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Leeswijzer
Deze Digitale Roadmap voor het Sociaal Domein gaat uit 
van twee hoofdontwikkelingen: 1) de gemeente 
communiceert steeds meer digitaal met haar inwoners;
2) er wordt steeds meer in netwerken samengewerkt met 
zorgaanbieders en andere gemeenten.
Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de interne 
bedrijfsvoering van de gemeente Huizen. In deze 
roadmap worden deze ontwikkelingen beschreven met 
de impact die dit heeft voor de gemeente Huizen. Hierbij 
worden concrete actiepunten en beslispunten toegelicht. 
In hoofdstuk 1 worden de ontwikkelingen op het gebied 
van communicatie en identificatie van inwoners 
toegelicht. In hoofdstuk 2 worden de ontwikkelingen ten 
behoeve van communicatie tussen overheden en 
aanbieders toegelicht, waarmee wordt aangesloten op de 
(toenemende) netwerksamenwerkingen. In hoofdstuk 3 
worden ten slotte de gevolgen voor de interne 
bedrijfsvoering van de gemeente Huizen toegelicht.
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1. Communicatie en identificatie inwoners

A ’ ril>

Het gemeenteloket wordt langzaam ingeruild voor de gemeentewebsite. Vanaf 2020 moeten 
burgers alle aanvragen digitaal kunnen doen en documenten digitaal kunnen aanleveren en 
ontvangen. Hierdoor ontstaan twee stromen: naast het fysieke loket moet er ook een digitaal loket 
worden onderhouden. Om dit efficiënt en veilig in te kunnen richten staat de gemeente Huizen 
voor een aantal uitdagingen.
Op het gebied van communicatie en identificatie van inwoners zijn drie algemene trends 
waarneembaar. Er zijn ten eerste allerlei applicaties ontwikkeld om het identificeren van inwoners 
makkelijker te maken. Ten tweede wordt digitale communicatie gestimuleerd, waarbij extra 
aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid van deze digitale communicatie. Ten derde wordt 
er geïnvesteerd in de privacy en gegevensbescherming van inwoners. Deze drie algemene trends 
worden hieronder beschreven.

Mensen met een beperking en ouderen ervaren op digitaal gebied belemmeringen om aan het 
maatschappelijke leven deel te nemen. Dit klemt temeer door toegenomen digitalisering van 
overheidsdienstverlening. Richtlijn (EU) 2016/2102 voorziet, in aansluiting op internationale en 
meer algemene Europese regelgeving inzake mensen met een handicap, in 
(minimum)voorschriften ter waarborging van toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties 
(apps) van overheidsinstanties. Dit is de AMvB, die later opgenomen zal worden in de Wet Digitale 
overheid.

1.1 Dim** . s
Vanaf 2020 krijgen burgers en bedrijven het recht ieder formeel bericht elektronisch aan de 
overheid te zenden. Om een compacte, efficiënte overheid te realiseren met hoogwaardige 
dienstverlening, is digitalisering een vereiste en is het digitale kanaal het voorkeurskanaal. Het 
uitgangspunt is: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet.
In het landelijke beleid NL Digibeter is onder andere een Code Goed Digitaal Bestuur opgenomen 
die onder andere voor gemeentes de beginselen van goed digitaal bestuur omschrijft. Onderdeel 
daarvan is de interactiestrategie, waarbij overheden met de uitgangspunten gemak, vertrouwen en 
een persoonlijke benadering centraal hebben staan in de digitale communicatie. Door de afdeling 
communicatie wordt momenteel gewerkt aan een nieuw communicatiebeleid, waar de onderdelen 
van de interactiestrategie in zijn opgenomen.
Er is een aantal landelijke applicaties die de digitale communicatie met inwoners ondersteunen: 
De MijnOverheid berichtenbox (MOBB) is bijvoorbeeld een beveiligde, persoonlijke digitale 
brievenbus. De gemeente Huizen sluit hierbij aan met het Digitaal Sociaal Plein.

