“Forse uitdagingen in het sociaal
domein de komende jaren!”
3 adviezen om de piekbelasting aan te pakken
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Inleiding

Sinds maart 2020 beheerst het coronavirus
ons dagelijks leven. De maatregelen als
gevolg van de corona-uitbraak in Nederland
hebben elkaar snel opgevolgd. We kwamen
met z’n allen terecht in een 1,5
metersamenleving en het kabinet
presenteerde een steun- en herstelpakket
voor de economie en de arbeidsmarkt. Veel
ondernemers en zzp’ers hebben een beroep
gedaan op deze ‘noodmaatregelen’ van de
overheid om te overleven, zoals de Tozo en
de NOW. Hierdoor kwam veel werk op u af als
gemeente. De eerste stress en piek lijken
voorbij te zijn maar het blijft druk, want de
noodmaatregelen zijn recent weer verlengd.

Inmiddels loopt de werkeloosheid op en
wordt een grote toestroom richting het
sociaal domein verwacht. Die toestroom gaat
een langdurige piekbelasting veroorzaken
voor al uw taken op het gebied van werk en
inkomen.
De huidige periode vormt een korte
adempauze die u kunt gebruiken om u voor
te bereiden en daarmee meteen structurele
verbeteringen in uw bedrijfsvoering door te
voeren. Over de piekbelasting én wat u daar
als gemeente nu en de komende twee jaar
aan kunt doen, gaat dit whitepaper.
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De piekbelasting
Veel gemeenten ervaren al ﬁnanciële uitdagingen door de
gestegen kosten van de Wmo en de jeugdzorg. Hier komt nu de
coronacrisis bovenop. Daardoor hebben gemeenten niet alleen
te maken met minder inkomsten, maar ook met meer uitgaven.
Het gaat onder andere om de uitvoering van de
noodmaatregelen, meer werk voor de GGD en vooral een groter
beroep op de bijstand en schuldhulpverlening.

De meeste gemeenten krijgen op korte
termijn te maken met een enorme stijging
van wel 20% tot 40% meer uitkeringsgerechtigden. Van elk van deze burgers moet
de aanvraag worden beoordeeld. En dat
terwijl de formatie voor de behandeling van
aanvragen in de afgelopen jaren is
teruggebracht. Immers, de werkloosheid was
aan het begin van het jaar lager dan ooit. Het
gevaar van een oppervlakkige beoordeling
van uitkeringsaanvragen ligt dan op de loer.
Dit werkt niet alleen (mogelijke) fraude in de
hand, het betekent ook dat u als gemeente
uw nieuwe uitkeringsgerechtigden
onvoldoende leert kennen. Als vervolgens
ook de begeleiding van deze mensen door
capaciteitstekorten niet genoeg gestalte
krijgt, komt een uiterst urgente taak in het
gedrang. Namelijk de geleiding naar betaald
werk. Lukt deze geleiding niet, dan kan dit tot
een enorme extra jaarlijkse kostenpost
leiden. Dat middenin een economische
recessie met de prangende vraag of en hoe
we kunnen bezuinigen.

Bovendien is dit niet de enige acute
uitdaging voor het sociaal domein. Het
beroep op de bijzondere bijstand neemt
sterk toe. Evenals de druk bij schuldhulpverlening. Meer gezinnen komen in de
problemen en de jeugdwerkloosheid gaat
omhoog. Ondertussen zien we bij de Wmo
dat de invoering van het abonnementstarief
en de landelijke trend leidt tot een groter
beroep op ondersteuning. Daarnaast stijgen
de kosten voor de jeugdzorg door een
verbeterde toegang in het sociaal domein,
wat ook resulteert in stijgende kosten per
cliënt. Het gaat hier om pré-corona
maatregelen en ontwikkelingen, maar deze
komen er nu wel bij. Ook de invoering van
nieuwe wetten, zoals de wet Inburgering en
het Woonplaatsbeginsel, zaten al in de
planning en zorgen voor (extra) werk. Tot slot
zien wij bij een toenemend gebruik van
sociale voorzieningen veelal ook een
toename van het aantal fraudegevallen.
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De piekbelasting

