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Eisen en ambities
t.a.v. Informatiehuishouding

Ambities Overheid

– Inclusieve samenleving

– Participatie

– Zelf regie bij de inwoners, eigen kracht

– Integrale aanpak

– Preventie

– Efficiënt

Eisen Inwoner

• Snel geholpen willen worden

• Op maat, op tijd

• Over- en inzicht

• Veilig, betrouwbaar



De informatievoorziening 
sluit niet aan!



De nieuwe
denkrichting



Persoonlijke, intelligente en 
gepersonaliseerde digitale omgeving

Persoonlijk verhaal
Eigen dossier
Data/gegevens
Online gedrag

Informatie

Tips & Trucs

Informatie delen

Interactie

“Anderen 
lazen ook”

Voorliggende 
voorzieningen

Regie op eigen 
gegevens

Dienstverlening

Starten transacties 
o.b.v. data

iSociaal i4 gemeenten



Ontwikkeling vanuit 3 dimensies

inwoner

professional gemeente/
organisatie



inwoner

professional gemeente/
organisatie

Wat is er nodig?

Geattendeerd worden bij wijzigingen of 

afwijkingen, m.b.v Data management op casus 

& caseload niveau.

Inzicht in proces en status.

Doelmatigheid & rechtmatigheid geborgd.

Systeem helpt de professional keuzes te maken 

en de kosten inzichtelijk te krijgen en te houden.

Informatie is proportioneel, afhankelijk van 

functie en rol. 

Informatie en DV op maat, passend bij de persoon 

en situatie. 

Eenvoudig kunnen zoeken en vinden.

Geattendeerd worden op voor inwoner belangrijke 

zaken obv data en zelflerende systemen.

Privacy geborgd.

Integraal, alles inzichtelijk

Delen & interactie met anderen

Geaggregeerd en anoniem

Managementinformatie en data-analyse.

Voorspellende modellen tbv financiën

Doelmatigheid & rechtmatigheid

Learning loops, wat werkt wel en niet. 

Betrouwbaar en actueel.



Situationeel & 
contextueel

Integraal

Proactief

Stimulerend

Zelflerend/datagestuurd

Weten wat er 

speelt en wat 

de drempels zijn

Creëren van wederzijds 

begrip en kunnen zorgt voor 

verrassende –niet voor de 

hand liggende- interventies

Juist en tijdig signaleren en 

informeren

Voorkomen dat we ‘te laat zijn’

Combineren van data en kennis

Kijken naar

totaalbeeld

van de cliënt

Oplossingen bieden 

die over domein 

heen gaan

Zelf kunnen bepalen

wat je nodig hebt. 

Stimuleren van zelfregie. 

Tijd en aandacht voor 

mensen die minder zelf-

redzaam zijn Samenhang creëren tussen

processen, data en systemen. Signaleren 

en leren wat werkt en wat niet



Service blueprints: wat hebben we nodig?

‘Ik wil...’ : inzicht in requirements

User scenario’s: de flow die men doorloopt

User stories: vanuit welke situatie(s)? 

Persona’s: voor wie zetten we sociaal domein primair in?

Strategische doelen: uit programma iSociaal

Aanpak
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Voorbeeld
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Persona’s: voor wie zetten we sociaal domein 
primair in?



Voorbeeld
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Strategische doelen: Veilig opgroeien en 
ontwikkelen

Inwoners wonen langer 
zelfstandig thuis

Inwoners zijn financieel 
zelfstandig

Inwoners participeren in de 
samenleving

PREVENTIE 1. Kind, met net gescheiden 
ouders, heeft vragen

2. Ouders van 8 jarig meisje 
dat verder wil in het leven als 
jongen

7. Oudere wil zelfstandig 
blijven wonen en heeft vragen 

8. Oudere krijgt te maken met 
licht dementerende klachten

13. Jong volwassene is voor GGZ 
afhankelijk van vervoer en heeft 
hulp nodig

14. Man zit 3 jaar in bijstand en 
wil weten of hij 2 maanden 
uitzendwerk kan gaan doen

19. Buurtbewoner wil helpen 
bij een project in de buurt

ZELFREDZAAM 3. Ouder van een kind met 
een stoornis, heeft vragen 
over school en opvang

4. Ouder van een kind met 
een angst, heeft vragen over 
de te volgen weg

9. Oudere die dreigt te 
vereenzamen, wordt 
gestimuleerd mee te doen aan 
een activiteit

10. Werkende die ook 
mantelzorger is en dreigt 
overbelast te raken

15. Volwassen man van 
middelbare leeftijd is net 
ontslagen en heeft vragen

16. Moeder van 2 jongens met 
GGZ begeleiding en die bijna 18 
worden, krijgt met 
veranderingen in PGB te maken 

20. Ouder echtpaar stelt hun 
huis open voor wekelijkse 
koffieochtend met 
buurtbewoners

GEHOLPEN 5. Jongere komt in aanraking 
met politie en heeft vragen 
over de gevolgen

6. Leerling van basisschool 
gaat al twee jaar niet naar 
school

11. Jong volwassene heeft 
begeleid wonen nodig en wil 
dit zelf regelen

12. Kinderen van een ouder 
echtpaar hebben te maken 
met complexe 
gezondheidssituatie van hun 
ouders

17. Alleenstaande ouder met 
grote schuld, die niet overziet 
hoe hier uit te komen

18. Vluchteling krijgt hulp bij vele 
vragen die hij heeft

21. Ondernemer biedt mensen 
met minder kans op een baan 
de mogelijkheid om bij hem te 
werken, maar komt zelf in de 
financiële problemen

User stories: vanuit welke situatie(s)? 



Aan de slag! 

15 minuten proeven 

aan de werkwijze
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Voorbeeld
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Service blueprints



1. Onderbouwing voor te ontwikkelen gebieden op het sociale domein van de 
gemeente en de rol van digitaal

2. Per ontwikkelgebied
• Inzage in de toegevoegde waarde voor betrokken partijen
• Ingrediënten voor business cases
• inzage in consequenties voor organisatie, techniek, informatie en communicatie
• Inzage in te ontwikkelen kennisgebieden, benodigde competenties en 

capaciteiten 

2. Basis voor:
• Ontwikkelpad/roadmap
• Begroting en benodigde investeringen
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Wat is nodig?
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• Niet meer denken vanuit eigen 
en/of systeemverantwoordelijkheid, 
maar vanuit perspectief inwoner;

• Transformeren in het sociaal domein 
heeft  tijd, ruimte (in regels en aanpak) 
en (tijdelijk) meer geld nodig;

• Stop met bedenken en strategie, 
zet in op uitvoering;

• Verkokering moet voorbij, in de praktijk 
komt alles samen; 

• Zet in op interdepartementale 
samenwerking met gemeenten en 
op samenbrengen initiatieven, 
projecten, programma’s, zeker op i-gebied. 
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