Bedrijfsvoering adviseert een integraal burgerportaal te ontwikkelen, waarbij inwoners via één 
account inzicht hebben in al hun gegevens en communicatie met de gemeente. Dankzij de 
ontwikkelingen van digitaal zaakgericht werken is er binnen de gemeente Huizen overzicht van 
lopende zaken met inwoners. Dit zou een uitbreiding zijn van het Digitaal Sociaal Plein, waar 
communicatie met burgers over het sociaal domein plaatsvindt.
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Deze nieuwe processen hebben eigen informatievoorzieningen en applicaties. Om zaakgericht te 
kunnen werken moeten deze processen aan elkaar gekoppeld worden: de digitale aanvragen van 
de kinderegelingen moeten bijvoorbeeld gekoppeld kunnen worden aan CivSam om deze 
informatie goed te kunnen verwerken. Om ervoor te zorgen dat dit werkbaar blijft adviseren wij 
een aantal maatregelen te nemen, zoals het inrichten van een beheersorganisatie. Dit wordt in 
hoofdstuk 3 - interne organisatie verder uitgewerkt.

Identificatie van inwoners wordt makkelijker gemaakt met behulp van verschillende applicaties. In 
de Wet digitale overheid 2020 staat het streven om mensen veilig te kunnen laten inloggen bij 
overheidsorganisaties en zorginstellingen. Dit wordt elD genoemd. elD staat voor elektronische 
identiteit. De overheid wil dat burgers meer zaken kunnen regelen via internet. Om die reden 
wordt stapsgewijs gewerkt aan het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau van de 
inlogmiddelen en het waarborgen van de continuïteit.
De wet regelt dat publieke dienstverleners verplicht zijn om identificatiemiddelen van het 
betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ of ‘hoog’ te gebruiken om toegang te geven tot online 
diensten waarbij de overheid deze betrouwbaarheidsniveaus nodig vindt. De wet stelt daarnaast 
open standaarden verplicht. Hiermee implementeert Nederland de EU richtlijn over 
toegankelijkheid van overheidswebsites en apps.
Het wetsvoorstel biedt ook grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens in het 
authenticatieproces, waaronder het burgerservicenummer, bij het geven van de digitale toegang 
tot publieke dienstverlening voor burgers en bedrijven. De elD’s worden landelijk ontwikkeld, zoals 
meer inzit van DigiD.
eHerkenning biedt ook voor contact met bedrijven mogelijkheden. Met behulp van eHerkenning 
kunnen bijvoorbeeld eFacturen automatisch verwerkt worden. Op de volgende bladzijde staat een 
overzicht van de elD’s, die reeds landelijk gelanceerd zijn en geïmplementeerd kunnen worden in 
de gemeentelijke dienstverlening.

jjv«;ers < -ïdri

■ 5ïe communicatie
Mensen met een beperking en ouderen ervaren op digitaal gebied belemmeringen om aan het 
maatschappelijke leven deel te nemen. Dit klemt temeer door toegenomen digitalisering van 
overheidsdienstverlening. Richtlijn (EU) 2016/2102 voorziet, in aansluiting op internationale en 
meer algemene Europese regelgeving inzake mensen met een handicap, in 
(minimum)voorschriften ter waarborging van toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties 
(apps) van overheidsinstanties. Dit is de AMvB, die later opgenomen zal worden in de Wet Digitale 
overheid.

Impact voor de gemeente Huizen
De digitalisering van de dienstverlening leidt tot het uitbreiden van bestaande processen, maar zal 
in een aantal gevallen ook tot nieuwe innovaties leiden. Bestaande processen moeten voorbereid 
worden op digitale dienstverlening. Bijvoorbeeld de werkvoorbereiders zullen voorbereid moeten 
worden op een toename van digitale documenten en een afname van fysieke post. Dit leidt direct 
tot nieuwe kansen voor procesoptimalisatie, waarbij de werkdruk kan worden verminderd. 
Daarnaast moeten er ook nieuwe processen worden gestart. Een voorbeeld daarvan is:

•Een digitaal WlZ-loket, waarbij ook digitaal aanvragen gedaan kunnen worden (o.a. 
iParticipatie);

• Een chatbot - Een chatbot neemt deel aan een getypte conversatie; vaak een dialoog,
waarbij de gebruiker een vraag intikt en de chatbot antwoord geeft;

• E-Health bij Jeugd GGZ;
• Digitale aanvraag van kindregelingen.
• DichtBlij voor werkzoekenden
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Waarvoor Wat

