
iSociaal:

de i-factor in 

het sociaal domein







Inzicht: kent situatie inwoner en hulpvraag

Overzicht: krijgt o.b.v. casus aanbod aan informatie, alternatieven en voorzieningen

Uitzicht: de juiste oplossing die past bij (hulp)vraag inwoner

Inzicht: kent zijn situatie en hulpvraag

Overzicht: krijgt gepersonaliseerd aanbod aan informatie, alternatieven en 

voorzieningen

Uitzicht: de juiste oplossing die past bij (hulp)vraag

Inzicht: kent haar inwoners, de kenmerken en wat nodig is. 

Overzicht: weet welke voorzieningen er nodig en aanwezig zijn + kosten en kan het 

juiste beleid daarop maken.

Uitzicht: inzet van de juiste budgetten

Drie perspectieven



Perspectief Inwoner
staat centraal! 

• Leefwereld/hulpvraag centraal

• Niet vanuit wet, proces of 
gemeentelijke aanbod 
organiseren

• Gebruik data om inwoners te 
helpen! 









Waar draagt iSociaal aan bij? 

Leidende principes: preventie & 
inclusieve samenleving; 

Inhoudelijke doelstellingen sociaal 
domein;

Goedkopere / efficiëntere uitvoering;

Meer mensen gebruiken 
voorliggende voorzieningen;

Meer samenhang in de keten, ook 
buiten de gemeente;

Vergroten meetbaarheid en 
stuurbaarheid;



Aanpak

Consequenties en roadmap

‘Ik wil../service blue prints’ : inzicht in 
requirements en impact

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 Sociaal Domein doelen   



Thema per 
gemeente



Uitwerking
• Op basis van Service Blue Prints

• Generieke aanpak over de 
gemeenten heen

• 6 verschillende thema’s

• Generieke functionaliteiten

• Hulp-/zoekvraag van de inwoner 
staat centraal, niet de IT, 
architectuur, website o.i.d. 



SERVICE BLUEPRINT 1 Bijstand tijdelijk werk (deel 1/2)

Inwoner Michael 



Digitaal platform:
• Gericht op: 

– Snel zoeken en vinden;
– Matchen voorzieningen op basis van enkele vragen (anoniem);
– Inwoners kunnen profiel opbouwen en aan de hand van vragen 

voorzieningen aangeboden krijgen;
– Inwoners kunnen met elkaar en met professionals online communiceren, 

ook professionals onderling;
– Uploaden en samenwerken aan ondersteuningsplan
– Professionals kunnen acties voor inwoners uitzetten (met einddatum etc);
– Jongeren kunnen hun eigen ontwikkelplan maken;
– Gegevens delen, machtigen en toestemming
– Generieke functionaliteiten, breed inzetbaar in sociaal domein en 

daarbuiten;
– Enz. 



Samenwerken

• Agile werken/scrumteam

• Mandaat bij kerngroep i4

• Externe expertise

• Intern: verschillende 
disciplines



• Beproeven

• Meten

• Overnemen

• Nieuwe sprints / uitbreiden 
functionaliteiten

• Bestek duurzame oplossing

• Aanbesteden

• Organisatie borgen

• Toetsen Common Ground



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 27 november

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen 2019

–14 maart - 27 juni - 7 november

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



