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Facts & Figures
GGI-Veilig

355 
gemeenten

GGI Netwerk

162 
gemeenten treffen
voorbereidingen 
voor gebruik

GGI Netwerk

2
gemeentelijke samen-
werkingsverbanden 
gebruiken het.

IPv6

185
gemeenten

GT Connect

247 

deelnemers

Gezamenlijke 
inkooptrajecten
voor:

208
pilots op de Pilotstarter

220
burgemeesters spelen in 
2019 het IBD crisisgame

4
regiosessies Digitale 

Archieven op Orde: 

ruim

250deelnemers

117gemeenten

45.000
bezoekers per maand op 
waarstaatjegemeente.nl

Start gezamenlijke aanbesteding voor:

2350 
Printers 

562.000.000
Printjes

16 
bijeenkomsten 

met in totaal 

335
deelnemers over 

GGI-Netwerk

200 
deelnemers
Wet open overheid
10 april

Clouddiensten

10 
clouddiensten worden 
beproefd met

10
leveranciers

Govroam

138 
gemeenten

22
samenwerkingsverbanden

Samen organiseren:
durf en vertrouwen
#DURF2019

Congrestival 13 maart

1500 
bezoekers uit 

300 
gemeentes
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Gemeenten willen in de informatiesamenleving 
flexibele, mensgerichte en toekomstbestendige 
dienstverlening en bedrijfsvoering realiseren. Daarom 
werken zij samen in de uitvoering. Dat betekent meer 
gezamenlijk doen en collectief ontwikkelde diensten 
en infrastructuur gebruiken. Op die manier houden 
gemeenten geld en tijd over voor datgene wat er 
lokaal ècht toe doet.

Gezamenlijke 
Gemeentelijke 
Uitvoering 
In 2017 gaf de algemene ledenvergadering van 
de VNG groen licht voor samen organiseren: 
het gezamenlijk werken aan uitvoeringskracht 
werd de derde statutaire functie van de VNG. 
Er werd ingestemd met de inrichting van het 
Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 
(GGU). Het College van Dienstverleningszaken 
werd ingesteld. Dit college adviseert het VNG-
bestuur over standaarden in de gezamenlijke 

gemeentelijke uitvoering en de besteding van de
middelen uit het Fonds GGU.
Het College van Dienstverleningszaken wordt
geadviseerd door de Taskforce Samen organiseren. 
Deze ambtelijke taskforce bestaat uit gemeente-
secretarissen en vertegenwoordigers van de
brancheverenigingen voor informatiemanagers, 
managers dienstverlening en een vertegen-
woordiger vanuit de ketenpartners. De Taskforce 

richt zich op het versnellen en opschalen van 
initiatieven die bijdragen aan de doelen van 
samen organiseren.

Met deze rapportage geven we inzicht in de
behaalde resultaten in de eerste helft van 2019.
De activiteiten in de Gezamenlijke 
Gemeentelijke Uitvoering zijn gebundeld 
in negen prioriteiten, waar gemeenten in 

samenwerking in de uitvoering op inzetten.

De activiteiten hebben allemaal betrekking op 
één of meerdere domeinen en gemeentelijke 
vraagstukken. In de rapportage is aangegeven 
welke domeinen en vraagstukken dat zijn.

Ruimte creëren voor lokaal 
maatwerk en autonomie

Bundelen van schaarse 
kennis en expertise

Samen sterk in gesprek met Rijk, 
ketenpartners en markt

Realiseren van 
efficiency-voordelen

In het kort
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Basisproces Belastingen: modelmatig taxeren 

Een groep gemeenten werkt aan een gestandaardiseerd 
basisproces voor de waardebepaling van woningen (WOZ), 
waarbij de waarde van een woning wordt bepaald op basis van 
een vaste set objectieve objectkenmerken.

Innovatieve standaardisatie van dienstverlening

VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het verbeteren van hun 
dienstverlening, in brede zin. Met klantreizen en serviceformules 
waarmee gemeenten hun dienstverlening kunnen innoveren. En met 
diverse publicaties over onder meer ondernemersdienstverlening 
en digitale inclusie.