Hoog
Hoog
Hoog

Dat wordt gedaan door het huidige portaal MijnOverheid om te vormen tot een plek waar de 
burger zelf regie op zijn of haar (persoons)gegevens kan voeren. De verschijningsvorm van 
MijnOverheid zal daarvoor flink veranderen. MijnOverheid en MijnOverheid voor Ondernemers zijn 
ook de plekken waar burgers en ondernemers een onjuist gegeven kunnen (laten) corrigeren. De 
gevolgen van het gebruik van een onjuist gegeven moeten snel worden hersteld.

inkomensgegevens 
NAW-gegevens
Adressen en gebouwen

Centrale beheervoorziening BSN
Digitale identificatie 
Machtigen DiglD

Er is een aantal basisafspraken voor veilige en betrouwbare uitwisseling van gegevens en de regie 
daarover van de desbetreffende burger of ondernemer. Hierbij wordt onder andere gekeken naar 
de ontwikkelingen rondom de Payment Service Directive (PSD2) en Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), waarmee mensen meer regie krijgen over data die hen betreft en het 
mogelijk wordt om deze in te zetten voor andere doeleinden.

impact voor de gemeente Huizen
Veel elD’s worden in de gemeente Huizen al toegepast. De elD’s bieden mogelijkheden om 
werkprocessen efficiënter te maken en identificatie van inwoners en bedrijven betrouwbaarder. 
Met de toenemende digitale dienstverlening zal het gebruik van elD’s toenemen.
Voor de inwoners en bedrijven kan de dienstverlening verbeterd worden door gebruik te maken 
van een single sign on: met één account, het DigiD en eHerkenning, inloggen voor alle 
dienstverlening van de overheid. Daarom adviseren wij een richtlijn op te stellen om nieuwe 
applicaties en communicatie met inwoners en bedrijven via DigiD of eHerkenning te laten 
verlopen.
Eventueel zou ook het mailverkeer gecentraliseerd kunnen worden via een integraal 
burgerportaal. Een voorbeeld van zo’n portaal de berichtenbox van MijnOverheid, dat gekoppeld 
is aan het DigiD. Vanaf 2020 moet de gemeente alle communicatie ook via digitale kanalen 
aanbieden. Hier komen extra veiligheidsrisico’s kijken bij gevoelige informatie, zoals de plannen 
van aanpak van inwoners. Deze zouden verstuurd kunnen worden via de berichtenbox van 
MijnOverheid of via de Persoonlijke Informatiepagina op het Digitaal Sociaal Plein. Er moeten in 
2019 keuzes gemaakt worden in het ontsluiten en aanbieden van deze informatie.

Relevantie voor sociaal
domein
Hoog
Hoog
Laag

Basisregistratie Inkomen (BRI) 
Basisregistratie personen (BRP)
Basisregistraties Adressen en
Gebouwen (BAG)
BV BSN
DigiD
DiglD machtigen

□
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Inwoners en bedrijven moeten volgens de overheid autonomie hebben over de gegevens. BiZa 
heeft daarom als onderdeel van het programma NL DIGlbeter het programma Regie op Gegevens 
ontwikkelt. Autonomie van burgers en ondernemers is het uitgangspunt. Dat betekent dat BiZa 
ervoor gaat zorgen dat mensen op één plek dingen kunnen regelen die aan hun persoon gekoppeld 
zijn. Denk daarbij aan het kunnen aanpassen van je persoonlijke gegevens, inzicht hebben in 
geregistreerde gegevens over jezelf, het toestemming kunnen geven voor gebruik van je 
persoonlijke gegevens, en het beheer van je digitale identiteit en je digitale inlogmiddelen.
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Om burgers en ondernemers eigen regie op gegevens te geven zijn er aanpassingen noodzakelijk in 
de gegevenshuishouding van de overheid, in het bijzonder in de basisregistraties. De juistheid van 
gegevens is van groot belang en vraagt om actieve sturing. Het huidige MijnOverheid wordt 
omgevormd naar een plek waar de burger de regie op zijn (persoons-)gegevens kan voeren. Op of 
via MijnOverheid en MijnOverheid voor Ondernemers kunnen burgers en ondernemers een onjuist 
gegeven (laten) corrigeren. De gevolgen van het gebruik van een onjuist gegeven moet snel 
worden hersteld.