Met andere woorden: de coronacrisis leidt tot
veel sociale problemen en taken die allemaal
tegelijk op het bordje van de gemeente
komen. Onder grote ﬁnanciële druk ligt een
piekbelasting in het verschiet die enkele
jaren kan gaan duren. Wij geven u drie
adviezen hoe u hiermee om kunt gaan.

Onze adviezen:
1. Stel een taskforce in
2. Leer uw nieuwe cliënten kennen
3. Breng uw ICT op orde
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Advies 1: Stel een taskforce in

Het gaat zeker twee tot drie jaar duren voordat wij uit deze
crisis zijn. Er vallen de komende periode meer bedrijven om en
dus gaan er nog meer mensen een beroep doen op de
verschillende sociale voorzieningen. De uitdaging is om zoveel
mogelijk mensen te helpen en tegelijkertijd de ﬁnanciële
consequenties daarvan zo laag mogelijk te houden. Het is dus
zaak om mensen zoveel mogelijk aan het werk te houden of zo
snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hierbij gaan we
zelfs zien dat gemeenten op onderdelen zelfs elkaar
concurrenten worden. Immers, mensen aan het werk krijgen
hoeft niet te stoppen bij de eigen gemeentegrens.

Welke gemeenten gaan deze uitdaging het
beste aan? Vroegtijdig, integraal, consequent
en daadkrachtig zijn belangrijke
steekwoorden voor het handelen binnen een
succesvolle gemeentelijke aanpak. Waarbij
het verstandig is om ver genoeg vooruit te
kijken, zodat de stappen die gezet worden
elkaar versterken. En dit alles binnen een
context van de juiste en scherpe ﬁnanciële
keuzes.
Ons advies is dan ook: stel een taskforce in
om de uitdaging aan te gaan.
Een kleine multidisciplinaire groep met
bezetting vanaf de bestuurslaag tot en met
applicatiebeheer en ondersteuning van de
werkvloer. Een taskforce die:
Mandaat en middelen krijgt om de
megaklus de komende jaren in goede
banen te leiden en uitgevoerd te krijgen.
Maximaal grip houdt op alle
verschillende uitdagingen, zoals de
toeleiding naar werk, snelle
schuldhulpverlening en adequate
jeugdzorg.

Aandacht heeft voor goede plannen en
er vervolgens voor zorgt dat deze worden
uitgevoerd.
Maximale grip heeft op de ﬁnanciën en
deze goed kan aansluiten op de Planning
& Control-cyclus.
Weersta daarbij de verleiding om ‘maximaal’
te bezuinigen. Juist nu is het belangrijk om
besparingsgericht te investeren. Op grond
van businesscases waarbij u uw toekomstige
kosten, en het verminderen daarvan,
meeneemt.
Onze programmamanagers en projectleiders
ondersteunen u graag bij het opzetten en
inrichten van zo’n taskforce. Ook kunnen zij
de sturing van de taskforce op zich nemen.
Hierdoor heeft u alle tijd om zich te
concentreren op de rol van voorzitter en het
maken van de juiste keuzes qua inhoud en
ﬁnanciën.
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Advies 2: Leer uw nieuwe cliënten kennen
De afdeling Intake krijgt steeds meer aanvragen te verwerken,
schattingen gaan uit van wel twee tot vier keer zoveel als
normaal. U bent eigenlijk ingericht op een lager aantal
instromers. De oude manier, persoonlijk maatwerk, is met de
nieuwe aantallen en een gelijke formatie niet te realiseren. Een
groot deel van de nieuwe uitkeringsgerechtigden bestaat uit
zzp’ers en jongeren en dit is deels een andere doelgroep dan u
gewend bent.

