
Standaardisatie 
naast beleidsvrijheid 
in het sociaal domein

WEES ADMINISTRATIEVE 
LASTEN VOOR

Het programma i-Sociaal Domein 
heeft, in samenwerking met experts van 
gemeenten en aanbieders met adviezen 
vanuit de beroepsvereniging voor accoun-
tants, standaarden ontwikkeld voor de 
administratieve- en fi nanciële processen. 
Deze standaarden zijn gebundeld in de 
publicatie ‘Standaardartikelen voor 
uitvoeringsvarianten’ van het programma 
i-Sociaal Domein. Deze artikelen gaan over 
bekostiging, informatie-uitwisseling, 
facturatie, monitoring, verantwoording 
en de inrichting van het controleproces. 

Gebruik deze publicatie tijdens de gesprek-
ken met zorgaanbieders over de contracten 
voor Wmo en Jeugdhulp voor 2017. Zo bent 
u de toekomstige administratieve lasten voor 
en beperkt u de toekomstige problemen bij 
de jaarrekeningcontrole.

WAAR EN HOE 
BEGINNEN?

•   Zorg dat de mensen, die in uw organisatie 
verantwoordelijk zijn voor beleid, inkoop, 
uitvoering en controle, goed zijn geïnfor-
meerd om de interactie aan te gaan met 
zorgaanbieders in de contractgesprekken 
voor 2017. Kijk op www.i-sociaaldomein.nl 
voor informatie.

•   Boek een bezoek van een accountmanager 
van het programma i-Sociaal Domein. 
Accountmanagers geven advies en 
ondersteuning bij de implementatie van 
standaarden voor Wmo en Jeugd. Daar-
naast weten de accountmanagers ook wat 
er landelijk en regionaal speelt bij andere 
gemeenten en zorgaanbieders. 

Contactgegevens accountmanagers: 
www.i-sociaaldomein.nl/accountmanagers 

Uw gemeente heeft de opdracht passende vormen van zorg en ondersteuning voor uw 
burgers te organiseren. U bent vrij te kiezen met welke zorgaanbieders u hiervoor een con-
tract aangaat, hoe u processen wilt inrichten en hoe zorg en ondersteuning te bekostigen. 
Daarbij is het mogelijk om de achterliggende administratieve processen te standaardiseren, 
waardoor het aantal contractvarianten enorm wordt beperkt voor zowel gemeenten als 
zorgaanbieders. Bijkomend voordeel is dat deze processen geautomatiseerd kunnen wor-
den. Standaardisatie beperkt de administratieve- en controlelasten bij zowel gemeenten als 
aanbieders. 

i-Sociaal Domein
voor gemeenten en zorgaanbieders

naast beleidsvrijheid 
SUCCESFACTOREN

“ Welke aanbieders huren we in, welke zorg nemen we bij hen af, 
hoe wordt er gedeclareerd? Door de gegevensuitwisseling 
te automatiseren met de standaarden voor Wmo en Jeugdwet 
hebben we nu real time overzicht.”



GEZAMENLIJKE 
DOELEN

Het programma i-Sociaal Domein is een 
gezamenlijk programma van gemeenten en 
zorgaanbieders om de volgende doelen te 
bereiken:
•   Burgers krijgen de zorg die ze nodig 

hebben
•   Minder administratieve lasten voor alle 

partijen
•   Publiek geld wordt rechtmatig besteed
•   De persoonlijke leefsfeer van mensen 

wordt beschermd
•   Partijen werken toe naar de bedoeling van 

de decentralisaties: transformatie

ONDERSTEUNING
EN ADVIES

Het programma i-Sociaal Domein kan u 
ondersteunen op de volgende onderwerpen:
•  Inkoop Jeugd en Wmo 2017
•  Terugdringen van de bureaucratie 
•  Woonplaatsbeginsel
•  Privacy
•   Standaarden voor facturatie 

en declaratie
•   Monitor sociaal domein
•   Rechtmatigheid en fi nanciële 

controle

Contact opnemen met het programma? Dat kan via een van de accountmanagers. Zij zijn uw 
regionale aanspreekpunt. Zij bieden ondersteuning aan gemeenten en zorgaanbieders die 
te maken hebben met administratieve lasten in het sociaal domein. De regionale account-
managers geven tips, zorgen dat gemeenten en zorgaanbieders samen aan de slag gaan en 
stimuleren kennisdeling. 

Contactgegevens accountmanagers: www.i-sociaaldomein.nl/accountmanagers 
U kunt ook een mail sturen naar: info@i-sociaaldomein.nl. 
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SUCCESFACTOREN

i-Sociaal Domein - Informatievoorziening Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders is een 
programma van Actiz, Branchebelang Thuiszorg (BTN), Federatie Opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg 
Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

www.i-sociaaldomein.nl 
www.vng.nl/isd

OVER I-SOCIAAL DOMEIN
Gemeenten en zorgaanbieders zijn samen aan zet om een eff ectief stelsel op te bouwen, 
de kwaliteit van zorg en jeugdhulp te waarborgen en het sociaal domein te vernieuwen. 

“Als alles eenmaal draait, hebben we minder werk 
aan de administratie en meer tijd voor de zorg.”