Identificatie_________
Basispersoonsgegevens
Burgerservicenummer

Economische gegevens
Inkomensgegevens
Financiële gegevens 
Belastinggegevens
Gegevens kostendelers

Bijzondere gegevens________
Voertuigenbezit
Gezondheid
Gegevens m.b.t kind(eren) 
Inschrijving
mbo/hbo/universiteit
Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging
Strafrechtelijke veroordelingen 
en strafbare feiten

Bedrijfsvoering streeft naar een actieve verantwoording van deze gegevens door inwoners op het 
Digitaal Sociaal Plein een overzicht te bieden van de gegevens die in het bezit zijn bij de gemeente 
Huizen. Hiervoor moet er een koppeling komen tussen het Digitaal Sociaal Plein en de applicaties 
waar deze gegevens in worden verzameld, zoals CiVisionSamenlevingszaken, iSamenleving en de 
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

impact voor de cje

Om inwoners regie te bieden over de gegevens moet er binnen de gemeente Huizen een overzicht 
zijn van deze gegevens. De gegevens die verzameld worden t.b.v. participatie en zorg zijn volgens 
het gegevensregister:

□
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2. Communicatie tussen overheden en aanbieders

Wat

IT-architectuur

Het sociaal domein wordt georganiseerd en uitgevoerd in netwerksamenwerkingen. De gemeente 
werkt samen met andere gemeenten, politie en het Rijk. De zorg wordt uitgevoerd door 
zorgaanbieders. Dit vraagt afstemming en communicatie. Om dit goed in te kunnen richten is er 
een aantal uitdagingen: 1) schaalvergroting en administratielast; 2) de ICT-architectuur en
3) beveiliging van communicatiekanalen.

Datastromen applicaties
Producten en diensten
Gemeentelijke informatieketens

Overzicht stelsel basisregistraties 
ICT-softwareleveranciers
Informatlestandaarden tegen regeldruk 
Inch speciaal programma WMO/jeugd

In 2019 worden de vernieuwde i-WMO en i-Jeugdstandaarden verplicht. Deze standaarden zijn 
gericht op de communicatie tussen gemeenten en zorgaanbieders. Door communicatie te 
standaardiseren moet de administratielast bij de zorgaanbieders worden verminderd. 
Deze communicatie tussen de gemeente en zorgaanbieders wordt in regionaal verband 
georganiseerd via het Digitaal Leefplein (DLP). Om dit moment is het aantal gestandaardiseerde 
berichten dat het DLP kan verzenden echter beperkt.
De regionale samenwerking biedt kansen om gezamenlijk de kwaliteit van zorg en de 
verantwoording van zorgaanbieders te verbeteren. Dit vraagt echter afstemming tussen de 
samenwerkende gemeentes, waarbij samengewerkt moet worden aan een gedeeld belang. Deze 
samenwerking is echter niet vanzelfsprekend. In de huidige situatie staat de ontwikkeling van het 
DLP stil.

Impact voor de gemeente Huizen

Het risico bestaat dat het DLP in de toekomst niet kan voldoen aan de verplichte standaardisering 
van berichtenverkeer. Dit zou er toe kunnen leiden dat de gemeente Huizen zelf deze 
communicatie met zorgaanbieders moet inrichten. Dit zou leiden tot extra administratiedruk en 
inrichting van nieuwe communicatieprocessen binnen de gemeente. De afdeling bedrijfsvoering 
adviseert daarom de ontwikkelingen m.b.t. (standaardisering) van het berichtenverkeer en de 
ontwikkelingen van het DLP te monitoren en zo nodig te investeren in het DLP danwel een eigen 
verwerking van het berichtenverkeer.

ra

Laag
Gemiddeld 
Gemiddeld

Laag
Laag
Gemiddeld

Relevantie voor sociaal
domein
LaagNederlandse Overheid

Referentie Architectuur 
(NORA)
GGI-services
Samenwerkende catalogi
Standaarden 'pas toe of 
leg uit'
Stelselcatalogus 
stUF testplatform 
Ontregel de zorg

2.1 Standaardisering t.b.v. schaalvergroting en administratielast
Op verschillende wijzen wordt vormgegeven aan de standaardisering van de bedrijfsvoering van 
het sociaal domein om samenwerking mogelijk te maken. Deze standaardisering wordt op 
verschillende niveaus doorgevoerd.