Prioriteit 1
Gemeenten als één: 
gezamenlijke basis-
processen en 
dienstverlening
Door samen te werken in de uitvoering houden gemeenten 
geld en tijd over voor datgene wat er lokaal ècht toe doet. 
Zoals inwoners laten participeren, problematische schulden 
aanpakken en het zo klantvriendelijk en kosteneffectief 
mogelijk uitvoeren van (wettelijke) taken.

Wat levert het gemeenten op:
• Een hogere kwaliteit van dienstverlening aan inwoners en 

bedrijven.
• Efficiencywinst.

Modelmatig taxeren blijkt 
complex. Vooral omdat deze 
waardering voor meer wordt 
gebruikt dan alleen lokale 
belastingen, bijvoorbeeld voor 
inkomensbeleid. Dit betekent 
dat er een breed draagvlak 
nodig is voor de invoering 
van deze standaard werkwijze 
èn dat deze in korte tijd 
moet worden ingevoerd, om 
verschillen in behandeling te 
voorkomen. Er wordt nu eerst 
een geactualiseerd projectplan 
gemaakt, daarna wordt duidelijk 
of deze activiteit doorgaat 
en wanneer resultaat valt te 
verwachten.

Vier gemeenten ontwikkelen 
momenteel het prototype 
van een chatbot die 
verhuismeldingen van inwoners 
verwerkt in de gemeentelijke 
systemen. Op het Fieldlab 
Dienstverlening dat vorig jaar 
in Zwolle werd gehouden, is 
met gemeenten en inwoners 
het basisproces voor verhuizen 
in kaart gebracht. Daarop 
is deze chatbot gebouwd. 
Als deze werkt met de 
gemeentelijke systemen, op 
basis van de principes van 
Common Ground, dan wordt 
het mogelijk om dit basisproces 
inclusief technologie aan alle 
gemeenten aan te bieden.

Er is en wordt veel ontwikkeld 
om de dienstverlening van 
gemeenten te verbeteren en 
al die producten en diensten 
moeten onderhouden worden. 
Het is een aandachtspunt om 
dit op een goede manier te 
blijven doen.
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Inzet op digitale identiteitPrioriteit 2
Inzet op digitale 
identiteit
Het doorontwikkelen van DigiD en het ontwikkelen van een 
digitale identiteit is een interbestuurlijk traject. Gemeenten 
hebben belang bij het ontwikkelen van een digitale identiteit 
en spelen een belangrijke rol in die ontwikkeling. 

Wat levert het gemeenten op:
• Een digitale identiteit die goed bruikbaar is voor gemeenten.
• Een goed werkende digitale identiteit is een randvoorwaarde 

voor een toekomstbestendige, veilige en moderne digitale 
dienstverlening.

Voortbouwend op de position paper Digitale Identiteit en het 
Digitale Identiteitslab werken VNG Realisatie en het ministerie van 
BZK samen aan een projectplan Pilots Digitale Identiteit. Het doel 
van het project is om dit jaar praktijkbeproevingen te starten met 
een digitale bronidentiteit en afgeleide identiteiten, zoals n|ID, 
IRMA en Itsme.
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Architectuur en standaarden

In de gemeentelijke informatiearchitectuur GEMMA zijn alle 
gemeentelijke processen met hun informatiekundige functies 
beschreven. Deze architectuur wordt continu aangepast, bijvoor-
beeld als gemeenten nieuwe taken krijgen, zoals in het sociaal 
domein. Naast het reguliere bijhouden van de architectuur is het
belangrijkste aandachtspunt in 2019 een vernieuwing van standaarden
 voor gegevensuitwisseling. Voor het opvragen van gegevens bij 
de bron, wat een belangrijk principe is van Common Ground, is 
een ander soort standaard nodig: API’s (Application Programming 
Interface). De bestaande standaarden (Stuf) zullen door de VNG 
worden onderhouden zolang gemeenten deze gebruiken.

Prioriteit 3
Gezamenlijke basis in 
informatievoorziening
In diverse activiteiten werkt VNG Realisatie met haar partners 
aan een gezamenlijke basis in informatievoorziening. Zoals 
Common Ground, de Gemeentelijke Gemeenschappelijke 
Infrastructuur (GGI) en de (door)ontwikkeling van de 
gemeentelijke informatie-architectuur en standaarden.

