
Innovatie in het inkomensdomein





• GBI is er om voor gemeenten de uitvoering van de inkomensverstrekking in het kader van de 
Participatiewet op een toekomstbestendige manier slimmer, klantvriendelijker en goedkoper te 
maken

• GBI staat voor 1* inrichten, oftewel één keer bedenken van innovatie in dienstverlening, 
werkprocessen en informatiesystemen én via co-creatie één keer zorg dragen voor de bijbehorende 
technisch inhoudelijke voorzieningen (werkprocessen, applicaties, koppelvlakken) die gemeenten 
lokaal kunnen gebruiken voor het uitvoeringsproces inkomensdeel Participatiewet

• GBI staat ook voor de netwerkregie-organisatie die de samenwerking organiseert, de standaarden 
definieert en het GBI concept in co-creatie realiseert
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Zorgt voor:

• Betere dienstverlening tegen lagere kosten 

• Bevorderen zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid klanten

• Zetten van een stap op weg naar ‘basisgemeente’

• Ondersteuning van de decentralisaties sociaal domein (focus op “warme” taken)

• Bevorderen innovatie en verminderen leveranciersafhankelijkheid

• Bevorderen ketensamenwerking door o.a. betrokkenheid SVB en UWV

• Steun van SZW en VNG voor ingezette beweging

Borgt dat:

• Noodzakelijk lokale beleidsvrijheid blijft

• Persoonlijk contact lokaal waar nodig en gewenst plaats kan vinden

• Bedrijfszekerheid uitvoering geborgd is door gebruik huidige back-end-systemen

• GBI bruikbaar is voor elke gemeente en regionale samenwerkingsverbanden

• Rechtmatigheid en informatiebeveiliging aan te stellen eisen voldoet 
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We richten GBI in vanuit één strategie:

• We werken vanuit één architectuur op weg naar één oplossing voor de transacties (Slimme Front-
End)

• We willen – op termijn - één nieuw/gemoderniseerd kern-/backoffice systeem (rekenmachine GBI)

• We doorbreken met de GBI deelnemers het gesloten systeem van voor- en achterkant (koppeling) en 
vergroten daarmee flexibiliteit en innovatiekracht

• We werken toe naar modulaire opbouw (legostenen)

• We vinden snelheid niet belangrijker dan resultaat

• We kiezen nu voor een gezamenlijke oplossing in de Slimme Front-End: her-gebruik Edison
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Front end Segment Back end Segment
nieuwe functionaliteit Bestaande functionaliteit

4* Socrates

5 * Suite4Werk en Inkomen

3 * Civision Samenlevingszaken Werk en Inkomen

(Post voor post) transacties o.a.: Bulkverwerking
ALO berekenen

BB Bijzondere Bijstand betaalbaarstelling

Inkomstenverrekening loonadministratie

etc. etc.

Segment K&S Koppelingen & specialties
Transacties:
management informatie

Informatie Gestuurd Handhaven

Invorderen
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Groningen:

• Meer selfservice, sneller beslissen en minder werk 
door slimme digitale aanvraag Bijzondere Bijstand

Enschede:

• Meer selfservice, sneller beslissen en minder werk door 
slimme digitale aanvraag Levensonderhoud , bijstand, 
wijzigingsformulier en wisselende inkomsten 

‘s-Hertogenbosch 

• Meer selfservice, sneller beslissen en minder werk door 
slimme digitale aanvraag Bijzonder Bijstand 

Nijmegen 

• Meer selfservice, sneller beslissen en minder werk 
door slimme digitale aanvraag bijzondere bijstand 
en levensonderhoud en digitaal werkbriefje

’s-Hertogenbosch

• Gerichtere fraudebestrijding en minder schieten met hagel 
door signaal gestuurd werken bij handhaving

’s-Hertogenbosch:

• Meer selfservice, minder overbodige klantcontacten, 
minder administratieve lasten en meer tijd voor 
maatwerk door Persoonlijke Internetpagina 
Participatiewet 

