen is de eerste gemeente die gegevens heeft aan-

geleverd voor de gemeentelijke monitor sociaal domein over het eerste 

kwartaal van 2015. Deze monitor sociaal domein geeft gemeenten zicht 

op hoe het gaat na de transitie in het sociaal domein.

In beeld krijgen
Ongeveer tweehonderd van de 

vierhonderd Nederlandse ge-

meenten hebben in april 2015 

gegevens aangeleverd voor de 

monitor. Daardoor geeft de 

monitor niet alleen een beeld 

van individuele gemeenten, 

maar kunnen ook gegevens 

met elkaar worden vergeleken. 

De gemeente Nijmegen hoefde 

niet lang te twijfelen over deel-

Hoe doen ze ‘t in Nijmegen?
Nijmegen eerste leverancier monitor sociaal domein

April 2015

“De gemeente voert nieuwe taken uit 

en iedereen wil weten hoe het daarmee 

gaat. Hoeveel cliënten zijn er? Naar 

welke producten is veel vraag en naar 

welke minder? Wat kost de zorg op 

onderdelen? De monitor helpt om dit 

soort vragen te beantwoorden.”  

Jos Wermers, adviseur administratieve 

organisatie 
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name. “Vanuit de raad en het beleid zijn er veel vragen,” zegt Jos Wer-

mers, adviseur administratieve organisatie. “De gemeente voert nieuwe 

taken uit en iedereen wil weten hoe het daarmee gaat. Hoeveel cliënten 

zijn er? Naar welke producten is veel vraag en naar welke minder? Wat 

kost de zorg op onderdelen? De monitor helpt om dit soort vragen te 

beantwoorden.”

Regionale analyse
Nijmegen werkt samen met zeven gemeenten in de regio. Deze samen-

werking wordt uitgevoerd door het Regionaal Ondersteuningsbureau 

(ROB) en ook op dit niveau worden gegevens verzameld en geanaly-

seerd. “We willen ook weten hoe het op regionaal niveau gaat. Het ROB 

verzamelt deze informatie op regionaal niveau. Deels komt die overeen 

met de informatie die via de monitor wordt verzameld. Op termijn 

willen we deze regionale gegevens combineren met de analyse van het 

CBS, dat geeft een nog scherper beeld.”
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Niet alle gegevens
Hoewel Nijmegen er vroeg bij was, is de gemeente er niet in geslaagd 

alle gegevens van het eerste kwartaal van dit jaar te verzamelen. “We 

hebben nog niet alle bulkbestanden verwerkt. Dat komt onder andere 

doordat zorgkantoren vermoedelijk niet alles volledig hebben opgele-

verd of met niet verwerkbare coderingen hebben opgeleverd. Dat geeft 

niet, het zijn kinderziektes die horen bij zo’n grote verandering. Het 

heeft tijd nodig.”

Overgangsjaar
Voor het aanleveren van de gegevens aan het CBS maakte Nijmegen ge-

bruik van het script van Centric. Dat werkte goed, stelt Wermers, “maar 

het is nog niet helemaal klaar.” Zo bleek dat sommige velden die wel 

waren ingevoerd, niet werden gelezen. “Geen probleem,” zegt Wer-

mers. “Dat risico hadden we ingecalculeerd. 2015 is een overgangsjaar, 

een jaar waarin het systeem goed moet gaan werken. Dat is juist het 



44 Vereniging Van nederlandse gemeenten - informatieVoorziening sociaal domein

goede aan de opzet van KING en CBS, alles wat in 2015 wordt aangele-

verd, wordt gezien als proeflevering. Op basis van ervaringen wordt het 

aangepast. In 2016 ligt er dan een product dat goed werkt.”

Mook
Ruim voor de deadline van 18 april leverde Nijmegen alles in bij het 

CBS. Waarom was de gemeente zo snel? “We kregen het script binnen 

en een collega is toen meteen aan de slag gegaan voor de gemeente 

Mook-Middelaar. Die hoort bij ons samenwerkingsverband, wij doen dat 

voor hen. Dat ging zo goed en snel dat we zeiden: laten we Nijmegen 

er maar meteen achteraan doen. Dus officieel is Mook-Middelaar de 

eerste.”