Wat levert het gemeenten op:
• Flexibiliteit voor innovatie: processen en diensten sneller 

aanpassen aan wensen en vraagstukken in de maatschappij.
• Voldoen aan regels voor veiligheid en privacy.
• Makkelijker samenwerken met ketenpartners.
• Een gezonde markt met voldoende aanbod.
• Kostenbesparing.
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De landelijke API-strategie, 
een initiatief van Geonovum, 
Kadaster en VNG Realisatie, 
is in een eerste variant in 
openbare consultatie gegaan. 
Mede dankzij de inzet van de 
VNG startte dit jaar developer.
overheid.nl, een website met 
een overzicht van alle API’s 
van de Nederlandse overheid. 
De VNG bouwt daarnaast een 
aantal API’s, om aan te tonen 
hoe deze nieuwe standaarden 
werken.

In 2018 is gestart met de ont-
wikkeling van API’s om basis-
registraties van onder andere
Kadaster, Kamer van Koophandel
en Waarderingskamer te 
ontsluiten. Hiervoor is door de
VNG, VNG Realisatie en de G5
een voorstel voor een rijks-
bijdrage gedaan aan het 
ministerie van BZK. Deze is
goedgekeurd en naar 
verwachting zou de bijdrage 
begin 2019 worden toegekend, 
maar deze is vertraagd en wordt
nu medio 2019 verwacht. In 
afwachting van de rijksbijdrage 
zijn de investeringen afgeschaald
naar een minimumniveau. Dit 
heeft uiteraard effect op de 
realisatie van de API’s.
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Gezamenlijke Gemeentelijke Infrastructuur (GGI)

GGI creëert een veilige, samenhangende digitale infrastructuur 
waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden 
beter, veiliger en gemakkelijker wordt. GGI bestaat uit diverse 
onderdelen, waarvan een aantal operationeel zijn en andere later 
volgen. GGI-Netwerk is inmiddels operationeel, net als IPv6 (voor 
de bereikbaarheid van gemeentelijke websites) en Govroam 
(voor toegang tot draadloze netwerken). Voor GGI-Afspraken 
(voor het gebruik van clouddiensten via GGI-Netwerk) zijn er tien 
beproevingen met tien leveranciers van clouddiensten over GGI-
Netwerk.
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GGI-Veilig is voorlopig gegund aan een aantal partijen. Marktpartijen 
hebben tot 3 juli 2019 tijd om hier bezwaar tegen te maken, als dat
niet gebeurt dan is de gunning definitief. Met GGI-Veilig worden
raamovereenkomsten gesloten voor producten en diensten
waarmee alle gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden 
hun digitale weerbaarheid kunnen vergroten. Na definitieve gunning 
informeert de VNG gemeenten en samenwerkingsverbanden over
de implementatieondersteuning en de wijze waarop de raam-
overeenkomsten gebruikt kunnen worden.

Common Ground

Gemeenten willen een nieuwe gezamenlijke informatievoorziening 
realiseren, die flexibel en leveranciersonafhankelijk is, gebruikmaakt 
van nieuwe technische mogelijkheden, waarmee de veiligheid 
van informatie beter wordt geregeld en de privacy van inwoners 
optimaal beschermd. Hiervoor realiseren gemeenten en hun
partners stapsgewijs een nieuwe gezamenlijke basis in informatie-
voorziening onder de naam Common Ground.

De organisatie van Common 
Ground heeft de afgelopen 
maanden meer structuur 
gekregen. De regie ligt nu bij
VNG Realisatie, er is een advies-
raad vanuit de gemeentelijke 
CIO’s en er komt dit jaar een
centraal gelegen ontwikkel-
locatie. Er wordt verder 
gebouwd aan de NLX, die 
nodig is om gegevens vanuit 
hun bronsystemen te gebruiken. 
De informatiekundige visie van 
Common Ground is verder 
uitgewerkt en wordt dit jaar 
beproefd door 25 tot 30 
gemeenten. De uitwerking van
Common Ground als gegevens-
landschap in relatie tot de 
gemeentelijke architectuur 
GEMMA is klaar voor openbare 
consultatie.

