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Complexiteit van uitkeringen en toeslagen 
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Het huishoudboekje van 4 inwoners 
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Kan blockchaintechnologie helpen bij : 

1.  Het maandelijkse financiële planningsproces van de inwoner 
Reguleren van de maandelijkse structurele inkomsten en uitgaven; 

2.  Opvangen van financiële klappen veroorzaakt door het huidige “systeem” 
Balans tussen bijvoorbeeld huur, inkomsten en huurtoeslag 

3.  Automatisch toekennen en wijzigen van toelagen en toeslagen 
Er wordt gewerkt vanuit de waarheid van de blockchain, formele aanvragen van de  
inwoner zijn niet meer nodig, er is geen back-office meer nodig. 

Financiële stabiliteit met één druk op de knop! 
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1. Het maandelijkse financiële planningsproces van de inwoner 
     Reguleren van de maandelijkse structurele inkomsten en uitgaven; 

Vaste inkomsten Vaste lasten 

Leefgeld 

??? 

Admin panel 
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Vaste inkomsten Vaste lasten 

Leefgeld 

??? 

Admin panel 

2. Opvangen van financiële klappen veroorzaakt door het 
    huidige “systeem” 
     Balans tussen bijvoorbeeld huur, inkomsten en huurtoeslag; 

Bufferen op hoogte toeslagen 
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Vaste inkomsten Vaste lasten 

Leefgeld 

??? 

Admin panel 

3. Automatisch toekennen en wijzigen van toelagen en toeslagen 
     Er wordt gewerkt vanuit de waarheid van de blockchain, formele aanvragen van de 
      inwoner zijn niet meer nodig, er is geen back-office meer nodig; 

Life events 
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Idee Visualisatie Bouw 
Prototype 

Test 
Prototype 

Bouw 
oplossing 

Gebruik 

Denk Groot, 
Begin Klein  
Leer Snel.. 

Aanpak door prototyping 
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•  Sprint 1 Toets op Techniek 

•  Sprint 2 Betrekken inwoners en Risicofactoren wegspelen 

•  Sprint 3 Specificaties koppeling blockchain/euro 

•  Sprint 4 Bewoners, Admin Panel en Entiteit  

•  Sprint 5 Testbetalingen en –incasso’s vertalen in Adminpanel 

•  Sprint 6 & 7  Koppeling adminpanel- front- end 
•  Koppeling tussen adminpanel en front- end met weergave van werkelijke betalingen en incasso’s 

•  Selecteren van inwoners via Budgetbeheer 

•  Vormgeven van juridische entiteit 

Het pad tot nu toe.. 
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Werking van het Huishoudboekje 

•  Bij aanvraag volgt een gesprek met Buurtteammedewerker en/ of Schulddienstverlening: 

•  In dat gesprek zet een inwoner de ‘knop’ om 

•  Alles wordt direct in werking gezet: bv. een voorschot op het leefgeld 

•  Inwoner ontvangt per maand een betaaloverzicht 

•  Verschillende scenario’s zijn mogelijk voor het leefgeld: 

•  Wat over is na betalingen en incasso’s wordt uitgekeerd als leefgeld (voor iedereen) 

•  De hulpverlener en inwoner bepalen leefgeld: bv coachend afbouwen 

•  Leefgeld betalen per maand, per twee weken, per week en per dag? 
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Inzicht in het Huishoudboekje 
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Stuurgroep: directeuren van alle partijen 

•  Ambitie: dit jaar live met 5 inwoners 
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Waar zijn we nu mee bezig? (sprint 8) 

•  Benaderen van 5 inwoners voor deelname aan het Huishoudboekje 
•  Inwoners zijn geselecteerd via Budgetbeheer 

•  Realiseren overeenkomst voor inwoners 

•  Technische voorbereidingen:   
•  Proeftuin omgeving realiseren 

•  Incasso’s en betalingen technisch invoeren 
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Wat leren wij van dit project? 

•  Ga het samen doen 

•  Stel korte doelen 

•  Ervaar wat wel/ niet werkt en leer daar van 

•  Zorg voor commitment op de ambitie  
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Vragen? 