Meer informatie over de gemeentelijke monitor sociaal domein via 

www.visd.nl.
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De gemeenten in regio Lekstroom hebben de primeur: Lopik, Vianen, 

IJsselstein, Nieuwegein en Houten zijn als samenwerkingsverband 

aangesloten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. Zij hebben 

hun aansluiting zo ingericht dat zij vanuit hun gezamenlijke regionale 

backoffice de berichtstromen voor deze vijf gemeenten kunnen afhan-

delen. Bauke Keulen, informatiemanager gemeente Houten: “We zijn 

erg blij met de ondersteuning van VNG/KING, Enable-U en Centric. De 

mensen van Inlichtingenbureau, RINIS en VECOZO hebben er ook flink 

aan getrokken. En vanzelfsprekend steek ik graag onze collega’s in de 

vijf gemeenten een hart onder de riem.”

Samenwerking
“De basis van onze samenwerking is een dienstverleningsovereenkomst, 

en geen juridische vorm zoals bij een Gemeenschappelijke Regeling. De 

Hoe doen ze ‘t in de 
regio Lekstroom?
Als samenwerkingsverband aansluiten op het 

Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Mei 2015
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afzonderlijke gemeenten houden zo een goede vinger in de pap over 

de manier waarop wordt samengewerkt. De vijf gemeenten hebben 

gezamenlijk jeugdzorg ingekocht en gekozen voor één administratieve, 

regionale backoffice voor de jeugd in Houten. Medewerkers die hier zit-

ten, komen uit de vijf gemeenten en blijven daar ook in dienst.” De aan-

sluiting op het GGK is nu voor alle vijf gemeenten vanuit één backoffice-

applicatie georganiseerd. Dit scheelt tijd (en misschien wel geld, hoewel 

dat niet de focus was). Ook de personele bezetting is gegarandeerd 

omdat de backoffice-collega’s elkaar steeds beter weten te vinden.

Inzet en kosten
Houten heeft gebruik gemaakt van bestaande ICT-componenten. Ge-

schatte kosten voor het aansluiten als samenwerkingsverband:

• Configuratiewerkzaamheden en licentiekosten van leveranciers: naar 

schatting kost dit tussen de 5.000 en 7.500 euro

• Eigen uren: in totaal zo’n 80 tot 100 uren, verdeeld over vier perso-

nen

• Drie eHerkenningsmiddelen waren nodig, maar daarvan zijn twee 

gratis gekregen van KING
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Succes
Omdat vooraf goede afspraken waren 

gemaakt over de samenwerkingsvorm 

tussen de gemeenten kon er snel wor-

den geschakeld met VNG/KING en met 

het Inlichtingenbureau over het inrich-

ten van de samenwerkingsfunctiona-

liteit op het GGK. Bauke Keulen: “Het 

helpt ook als je niet bang bent om af 

en toe fouten te maken, dat is natuur-

lijk ook regelmatig gebeurd. Documen-

teer wat je aan het doen bent in elke 

stap van het proces, dat is cruciaal.”

“Het helpt ook als je niet bang 

bent om af en toe fouten te maken, 

dat is natuurlijk ook regelmatig 

gebeurd. Documenteer wat je aan 

het doen bent in elke stap van het 

proces, dat is cruciaal.” 