Er zijn bijdragen vanuit het Rijk 
toegekend aan de ontwikkeling 
van Common Ground, maar 
de toekenning daarvan is 
vertraagd. Als die vertraging 
voortduurt, dan worden medio 
september alle ontwikkelingen 
voor Common Ground vanuit 
de VNG stopgezet. Dit is 
uiteraard geen gewenste 
situatie, dus de VNG zet zich in 
om dit op te lossen.
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Dashboards en data science

Waarstaatjegemeente (WSJG) is eind maart vernieuwd. De 
zoekfunctie is slimmer gemaakt en gebruikers kunnen nu eigen 
dashboards maken. Waarstaatjegemeente blijft goed bezocht: 
gemiddeld 45.000 bezoekers per maand.

Trendwatching en smart society

De ontwikkelingen in de informatiesamenleving gaan razendsnel. 
De VNG helpt gemeenten bij het duiden van deze ontwikkelingen 
en verbindt partijen om goed te anticiperen op en (indien gewenst)
gebruik te maken van deze ontwikkelingen. 

Prioriteit 4
Datagedreven samen-
leving en sturing
VNG Realisatie helpt gemeenten om te beschikken over 
een passend palet aan stuurinformatie en zorgt dat ze deze 
informatie kunnen gebruiken bij het beantwoorden van 
maatschappelijke vraagstukken.

Wat levert het gemeenten op:
• Goed werkende platforms voor ontsluiting van data, 

toegespitst op de behoefte van gemeenten.
• Verbetering van bestuur, uitvoering en samenwerking, door 

slimme inzet van data en data science.
• Handelingsperspectief op hoe om te gaan met ontwikkelingen 

in de informatiesamenleving.

De VNG sluit aan bij de brede coalitie van overheid, markt en 
wetenschap die de Smart Society Agenda opstelt. Deze partijen 
werken samen aan innovatieve, datagedreven en integrale 
oplossingen voor maatschappelijke opgaven. In de werkwijze ligt 
de nadruk op versnellen door kennis te delen en op kortcyclisch 
innoveren op basis van een concrete, open actie-agenda.
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De diverse diensten en dashboards, zoals Waarstaatjegemeente 
en de Pilotstarter, worden goed bezocht, maar kunnen nog meer 
toegevoegde waarde bieden aan gemeenten. Doorontwikkeling 
is daarom vereist. Dit jaar wordt het aanbod uitgebreid met 
onder meer het aanbieden van voorspellingsmodellen die andere 
gemeenten ontwikkelden (bijvoorbeeld voor de Wmo, met de 
gemeenten Den Haag en ’s-Hertogenbosch) en de gezamenlijke 
inkoop van datasets bij het CBS.
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Informatieveiligheid

De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) is een initiatief 
van alle Nederlandse gemeenten en actief sinds 1 januari 2013. De 
IBD helpt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging. 
Door kennisdeling, (implementatie-)advies, ondersteuning bij 
calamiteiten en als schakel met landelijke partijen en ketenpartners, 
zoals het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Privacy

De VNG heeft gemeenten de afgelopen anderhalf jaar ondersteund 
om hun gegevensbescherming in lijn te brengen met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het bevorderen en 
borgen van privacybewustzijn is een continu proces binnen elke 
organisatie. VNG Realisatie blijft gemeenten dus ondersteunen. 
Vanaf 1 januari 2019 is dit ondergebracht bij de IBD.

Prioriteit 5
Informatieveiligheid 
en privacy
Op alle beleidsterreinen wisselen gemeenten informatie 
uit. Binnen de eigen organisatie, maar ook daarbuiten. De 
beveiliging hiervan moet adequaat georganiseerd zijn. Daarbij 
moeten gemeenten voldoen aan de privacywetgeving. Door 
samen te werken in informatieveiligheid en privacy bundelen 
gemeenten schaarse kennis en expertise.

Wat levert het gemeenten op:
• Digitale weerbaarheid in de informatiesamenleving.
• Informatie is altijd beschikbaar, actueel en betrouwbaar voor 

de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering.
• Een veilige informatie-uitwisseling met ketenpartners.
• Vertrouwen van inwoners en bedrijven in de gemeente, 

omdat hun privacy goed wordt beschermd.
• Dankzij ENSIA meer aandacht voor informatieveiligheid en 

een gestroomlijnd proces naar externe toezichthouders.
Gemeenten zijn van alle overheden het meest ver in het toepassen 
van beveiligingsstandaarden, zo blijkt uit de monitor van het Forum 
Standaardisatie. Dat is een concreet resultaat van het werk van de 
Informatiebeveiligingsdienst gemeenten (IBD), die alle gemeenten 
7x24 ondersteunt.