Waarvoor
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Wat

Gegevensuitwisseling tussen overheden 
Actuele wijzigingen BAG, WOZ en het 
handelsregister
Elektronisch betalingsverkeer 
Online zakendoen met ondernemers 
Beveiligd datanetwerk voor gemeente & 
samenwerkingsverbanden
Veilige ICT-infrastructeur gemeente 
Veilige WIFI

E-factureren
eHerkenning
GGI-Netwerk

Digikoppeling
Digilevering

Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld

Gemiddeld
Gemiddeld

GGI-Veilig
GovRoam

2.3 Samenwerken via goed beveiligde communicatiekanalen
Om veilig samen te kunnen werken moet goed beveiligd gecommuniceerd kunnen worden. 
Hiervoor zijn verschillende ontwikkelingen.

Waarvoor

2.2 Regionale ICT-architectuur
De ICT-architectuur is de context waarbinnen applicaties en informatievoorzieningen worden 
ingericht. Om overzicht te houden van de beschikbare informatie en applicaties doelgericht toe te 
passen moet er nagedacht worden over de bredere ICT-architectuur. Regionale samenwerkingen 
maken het noodzakelijk deze architectuur breder te ontwikkelen.
Op dit moment zorgt de samenwerking met partners al voor uitdagingen, zoals de koppeling 
tussen het DLP en CivSam/iSam. Om ervoor te zorgen dat samenwerkingen goed kunnen worden 
ingericht moet de gemeente Huizen bij het ontwerpen van applicaties en in brede zin de IT- 
architectuur rekening houden met de landelijke en regionale ontwikkelingen.
Op dit moment zijn er geen gesprekken over ICT-samenwerkingen en koppelingen van applicaties 
in regionale samenwerkingen. Om in regionaal verband als de HBEL efficiënt samen te kunnen 
werken is het noodzakelijk om applicaties op elkaar aan te kunnen laten sluiten en informatie te 
ontsluiten. Het risico bestaat dat de gemeente Huizen een interne ICT-infrastructuur bouwt die 
niet aansluit op regionale standaarden, waardoor deze koppelingen handmatig gemaakt moeten 
worden. Dit zorgt voor veel extra werk en mogelijke fouten. Deze discrepantie zal later opgelost 
moeten worden, zoals met het gebruik van een RPA. Dit zijn kostbare oplossingen, die op voorhand 
mogelijk voorkomen kunnen worden.
Daarnaast illustreert het beperkte berichtenverkeer van het DLP de afhankelijkheid van de 
gemeente Huizen; als deze in de regio niet wordt doorontwikkeld heeft dit verregaande gevolgen 
voor de gemeente. De afdeling bedrijfsvoering gaat zich inzetten voor gesprekken en afstemming 
van ICT-infrastructuur en applicaties

Impact voor de gemeente Huizen
Een goede beveiliging ligt aan de basis van alle communicatie van de gemeente Huizen. Zeker bij 
het communiceren met of over burgers staat de veiligheid voorop. Daarom worden alle nieuwe 
applicaties getoetst aan de hoogste veiligheidsnormen, waarbij bovengenoemde applicaties 
kunnen worden toegepast. De functionaris gegevensbescherming is verantwoordelijk voor de 
bescherming van de privacy van persoonsgegevens binnen de gemeente Huizen.

Relevantie voor sociaal
domein
Gemiddeld
Laag

□
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Impact voor de gemeente Huizen
Digitalisering zorgt voor een toenemende complexiteit van systemen in de gemeente. Daarom is 
het belangrijk dat medewerkers constant getraind worden. De afdeling bedrijfsvoering biedt 
handleidingen, voorlichtingen en trainingen om digitale vaardigheden op hoog niveau te brengen 
en houden. In 2019 worden de behoeftes onder medewerkers geïnventariseerd en een 
trainingsprogramma ontwikkeld door bedrijfsvoering.