Bauke Keulen, informatiemanager 

gemeente Houten
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Prioriteit
Wat is de volgende stap voor de gemeenten in regio Lekstroom? Keulen: 

“De gastgemeente Houten moet aan het samenwerkingsverband aan-

tonen dat het berichtenverkeer in goede handen is, en ook dat zaken 

als privacy goed geregeld zijn. Belangrijk op dit moment is een vlotte 

afhandeling van jeugdzorgtoewijzing en het declaratieproces. Gemeen-

ten willen inzicht hebben wat de gastgemeente doet, wij richten dat als 

volgende stap in.”
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CORV (Collectieve Opdracht Routeer Voorziening) is een digitaal knoop-

punt dat de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering on-

dersteunt. Met CORV kunnen justitiële partijen en partijen in het ge-

meentelijk domein formele berichten veilig elektronisch versturen. Het 

gaat daarbij om drie soorten berichten: verzoek tot onderzoek (VTO) aan 

de Raad voor Kinderbescherming; opgelegde jeugdreclassering maatre-

gel en zorgformulier politie. De invoering van CORV is onderdeel van de 

transitie Jeugdzorg, alle gemeenten zijn sinds 1 januari verplicht aange-

sloten op CORV. In de Peelsamenwerking (Asten, Gemert-Bakel, Deurne, 

Helmond, Laarbeek en Someren) is een intermediair aangesteld die CORV 

voor alle jeugd- en gezinswerkers over CORV ‘vertaalt’ in duidelijke richt-

lijnen. “Mensen moeten weten wat het is, anders gebruiken ze het niet.”

Via de post
In de regio de Peel wordt ‘nog beperkt’ gebruik gemaakt van CORV, 

Hoe doen ze ‘t in 
de regio Peel?
CORV in regio Peel

April 2015
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zegt Chris Jacobs, senior adviseur Informatie Management. “Dat komt 

door het scenario waar wij voor hebben gekozen. We hadden in januari 

alleen af wat minimaal af moest zijn voor CORV. We konden technisch 

berichten ontvangen en versturen. Verder waren we toen nog niet.”

Minimaal
“Daar hebben we bewust voor gekozen,” licht Jacobs toe. “Eind 2014 

kwam er zoveel op ons af met de transitie dat we bij alles kritisch heb-

ben gekeken wat minimaal moest. Wat mee speelde was dat we al wis-

ten dat het volume van verzoeken tot onderzoek en notificaties niet erg 

groot was.” De Raad voor Kinderbescherming heeft aangekondigd dat 

zij binnenkort alleen nog Verzoeken tot Onderzoek  (VTO’s) behandelt 

die via CORV zijn verstuurd. Het volume van de derde soort berichten, 

zorgmeldingen, is groter. Die gaan in de Peel niet rechtstreeks naar de 

gemeenten maar via CORV naar het regionaal georganiseerde Veilig 

Thuis (vroegere AMHK). Van daaruit vindt communicatie plaats met de 

verschillende gemeenten.

Raad voor de Kinderbescherming
Helmond werkt voor jeugdzorg samen met zes andere gemeenten in de 

regio. Daarbij is besloten bij ICT de nadruk voorlopig te leggen op het 

geautomatiseerde declaratieverkeer tussen gemeenten en zorgaanbie-

ders. “We zijn begin dit jaar in gesprek gegaan met de Raad voor Kin-

derbescherming, “de andere kant” van CORV. Dat leverde veel op. We 

hebben letterlijk eerst kennisgemaakt, wie is wie, wie doet wat, maar 

ook: hoe werkt het systeem nou eigenlijk?”

Bijlage
Na deze kennismaking is het systeem onlangs voor het eerst getest. Dat 

leidde meteen tot twee aanpassingen. “De eerste keer bleef het bericht 

ergens hangen. Zo’n bericht gaat over allerlei technische schijven, dus 

het was even zoeken waar het misging. Uiteindelijk kwamen we erach-

ter dat het systeem berichten met een bijlage niet goed doorstuurde. 

Dit probleem hebben we opgelost. Daarna ontdekten we dat we een 
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tweede aanpassing moesten doen, we bleken andere documenten niet 

als bijlage te kunnen versturen via CORV. Het systeem dacht dat we dan 

meerdere Verzoeken tot Onderzoek verstuurden en dat kan niet. Ook 

dat hebben we opgelost, dus binnenkort volgt de derde poging.”