Gemeenten, leveranciers en VNG Realisatie hebben gezamenlijk 
een standaard verwerkersovereenkomst gemaakt. Deze overeen-
komst regelt op uniforme wijze de afspraken rondom de verwerking 
van persoonsgegevens, conform de wettelijke eisen uit de AVG.
Deze verwerkersovereenkomst is op de algemene ledenvergadering 
in juni 2019 als standaard vastgesteld.
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Servicecentrum gemeenten

Het Servicecentrum ontzorgt gemeenten. Het zorgt ervoor dat 
alles wat in beheer is genomen blijft voldoen aan de vraag van 
gemeenten, ondersteunt gemeenten in het gebruik van collectief 
ingekochte diensten, het onderhoudt het contact met leveranciers 
namens gemeenten en zorgt dat gemeenten dankzij vraagbundeling 
een sterke marktpositie hebben.

Regie op Generieke Digitale Infrastructuur

De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is het overheidsbrede 
stelsel van registraties, voorzieningen en standaarden. Vanuit de 
VNG wordt gestuurd op de doorontwikkeling van de onderdelen 
van de GDI, zodanig dat deze (blijven) aansluiten op de gemeen-
telijke behoefte. Bijvoorbeeld bij de doorontwikkeling van de
Berichtenbox naar een federatief berichtenstelsel. Daarnaast 
behartigt de VNG de belangen van gemeenten, zodat
voorzieningen en voorschriften goed bruikbaar zijn in de gemeen-
telijke uitvoeringspraktijk.

Prioriteit 6
Realisatie en beheer
Onder regie van, of door, de VNG en VNG Realisatie wordt een 
aantal voorzieningen beheerd die door alle gemeenten in hun 
dagelijkse processen direct of indirect worden gebruikt. Door 
deze centraal te beheren, worden gemeenten ontzorgd.

Wat levert het gemeenten op:
• Continuïteit van collectief ontwikkelde voorzieningen, zodat 

gedane investeringen blijven geborgd.
• Doorontwikkeling van deze voorzieningen, zodat deze blijven 

voldoen aan de vraag van gemeenten.
• Het bruikbaar blijven van de GDI-bouwstenen.
• Doelmatig en kosteneffectief uitvoeren van de WOZ.

Alle gezamenlijk ingekochte producten (onder GT) zijn in beheer 
genomen. Intakes lopen op GGI-Veilig, Govroam, de stembureau 
App en GT Microsoft. Het voorstel notitie Regie op beheer is op de 
algemene ledenvergadering van de VNG in juni 2019 besproken. 
Deze notitie schetst het kader waarbinnen afwegingen voor beheer 
worden gemaakt.
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Beheer WOZ-datacenter

Het WOZ-datacenter is een portaal waar gemeenten taxatie-
technische informatie kunnen uitwisselen voor de uitvoering van de
Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Centraal op het WOZ-
datacenter staan de taxatiewijzers met kengetallen waarmee 
gemeenten voor de Wet WOZ bijzondere objecten kunnen waarderen. 
Met de waarderingsapplicatie TIOX kunnen gemeenten taxaties 
uitvoeren. De gemeente Den Haag verzorgt het dagelijks beheer van 
het WOZ-datacenter, inclusief de bemensing van de servicedesk. De 
(project)leiding van het WOZ-datacenter ligt bij de VNG.

De eerste aanpassingen van de processen WOZ-datacenter zijn 
in productie genomen. Zo kunnen gemeenten nu zelf informatie 
aanleveren die de opdrachtgever van bouwprojecten slechts hoeft 
te controleren. Daarnaast is de opdracht voor het vervangen van de 
verouderde TIOX-software gegeven.
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Gezamenlijke inkoop

Door gezamenlijk in te kopen krijgen gemeenten meer kwaliteit voor 
een gunstige prijs. In de eerste helft van 2019 ging het om:
• Cloudinfrastructuur: strategie en gezamenlijke inkoop. In 

samenwerking met de gemeente Amsterdam doet de VNG 
onderzoek naar het gebruik van cloudinfrastructuur. Dit moet 
leiden tot een meerjarenvisie en een meerjareninkoopprogramma. 
Eind 2019 moet duidelijk zijn op welk perceel als eerste 
gezamenlijk kan worden ingekocht.