3.2.1 Kennis & ontwikkeling van digitale vaardigheden
De toenemende digitalisering vraag scholing van medewerkers in digitale vaardigheden. Dit zijn 
algemene digitale vaardigheden en trainingen voor specifieke applicaties. Om te voldoen aan de 
uniforme werkvormen die noodzakelijk zijn voor efficiënte werkprocessen en betrouwbare 
dataregistraties is het belangrijk dat medewerkers op de hoogte zijn van de werkstandaarden.

Impact voor de gemeente Huizen
Om dit overzicht van data te kunnen creëren adviseert de gemeente Huizen te investeren in een 
overzicht van de aanwezig data en een applicatie waarmee deze data ontsloten kan worden. 
Hiervoor moeten relevante databronnen gedefinieerd worden en de betrouwbaarheid van deze 
data gemonitord worden. Daarnaast moet er een datawarehouse en een analyseplatform worden 
ontwikkeld die gekoppeld worden aan het bestaande netwerk.

3.2 Digitalisering
Om de digitalisering in goede banen te leiden is er de Monitor Doelgerichte Digitalisering (MDD) 
geeft inzicht in de status van de digitale dienstverlening, informatievoorziening en gebruik van 
landelijke voorzieningen van een gemeente. Op basis van die informatie geeft de MDD tips en 
adviezen hoe gemeenten hun digitale ambities kunnen realiseren. In de samenvatting krijgen 
gemeenten direct een beeld hoe zij scoren op diverse thema’s.

3. Interne bedrijfsvoering
Qua interne bedrijfsvoering zijn er drie ontwikkelingen. Ten eerste wordt bedrijfsvoering in 
verdere mate gedigitaliseerd. Ten tweede leidt deze digitalisering tot meer data, wat meer 
mogelijkheden voor het gebruik van stuurinformatie voortbrengt. Ten derde biedt de overheid met 
onder andere NL Digibeter ruimte voor het verkennen van technologische innovatie. Daarnaast 
moeten alle nieuwe applicaties en processen onderhouden worden. Dit vraagt om de inrichting 
van een beheersorganisatie.

3.1 Stuurinformatie
In de landelijke digitale agenda 2020 is het verbeteren van stuurinformatie voor gemeentes 
opgenomen. Deze heeft ten doel slim gebruik van informatie voor beleidsinterventies te 
stimuleren. Dit leidt tot het versterken van de horizontale verantwoording van College van B&W 
aan gemeenteraad, waardoor deze wordt gestimuleerd en geactiveerd, en de inzet van informatie 
als (bestuurlijk) leerinstrument.
Voor de gemeente Huizen is het werken met stuurinformatie nieuw. Om te gaan werken met 
stuurinformatie is er gestructureerde, betrouwbare, kwantitatieve data noodzakelijk. Dit betekent 
dat er geïnvesteerd moet worden in gestandaardiseerde data en mogelijkheden om deze data 
boven te halen in de verschillende applicaties.
In de ideale situatie kan de beschikbare interne en externe data centraal verzameld worden 
middels koppelingen met de applicaties. Op die manier kan de data gebruikt worden voor 
bijvoorbeeld datagestuurde beleidsvorming, interne procesoptimalisatie of kwaliteitscontroles.
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• De regie die inwoners over hun gegevens kunnen voeren, omdat de burger zelf zijn geverifieerde 
identiteitsgegevens en informatie kan delen met wie en welke organisatie hij of zij wilt;

• Verbeterde dienstverlening door ketenprocessen sneller, efficiënter, veiliger en transparanter 
ingericht kunnen worden met behulp van smart contracts: kwantitatieve controles en 
voorwaarden worden daarmee gedigitaliseerd;

Gemeenten staan dagelijks in contact met haar inwoners en ondernemers en kennen de leefwereld 
in wijken en buurten. Gemeenten zoeken naar inzet van nieuwe technologie om maatschappelijke 
vraagstukken als schuldhulpverlening en ondermijning aan te pakken. Blockchain, datagedreven 
sturing en kunstmatige intelligentie bieden hier nieuwe mogelijkheden voor.