Voordat we naar uw werkprocessen en
automatisering gaan kijken, begint het met
de vraag: wie komen er op uw organisatie af?
Hoeveel burgers en welke burgers moet ik
helpen met een voorziening of uitkering en
faciliteren bij de uitstroom naar werk?
Wij adviseren: leer uw nieuw cliënten zo snel
mogelijk kennen. Het is zinvol om uw
uitdaging nu al zoveel mogelijk in kaart te
brengen. Straks heeft u daar onvoldoende
tijd voor.
Het is mogelijk dat u zelfs voorafgaand aan
de toestroom al meer te weten komt over
deze groep, zodat u beter beleid kunt maken
en sneller en doeltreffender kunt begeleiden.
Dit is belangrijk voor een zo snel en zo groot
mogelijke uitstroom.

Waar komen deze uitkeringsgerechtigden
vandaan?
Om hoeveel jongeren versus ouderen
gaat het?
Hoeveel uitkeringsgerechtigden waren
voorheen zzp’ers en wat is hun vak?
Wat u hiervan leert, helpt u om beter te
snappen wat er op u afkomt, hoe
bemiddelbaar verschillende subgroepen zijn
en welke soorten bemiddeling daarvoor
nodig zijn. Hetzelfde kunt u doen aan de
vraagkant; de arbeidsmarkt. Het is
bijvoorbeeld interessant dat u inventariseert
hoeveel werkbehoefte er is tussen nu en
anderhalf jaar en welke behoefte dat is en
gaat worden.

Individueel voorspellen wie nieuwe cliënten
zijn is niet mogelijk, maar u kunt dat wel
gemiddeld beschouwen. De volgende vragen
zijn dan interessant:

€
Business Intelligence
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Advies 2: Leer uw nieuwe cliënten kennen

Dit alles kan, maar is zeker uitdagend. Voor
een deel zit de informatie in uw eigen
systemen. En voor een deel gaat het om het
vinden van geschikte open source bronnen
met publieke informatie. Verder is er vaak
nog gericht onderzoek nodig, zoals naar de
populatie in de eigen gemeente. Dit kan via
contact met ketenpartners en
maatschappelijke partijen, maar ook via
gerichte enquêtes bij burgers of bij
verschillende soorten werkgevers.
Om het mogelijk te maken is de techniek van
Business Intelligence (BI) nodig. De selectie
van de juiste tool en informatiestructuur,
continue gegevensverzameling en een
duidelijke en snelle vertaling naar
overzichtelijke en gevisualiseerde informatie.

Maar ook de skills om de uitvraag scherp te
maken, informatiesoorten in de structuur in
te passen en voldoende kennis van de
(uitvoerings-)praktijk om informatie te
interpreteren.
Een vak apart dat de BI-specialisten bij
Solviteers Advies & Implementatie als geen
ander beheersen. Specialisten die kunnen
lezen en schrijven met de BI-tools zelf, maar
ook informatiekundig, procesmatig en
bedrijfskundig sterk zijn.
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Advies 3: Breng uw ICT op orde
In een korte tijd heeft u uw handen vol gehad aan de
aanvragen en uitbetalingen van de noodmaatregelen. U ervaart
momenteel ook of u dit administratief goed heeft gedaan. Zijn
alle gegevens correct geregistreerd? Heeft u inzichtelijk
hoeveel uitkeringen en middelen zijn verstrekt? Kunt u alles
eenvoudig verantwoorden? Belangrijke vragen die u het liefst
positief beantwoordt. Het kan zijn dat hiervoor een inhaalslag
of aanvulling nodig is qua registratie en controle.