• GT Connect: 247deelnemers namen deel aan deze gezamenlijke 
inkoop, die inmiddels gegund is aan Atos. Zeven gemeenten 
nemen binnenkort als eerste deze dienstverlening af (een 
communicatieplatform inclusief integratie met onder meer 
gemeentelijke zaaksystemen).

• GT Software: de verkenning loopt naar de gezamenlijke inkoop 
van standaard software via een broker. In 2020 moet het contract 
gesloten zijn.

• GT end user devices: de voorbereiding is afgerond, de 
aanbesteding start in Q3 2019. 

• GT multifunctionele printers: de aanbesteding is gestart.

Prioriteit 7
Gezamenlijke inkoop
Gemeenten kunnen voor een aantal collectieve diensten 
terecht bij VNG Realisatie en de VNG. Zij worden daarmee 
ontzorgd op het vlak van inkoop en contractbeheer, waardoor 
gemeenten bij de aanbesteding meer eisen kunnen stellen en 
geld kunnen besparen. Meer dan 90% van de gemeenten doet 
mee aan deze gezamenlijke inkoop van diverse voorzieningen, 
zoals simkaarten, dataverbindingen en licenties.

Wat levert het gemeenten op:
• Kostenbesparing.
• Kwaliteitsvoordelen door het collectief bundelen van kennis 

en de inzet van centraal contractmanagement en -beheer.
• Ontzorging op het gebied van inkoop.
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Ondersteuning gemeenten

Gemeenten worden in hun voorbereidingen op de Omgevingswet 
ondersteund, onder meer door bijeenkomsten zoals de 
Omgevingstafel en documenten als een casco Omgevingsplan. 
Er worden praktijkproeven gehouden waarin gemeenten met hun 
ketenpartners oefenen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ook 
heeft de VNG voor gemeenten een lijst gemaakt met zaken die 
minimaal geregeld moeten zijn in 2021.

Leveranciersmanagement

Om ervoor te zorgen dat de Omgevingswet straks kan worden 
uitgevoerd, is een goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet 
(DSO) essentieel. Cruciaal is dat leveranciers hun software 
aanpassen, zodat deze aansluit op het DSO. Daartoe voert de VNG 
intensief overleg met leveranciers. Twee van de drie standaarden 
voor gegevensuitwisseling met het DSO zijn inmiddels bestuurlijk 
vastgesteld, leveranciers kunnen deze in hun pakketten inbouwen. Er 
loopt een IT-markttoets waarbij de VNG met leveranciers onderzoekt 
of leveranciers uit de voeten kunnen met de specificaties voor deze 
standaarden. En er komt een marktverkenning of leveranciers hun 
software hebben aangepast op deze nieuwe standaarden.

Prioriteit 8
Fysiek Domein: 
Omgevingswet
Ervoor zorgen dat de Omgevingswet zo uitvoerbaar mogelijk 
is voor gemeenten: dat is de insteek van alle activiteiten die 
vallen onder deze prioriteit. Het doel is dat op 1 januari 2021, 
als de wet in werking treedt, gemeenten hun dienstverlening 
aan inwoners en bedrijven kunnen continueren en dat 
iedereen dan is aangesloten op een werkend Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO).

Wat levert het gemeenten op:
• Gemeenten kunnen de Omgevingswet goed uitvoeren omdat 

zij hun zaken intern op orde hebben, zoals verordeningen en 
Omgevingsplan.

• Software met goed werkende gegevensuitwisseling met het 
DSO.

• Inbedding van de nieuwe werkwijze onder de Omgevingswet: 
interbestuurlijk in de regio.
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Ketenbureau i-Sociaal Domein

Gemeenten en zorgaanbieders werken samen om vermijdbare 
administratieve lasten in het sociaal domein structureel terug te 
dringen. Dat doen zij in het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Het 
bureau richt zich op drie taken: monitoren van het veld, ontwikkelen 
van landelijk administratieprotocollen en gemeenten en aanbieders 
ondersteunen bij het implementeren en correct toepassen van 
standaarden.