• Realisatie van gedeelde, real-time informatiepositie met netwerkpartners, zorgaanbieders en 
leveranciers;

Blockchain
De blockchaintechnologie biedt een transparant, efficiënter alternatief voor de huidige 
vertrouwde tussenpersonen. Via complexe algoritmes wordt een gemeenschappelijk grootboek 
bijgehouden. Computers verbonden met het internet controleren het grootboek. Dit grootboek is 
openbaar en niet langer het bezit van één partij. Dit wordt de blockchain genoemd. In de 
blockchain worden alle transacties bijgehouden, inclusief informatie over de tijd, datum, 
deelnemers en omvang van de transactie. Het gedeelde systeem zorgt ervoor dat data geverifieerd 
en up-to-date zijn en biedt betere bescherming tegen cyberaanvallen.
Vanuit VNG Realisatie experimenteren 27 gemeenten met blockchaintechnologie, waarbij de 
administratieve processen worden vereenvoudigd. Een groot aantal administratieve processen 
tussen overheid en burger, wordt gekenmerkt door een diversiteit aan betrokken partijen en een 
hoeveelheid aan repetitieve bureaucratische verrichtingen. Blockchain helpt om deze processen te 
automatiseren en verbeteren.
Nu is een overheid veelal nodig als betrouwbare tussenpersoon die erop toeziet dat hetgeen haar 
ketenpartners doen juist is. Dit verandert wanneer samenwerkende ketenpartners gelijktijdig 
toegang hebben tot dezelfde real-time informatie en gezamenlijk de kwaliteit daarvan bewaken. 
Blockchain maakt dit mogelijk.
Ketenpartners worden hiermee gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht op de juistheid van 
een (geautomatiseerd) proces dat zij in relatie tot een burger gezamenlijk doorlopen. Dit betekent 
dat er minder afstemming - veelal omtrent benodigde data - tussen verschillende partijen nodig of 
zelfs overbodig zal zijn en dubbele administratie verleden tijd is. Hiermee neemt de hoeveelheid 
repetitieve bureaucratische handelingen in administratieve processen tussen overheid en burger 
kan hierdoor sterk af.

Mogelijkheden voor de gemeente Huizen
Blockchain zou een geschikt systeem kunnen zijn om gegevens op te slaan en te beveiligen. De 
afdeling bedrijfsvoering raadt aan vanaf 2019 te onderzoeken of en hoe blockchain toegepast kan 
worden binnen de gemeente Huizen. Mogelijke voordelen van blockchain zijn:

3.3 Ruimte voor innovatie
Nieuwe technologieën en mogelijkheden zoals blockchain, datagedreven beleidsvorming en 
kunstmatige intelligentie kunnen helpen om de dienstverlening van en door de overheid te 
verbeteren. Veel overheidsorganisaties, zowel lokaal als landelijk zijn al actief met experimenten 
op dit vlak. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt geld beschikbaar 
voor bedrijven, overheidsinstanties en wetenschappelijke instellingen, die werken aan brede 
maatschappelijke doelen. Met dit geld kunnen zij de overheidsdienstverlening aan burgers en 
ondernemers verbeteren en kansen van nieuwe technieken beter benutten.
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• Het is een manier om te bezuinigen en daarmee te besparen op de kosten van de gemeente;

• De technologie maakt het mogelijk en de gemeente wil niet achterblijven (imitatiegedrag).

• Het verbeteren van datamangement, doordat databases niet meer gekopieerd worden, maar 
direct en foutloos gedeeld tussen netwerkpartners;

• Pro-actieve dienstverlening door aanvragen voor subsidies of hulpverlening van inwoners 
overbodig te maken. Doordat kwantitatieve voorwaarden al van tevoren geverifieerd worden hoeft 
hier geen wachttijd of menselijke controle meer te worden toegepast.