Contact
De kennismaking met de Raad voor Kinderbescherming was erg nuttig, 

zegt Jacobs. “Daardoor hebben we nu korte lijntjes met de Raad. Als wij 

iets versturen, nemen we contact op met de Raad. Versturen zij iets naar 

ons, dan laten ze dat weten. Zo weten we zeker dat het goed gaat. Dat 

kan omdat het tot nu toe om vrij weinig berichten gaat.”

Uitleg
Een ander obstakel was de onbekendheid van CORV bij jeugd- en ge-

zinswerkers, degenen die de Verzoeken tot Onderzoek indienen bij de 

Raad voor de Kinderbescherming. Jacobs: “Zij hadden tot voor kort nog 
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nooit van CORV gehoord. Ze zijn niet gewend om met ICT te werken, ze 

zijn in de eerste plaats hulpverlener. We hebben daarom een interme-

diair aangesteld uit de Jeugdzorg die zich samen met een applicatiebe-

heerder in de werking van CORV heeft verdiept. Zij vertaalt de werking 

van CORV naar de jeugd- en gezinswerkers. Als je die vertaalslag niet 

maakt, krijg je mensen niet zover dat ze het systeem echt gaan gebrui-

ken.”

Uitbreiden
Wat Jacobs en zijn collega’s betreft zou CORV mogen worden uit-

gebreid. “Er is bijvoorbeeld ook het concept verzoek tot onderzoek 

(verzoek tot bespreking). Dit wordt ingebracht bij het Casusoverleg 

Bescherming, waar wordt uitgezocht of er een Verzoek tot Onderzoek 

moet komen. Daar kijken dan verschillende mensen naar, waarna wordt 

besloten of het traject wordt voortgezet. Maar dat wordt niet door 

CORV ondersteund. Het zou beter zijn als het wel kon, want dan zou het 

systeem ook makkelijker ingeburgerd raken. Bovendien hoeven we dan 

niet te zoeken naar alternatieve routes om hier met de Raad voor de 

Kinderbescherming over te communiceren.”

Uitwisselen
Een andere ergernis van Jacobs: er is vaker behoefte aan het veilig 

uitwisselen van gegevens. Bijvoorbeeld tussen Veilig Thuis en gemeen-

ten. Of als gemeenten gegevens over een jeugdige aan een rechtbank 

moeten verstrekken. “Ook dat wordt niet door CORV ondersteund. Dat 

gaat dus allemaal per fax of post. Het zou goed zijn als dit ook via CORV 

kon.”
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CORV (Collectieve Opdracht Routeer Voorziening) is een digitaal knoop-

punt dat de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering 

ondersteunt. Met CORV kunnen justitiële partijen en partijen in het 

gemeentelijk domein formele berichten veilig elektronisch versturen. 

Het gaat daarbij om drie soorten berichten: verzoek tot onderzoek 

(VTO) aan de Raad voor Kinderbescherming; opgelegde jeugdreclas-

seringsmaatregel en zorgformulier politie. De invoering van de CORV 

is onderdeel van de transitie Jeugdzorg, alle gemeenten zijn sinds 1 

januari verplicht aangesloten op de CORV.

In de regio Holland Rijnland wordt binnenkort één aanspreekpunt ICT 

aangesteld voor de medewerkers van de jeugd- en gezinsteams. “Hope-

lijk wordt het daardoor gestroomlijnder.”

Voorbereiding
In januari 2014 begon Wil Fabri, informatiemanager (gemeente Leiden) 

zich met haar collega’s voor te bereiden op de invoering van de CORV. 

Hoe doen ze ‘t in Leiden?
Gemeente Leiden: CORV niet alleen een ICT-operatie

April 2015
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Het duurde tot november 2014 tot ze konden beginnen met de invoe-

ring. Nu, vier maanden na de transitie, werkt het systeem in de dertien 

gemeenten waarmee Leiden samenwerkt in de regio Holland Rijnland, 

maar wordt het nog niet voor alle berichten gebruikt. “Maar het gaat 

om allerlei kinderziektes die binnenkort opgelost worden.”