Het is belangrijk om het in één keer zo goed
mogelijk te doen met de komende piek van
reguliere uitkeringsaanvragen en
daaropvolgende begeleiding naar werk.
Gebeurt dit niet dan ervaart u daarvan
helaas zelf de gevolgen. Daarbij is het
relevant om niet op alles te bezuinigen, want
hier en daar moet er toch worden
geïnvesteerd. Dat kunt u wel
‘besparingsgericht’ doen. We weten dat de
komende jaren de gemeentelijke organisatie
overbelast en in ieder geval enorm op kosten
gejaagd wordt door de ontwikkelingen. U
kunt dus ‘besparingen binnenkort’ veel
harder meenemen bij uw overweging om nu
wat ‘kosten vooraf’ te maken. Vaak zijn die
kosten minder dan u denkt overigens, want
veel van de benodigde ICT-structuur is al
beschikbaar, maar wordt tot nu toe
onvoldoende benut.
Een goede ICT-ondersteuning van
werkprocessen vereist in de komende
periode van grote aantallen een focus op
datagestuurd werken. Het ‘happy ﬂow’principe en andere slimme automatisering
biedt voordelen. Happy ﬂow richt zich op het
automatiseren van standaard en/of
betrouwbaar te voorspellen situaties. Denk in
de praktijk aan een automatische caseload
verdeling of het geautomatiseerd beschikken
van eenduidige gevallen of kleine aanvragen
(bijvoorbeeld een sportpas). Door de juiste
uitvraag levert de aanvrager zelf de

benodigde data aan. Op basis hiervan
beoordeelt de ICT, zonder tussenkomst van
medewerkers, of de aanvraag kan worden
gehonoreerd. De lastigere gevallen waar nog
wat extra informatie of maatwerk nodig is,
worden dan alsnog toegewezen aan
medewerkers. Houd hiervoor ook de
ontwikkeling van de landelijke tools in de
gaten. Deze kunnen, mits goed gekaderd en
geïmplementeerd, hieraan bijdragen. De
tools richten zich vooral nog op het terrein
van Inkomen. Voor het terrein van Werk en
Re-integratie kunt u investeren in
matchingssoftware om, ook bij een grote
toestroom aan uitkeringsgerechtigden, toch
te kunnen ‘scoren’ als hulpmiddel voor
begeleiding naar werk.
Wij adviseren u om uw ICT zo goed mogelijk
inzetbaar te maken. Hieronder geven wij vijf
concrete mogelijkheden die u verder helpen.
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Advies 3: Breng uw ICT op orde

Afhankelijk van de situatie in uw organisatie
betreft het hier in eerste instantie
laaghangend fruit. Ook laten wij
mogelijkheden zien die meer inzet vragen
voor de realisatie, maar die afgezet tegen de
te halen baten nog steeds interessant zijn.

de afspraak. Daarna ontvangt de aanvrager
na het huisbezoek op papier het
ondersteuningsplan. Is de aanvrager
akkoord, dan moet hij het tekenen en
terugsturen. Tot slot ligt er een beschikking
op de deurmat, dus in een minimumroute is
er al vier keer een brief verzonden.

1. Regel vraagsturing in
Gemeenten hebben nog de nodige
mogelijkheden om verder te digitaliseren.
Bijvoorbeeld bij hun websites: de meeste
gemeentelijke websites hebben wel
aanvraagformulieren, maar daar zit geen
vraagsturing in. Dat betekent dat als iemand
iets wil, er nog niet door het systeem op een
automatische manier wordt doorgevraagd.
Regelt u dat in, dan scheelt dat natuurlijk
veel werk.

Bij de algemene voorziening
‘MijnOverheid.nl’ ziet u hoe het ook kan.
U kunt er al uw documenten kwijt en krijgt
netjes een berichtje als u iets kunt bekijken
of bewerken. Andere applicaties werken met
een eigen MijnOmgeving. Dit is een zeer
geschikt moment om hier als gemeente mee
te beginnen.