Wmo en jeugd

De VNG ontplooit diverse activiteiten die gemeenten ondersteunen 
bij het goed kunnen uitvoeren van de Wmo en jeugdzorg:
• Invoering van het abonnementstarief: impactanalyse op het 

abonnementstarief, voorlichting aan gemeenten over de invoering 
ervan en een standaard voor gegevensuitwisseling.

• Zorg voor de jeugd: een programma van het ministerie van 
VWS, waarbinnen onder meer bovenregionale afspraken worden 
gemaakt met aanbieders van specialistische jeugdzorg. 

• Zorg en veiligheidshuizen: een programma van de VNG, de 
ministeries van JenV en VWS en de Landelijke Vereniging van 
Managers Veiligheidshuizen. De 32 zorg- en veiligheidshuizen 
begeleiden inwoners met complexe problemen die zowel het 
domein van zorg als het domein van veiligheid raken. Een team van 
de VNG ondersteunt deze huizen op de i-component, zoals hoe je 
gegevens uitwisselt binnen de kaders van de privacywetgeving.

Prioriteit 9
Doorontwikkeling 
sociaal domein
Na de decentralisaties ontstaan er voor gemeenten kansen om 
in het sociaal domein meer integraal te werken. We willen deze 
kansen voor gezamenlijke gemeentelijke uitvoering verkennen 
en ontwikkelen. 

Wat levert het gemeenten op:
• Gemeenten kunnen hun inwoners – waar nodig – één 

arrangement bieden op het gebied van zorg en veiligheid, 
werk en inkomen, schuldhulpverlening, Wmo en jeugdhulp.

• Minder administratieve lasten.
• Een adequate uitvoering van het persoonsgebonden budget 

(PGB).
• Kwaliteits- en efficiencyvoordelen door gezamenlijke inkoop 

van specialistische (jeugd)zorg.
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De standaard administratie protocollen zijn vastgesteld en gelden 
voor alle gemeenten en zorgaanbieders. Met deze protocollen 
worden vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein 
voorkomen. Onderdeel van deze standaard is bijvoorbeeld de 
afspraak dat gemeenten binnen een maand een declaratie van een 
zorgaanbieder betalen, dat een gemeente binnen 5 dagen reageert 
op het verzoek van een zorgaanbieder en dat een zorgaanbieder 
binnen 30 dagen een declaratie stuurt.
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PGB-systeem

Er wordt een nieuw systeem voor het persoonsgebonden budget 
(PGB) ingevoerd. De VNG ondersteunt de invoering hiervan door 
gemeenten. Er is een pilot gedaan bij de gemeente Westland, om 
het systeem te ontwikkelen. Ter voorbereiding op een landelijke 
invoering wordt de gemeente Smallingerland als eerste voorloper 
in september aangesloten. De opgedane ervaring wordt gebruikt 
voor de invoering bij alle gemeenten. Op dit moment worden 
alle gemeenten geïnformeerd over het nieuwe systeem, via regio-
bijeenkomsten. Het implementatieplan voor de uitrol bij alle 
gemeenten is gereed. De implementatie start in het najaar.

Werk en inkomen

In 2018 startte de VNG een Vernieuwingsprogramma Werk en
Inkomen. Dit richt zich op vier kernpunten: de trajecten schulden-
problematiek synchroniseren, het werkdomein digitaliseren, het 
inkomensdomein (Suwinet) moderniseren en de bestaande digitale 
Suwi-uitvoering stroomlijnen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking 
met leveranciers en ketenpartners, zoals het ministerie van SZW en 
het UWV.
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Het volledige werklandschap en 
schuldenlandschap zijn in
kaart gebracht. Daardoor is nu
overzicht op alles wat 
gemeenten en ketenpartners 
doen in het werkdomein en 
welke informatievoorziening / 
gegevensuitwisseling zij hier-
voor gebruiken en nodig 
hebben.

Doordat toegekende 
rijksbijdrages niet tijdig zijn 
uitgekeerd, heeft het project 
vertraging opgelopen.