Ommen-Hardenberg, Emmen, Zwolle, Groningen, 
Enschede

• Minder en spreiding van risico, meer kennisdeling 
en minder reiskosten door Noordoostelijke 
DIMPACT GBI samenwerking

Emmen

• Sneller resultaat en minder risico of mislukken door 
benutten best practices

Vliegwiel GBI om versneld veranderingen te implementeren

Markt biedt meer keuze door impact van GBI op een 
vastgeroeste leveranciersmarkt:

• Nieuwe front-end oplossingen 

• Meewerken aan nieuw koppelvlak

• Signalen voor ‘wakker worden’ van leveranciers

Zicht op bewezen oplossingen door afspraken over versterking en 
hergebruik van resultaten innovatieprogramma G4 (PPI).

Meer rendement uit investering G4

Realiseren 1 maal inrichten voor 390* gebruik

Gezamenlijke taal, gezamenlijk perspectief en zicht op 
harmonisatie door gemeenschappelijke (geharmoniseerde) 
proces- en informatiearchitectuur G4-GBI. Fundamenteel grip 
op ontwikkelingen zoals wetgeving en altijd actuele en 
moderne technologie

We krijgen van SUWI precies wat we nodig hebben door 
samenwerking met BKWI t.b.v. specifieke SUWI 
berichten

Groeiende invloed op beleidsuitvoering door Samenwerking 
ministerie SZW en VNG voor innovatie  

Inspireren en beïnvloeden van proces ‘Samen Organiseren’ bij de 
VNG

Beter gebruik en betere borging van gezamenlijke 
standaarden door samenwerking KING 

Uitzicht op verbeterpotentieel en scherpere 
verantwoording via blauwdruk businesscase informatie 
gestuurde aanvraag

Zicht op actueel geïnformeerde ambtenaar  en plaats- en 
tijdonafhankelijk werken door app Bijzonder Onderzoek 

Zicht op betere prestaties in handhaving door inzet 
informatieanalist via profiel informatieanalist voor informatie 
gestuurd handhaven

Meer inzicht in elkaars prestaties en gecontroleerd 
verbeteren door GBI Leer- en evalueermodel voor 
handhaving

pilots Den Haag, Groningen en Rotterdam

• Betere prestaties  handhaving via nieuwe technologie 
(machine-model) informatie gestuurd handhaven

Meer bewustzijn en zicht op eigen (on)mogelijkheden door 
risicomanagement 

Gerichter opsporen met minder middelen en sneller 
komen tot set van onderzoekswaardige signalen via 
proof of concept filteren adres in onderzoek signaal

Meer gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteit door sterk 
onderling netwerk tussen GBI-gemeenten voor kennis deling en 
kennis vergroting



• Automatische afhandeling van aanvragen via burgerportaal Edison

• Directe verwerking van variabele inkomsten

• Signaal gestuurd handhaven 

• Nudging



• Selfservice via klantportaal

• 80% gevallen 100% geautomatiseerd

• Informatie gestuurde dienstverlening

• Benutten bronnen

• Geen overbodige vragen



• Verrekenen van inkomsten op uitkering via leidt tot 
vorderingen 

• Vorderingen leiden tot schulden

• 50% van alle problematische schulden wordt door de 
overheid veroorzaakt!

• Wat nu als we inkomsten verrekenen gedurende de 
maand? Dan hoeven we niet (of nauwelijks) terug te 
vorderen en voorkomen we onnodige schulden

• Voor vaste inkomsten is dit eenvoudig te realiseren

• Voor variabele inkomsten zoeken we aansluiting bij de 
portals van detacheerders en payrollers (ketenintegratie)

• Vertrekpunt: klant geeft toestemming!



Traditionele selectie:
Grovere selectie, meer te 

onderzoeken gevallen

IGH:
Slimmere selectie, minder te 

onderzoeken gevallen

Effect van IGH