• De wens om beter te kunnen voldoen aan de wens van de burger. Dat wil zeggen dat de 
dienstverlening moet verbeteren of dat burgers steeds hogere eisen stellen aan de gemeente. 
Burgers verwachten dat de gemeente zich qua dienstverlening laat vergelijken met dienstverleners 
in de markt. Denk aan verzekeringsbedrijven, banken en reisbureaus;

• Door de dienstverlening te verbeteren is de verwachting dat de gemeente in staat is meer 
publieke waarde te genereren. Het kan gaan om het meer efficiënt leveren van de bestaande 
dienstverlening, maar ook om vormen van nieuwe dienstverlening;

• De gemeenteraad, wethouders of de gemeentesecretaris hebben innovatie en vernieuwing hoog 
in het vaandel staan en willen van de gemeente een moderne organisatie maken;

Datagedreven beleid
Datagedreven beleid wordt door de VNG gedefinieerd als: “Datagedreven beleid is 
sturingshandelen gebaseerd op het systematisch verzamelen, beheren, analyseren en 
interpreteren van data. Het is als zodanig een specifieke praktijk van informatiegestuurd 
handelen.”
Datagedreven beleid wordt volgens een onderzoek van A+O om verschillende redenen toegepast 
door gemeenten:

Mogelijkheden voor de gemeente Huizen
De gemeente bedrijfsvoering raadt aan vanaf 2019 te onderzoeken op welke manier datagedreven 
beleid van meerwaarde kan zijn voor de gemeente Huizen. Deze meerwaarde kan op drie manieren 
bestaan:
• Inputoptimalisatie, waarbij de meerwaarde bestaat uit een betere inzet van middelen om 
dezelfde of een betere dienst te verlenen;
• Procesoptimalisatie, waarbij de meerwaarde bestaat uit een inrichting van snellere en 
selectievere processen;
• Productvernieuwing, waarbij de meerwaarde bestaat uit het ontwikkelen van vernieuwde 
producten die beter aansluiten bij de behoefte.

Kunstmatige intelligentie
Kunstmatige intelligentie (KI), of artificiële intelligentie (AI) zijn apparaten die reageren op data of 
impulsen uit hun omgeving, en op basis daarvan zelfstandig beslissingen nemen. Het gaat bij KI 
dus niet om de rekenkracht, maar om de mogelijkheid van apparaten om (zelfstandig) te leren en 
beslissingen te nemen. De apparaten zijn zich echter niet bewust van de taken die ze uitvoeren. Ze 
volgen algoritmes en herkennen patronen. Door te leren van hun eigen fouten, leveren ze een 
beter resultaat.



Digitale Roadmap sociaal domein - gemeente Huizen

Mogelijkheden voor de gemeente Huizen
De afdeling bedrijfsvoering raadt aan vanaf 2019 te onderzoeken hoe kunstmatige intelligentie kan 
bijdragen in de gemeente Huizen. Kunstmatige intelligentie kan op verschillende manieren 
gebruikt worden binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld:

• Het verwerken van inkomende post;
• Ondersteunen van documentmanagement;
• Ondersteuning bij contact met inwoners met bijvoorbeeld chatbots
• Ondersteuning bij besluitvorming door voorspellende analyses te maken

Impact voor de gemeente Huizen
Het technisch beheer wordt in de gemeente Huizen uitbesteed. Om de digitalisering en ICT- 
ontwikkelingen in de gemeente Huizen goed te laten functioneren is het noodzakelijk om de 
verantwoordelijkheden voor het functioneel beheer en het applicatiemanagement binnen de 
organisatie te borgen.
Er staan momenteel gesprekken gepland over het inrichten van functioneel- en applicatiebeheer.

3.4 Beheersorganisatie
Om de aanwezige applicaties te onderhouden en actualiseren is er een beheersorganisatie nodig, 
waarin de verantwoordelijkheden voor het onderhoud en de dóórontwikkeling van ICT zijn 
verdeeld. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen technisch beheer, functioneel beheer en 
applicatiemanagement.
Technisch beheer is het beheer is het instandhouden van een operationeel systeem, waarbij 
apparatuur, programma’s en gegevensverzameling wordt onderhouden.
Functioneel beheer is gericht op de informatievoorziening. Functioneel beheer zorgt voor het 
specificeren van de IT-services, het aansturen van de realisatie daarvan, en het beheer van de 
bedrijfsinformatie. Met het specificeren van de IT-services zorgt functioneel beheer voor het 
vertalen van de informatiebehoeften, die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een 
organisatie ontstaan, in informatievoorziening.
Applicatiemanagement is het onderhouden, ontwikkelen en ondersteunen van de applicaties 
binnen de gemeente.
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