
Common Ground
Radicaal vernieuwen van de gemeentelijke 

informatievoorziening



Urgente vraagstukken publieke informatievoorziening 

• Redundantie van data leidt tot kwaliteitsverlies

• Gebrekkige digitale identiteit leidt tot privacystress

• Ketenintegratie komt nauwelijks tot stand door 
taalproblemen en institutionele begrenzingen

• Legacy in monolieten belemmert innovatie

• Totaal gebrek aan ethisch perspectief





Fundamentele verandering is nodig 

• Nieuwe grondslagen

• Nieuw grondplaat informatievoorziening



i4 gemeenten:
Vanuit inwoner 
ontwikkelen van 

informatie, regie op 
gegevens, informatie 
en dienstverlening op 

maat, op basis van 
profiel en eigen data. 
Focus op preventie en 

voorkomen van 
overbodige diensten
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Voorbeeld: I-Sociaal Domein



GBI: 
Gericht op slim 

digitaliseren 
dienstverlening 

Inkomens-domein

SZW/VNG/UWV/SVB 
e.a. 

Toekomst Stelsel 
Gegevens-uitwisseling

Werk & Inkomen
Kanteling van de SUWI 

keten naar inwoners 
en aanbieden van 
dienstverlening. 2 

thema’s: 
- Van WW naar 

bijstand
- Van Bijstand naar 

AOW

iSociaal
i4 gemeenten:
Vanuit inwoner 
ontwikkelen van 

informatie, regie op 
gegevens, informatie 
en dienstverlening op 

maat, op basis van 
profiel en eigen data. 
Gericht op preventie 

en voorliggende 
voorzieningen. 

Digital We/Innovalor
Regie op Gegevens 

(BZK)
Ontwikkeling Personal 

Data Management 
voor inwoners. 

2018:
Realisatie PoC

Verkenning Werk

Common Ground

PPI: 
Richting iSociaal, 

gericht op een slimme 
afhandeling, slim 
digitaliseren van 

transacties. Werk, 
Inkomen. Onderzoek 
naar Zorg en Jeugd.

Matchen op Werk



Persoonlijke, intelligente en 
gepersonaliseerde digitale omgeving

Persoonlijk verhaal
Eigen dossier
Data/gegevens
Online gedrag

Informatie

Tips & Trucs

Informatie delen

Interactie

“Anderen 
lazen ook”

Voorliggende 
voorzieningen

Regie op eigen 
gegevens

Dienstverlening

Starten transacties 
o.b.v. data

iSociaal i4 gemeenten



DATA

LOGICA

INTERFACE: Slimme, gepersonaliseerde omgeving voor inwoners en professionals
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GBI: SZW/VNG/UWV/SVB
iSociaal

i4 gemeenten:
Digital We/Innovalor

Verkenning Werk

Zijn we in staat om toe te werken naar één overkoepelende visie / strategie hoe 
we de inwoners in onze steden en dorpen maximaal van dienst willen zijn? 

Waarin we aspecten als regie op eigen data ook meenemen? 

PPI: 

Matchen op Werk



GBI: SZW/VNG/UWV/SVB
iSociaal

i4 gemeenten:
Digital We/Innovalor

Verkenning Werk

Ontwikkelingen combineren en samenwerken voor 
realisatie één basisplatform in 2018, één werkende PoC in 

de praktijk. 
Samen optrekken in bredere beweging iSociaal in Sociaal 

Domein. 

PPI: 

Matchen op Werk