Samenspel
Vanaf het begin was het Fabri duidelijk dat de invoering van de CORV 

niet alleen een ICT-operatie moest worden. “Het moest samen met de 

inhoud. Het moest namelijk vanaf de eerste steen worden opgebouwd 

en daarbij was het bepalend hoe deze voorziening werd georganiseerd. 

We bespraken met collega’s van beleid wat zij wilden en keken dan of 

we dat naar de ICT konden vertalen. Soms kon dat niet, dan werd het te 

ingewikkeld. Dat koppelden we terug en dan werd het plan bijgesteld. 

Het was echt een samenspel tussen beleid en ICT en dat heeft goed 

gewerkt.” 
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Verdeling
Hoewel de regio Holland Rijnland op 1 januari 2015 klaar was met 

de CORV, loopt nog niet alles zoals het zou moeten. Onlangs hebben 

Fabri en haar collega’s de belangrijkste obstakels geïnventariseerd. “In 

de eerste plaats is het verdelen van de verzoeken tot onderzoek en 

de notificaties lastig. De jeugd- en gezinsteams waar we in onze regio 

mee werken, moeten deze ontvangen. Maar zij zijn nog geen juridische 

entiteit, dus dan is de implementatie ingewikkelder. Per mail berichten 

doorsturen mag niet omdat dat niet veilig is. Als je bedenkt dat er alleen 

al in Leiden zes teams zijn, begrijp je dat dat aardig wat tijd kost.” 

Tijdsdruk
Er wordt software ontwikkeld die dit op een veilige manier kan doen, 

maar die is nog niet klaar. “Daar lopen we elke keer tegenaan bij de 

CORV,” zegt Fabri. “Het is nog inefficiënt en het kost daardoor veel tijd. 

We hebben vorig jaar een waanzinnige papierwinkel moeten regelen. 

Lang niet alles kon elektronisch, alles moest aan allerlei eisen voldoen. 

En dan nog werkt het niet zoals het zou moeten werken. Het sluiten 

van bewerkovereenkomsten was bijvoorbeeld iets dat veel tijd kostte. Ik 

begrijp dat privacy belangrijk is, maar de tijdsdruk heeft hierbij niet ge-

holpen. Het moest allemaal heel snel aan het einde van het jaar worden 

geregeld.”

Eén aanspreekpunt
Daarnaast is de ICT van de regionale jeugd- en gezinsteams nog niet 

op orde, zegt Fabri. De medewerkers van deze teams zijn afkomstig 

van tien verschillende zorgaanbieders en werken met de ICT van hun 

eigen organisatie. “Ze nemen elk hun eigen laptop mee, met hun eigen 

systemen erop, hun eigen firewall, hun eigen software. Dat is lang niet 

altijd compatible met wat wij gebruiken.” Wat het nog lastiger maakt: 

er is niet één aanspreekpunt voor ICT, maar dat zijn er tien. Bij elke or-

ganisatie één. “We hebben nu afgesproken dat aan te pakken, er komt 

één aanspreekpunt voor alle jeugd- en gezinsteams. Vaak gaat het niet 

eens om ingewikkelde problemen, maar inlogproblemen met een ac-
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count bijvoorbeeld. Ik merk ook dat medewerkers het lastig vinden om 

met nieuwe ICT-systemen te werken. Logisch, dat is niet hun vak. Zij zijn 

hulpverleners en daar moeten ze hun tijd aan besteden. Hopelijk wordt 

het door het centrale aanspreekpunt gestroomlijnder.”

Wiel uitvinden
En daarnaast, stelt Fabri, is het verstandig om zo veel mogelijk samen te 

werken. “Iedereen loopt tegen dezelfde problemen aan. Het is zonde 

om allemaal zelf het wiel te gaan uitvinden, dat schiet niet op. Kaart het 

daarom landelijk aan, bij KING, bij VNG, bij softwareleveranciers. KING 

is bijvoorbeeld bezig om beveiligde e-mail te realiseren. Want het werkt 

natuurlijk het allerbeste als voor dit soort problemen landelijke oplossin-

gen komen, waar iedereen van kan profiteren.”
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