2. Communiceer digitaal via een portaal
Nu verloopt de communicatie met uw
cliënten toch nog veel per brief. Dat kan
digitaal beter en sneller. Het is ook een
bepaalde verwachting die cliënten steeds
meer hebben. Bij het bestellen bij een
webshop kan het namelijk allemaal al wel
digitaal. Of wat dacht u van de Belastingdienst, de banken en DUO? Overal is men de
papieren brieven aan het uitfaseren.
Gemeenten doen dat ook steeds meer, maar
verhoudingsgewijs in het sociaal domein
juist weer wat minder. Het argument is dan
vaak dat men met kwetsbare groepen te
maken heeft die digitaal minder vaardig zijn.
Daar kunt u vraagtekens bij zetten. Zeker als
u het gebruikersvriendelijk inricht.

3. Onderteken digitaal
Bij de meeste gemeenten is digitaal
ondertekenen al wel beschikbaar. Toch wordt
nog steeds vaak met de ‘natte handtekening’
ondertekend. Dat kost tijd omdat de juiste
persoon fysiek aanwezig moet zijn op de
locatie. Dat is in deze thuiswerktijd niet altijd
meer vanzelfsprekend. Daarna moet er vaak
weer ingescand worden wat voor verdere
vertraging en extra werk zorgt. Hier is ruimte
voor verbetering. Bij de Tozo is daar een slag
mee gemaakt, want daar is de digitale
ondertekening de norm. Dit momentum kunt
u gebruiken om de digitale handtekening nu
over een bredere linie uit te rollen.

De Wmo-aanvraag is een voorbeeld dat nog
minder efﬁciënt is ingeregeld. Wie zich
daarvoor aanmeldt krijgt eerst een brief dat
de melding is ontvangen en dat diegene een
afspraak kan maken. Vervolgens krijgt de
aanvrager een brief met de bevestiging van
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Advies 3: Breng uw ICT op orde

4. Breng de signaalinrichting op orde
Een algemeen gevaar van ICT is de
informatieoverload. Systemen van de
gemeenten zijn nu aangesloten op de
landelijke systemen en allerlei
gebeurtenissen (bijvoorbeeld een verhuizing)
leiden nu tot automatische signalen in die
systemen. Om het beeldend uit te drukken:
de medewerker van de gemeente zit in een
enorme cockpit en overal branden lampjes.
Met sommige signalen moet iets gebeuren,
soms direct en soms kan het wachten.
Andere signalen kunnen weer minder
relevant of zelfs onterecht zijn.

Ga maar na: alle signalen waar de
medewerkers de komende tijd mee te maken
krijgen groeien in aantal. Meer uitkeringsaanvragen, meer mensen in de bijstand,
meer bijzondere bijstand, meer verhuizingen
en meer mutaties. De remedie is een goede
signaalinrichting met behulp van scenario’s,
waardoor je als medewerker weet waarmee
je aan de slag moet gaan en wat je kunt laten
voor wat het is. De scenario’s kunnen worden
uitgewerkt aan de hand van prioriteiten en
(beleids-)keuzes vanuit de taskforce.

Het betreft momenteel een stuk of 100
verschillende signalen. Deze
informatieoverload is nu al vrij extreem en
wordt met de komst van meer cliënten nog
extremer.
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Advies 3: Breng uw ICT op orde

5. Optimaliseer uw processen
Kunnen we bij dit alles de huidige processen
en werkwijzen blijven hanteren? Nee, dat kan
niet meer. Er moet kritisch worden gekeken
naar de huidige werkprocessen, waarbij
verspillingen worden gesignaleerd en
aangepakt. ‘Kan die simpele ontvangstbevestiging niet in bulk worden verstuurd?
Is deze überhaupt nog nodig als de cliënt al
een bericht vanuit het digitale portaal heeft
ontvangen? Waarom maken we nog een
dossierinlegvel? Moeten we echt alles
vastleggen in dat rapport, terwijl er daarna
nooit meer gebruik van wordt gemaakt?’
De optimalisatie van ICT en werkprocessen
kan alleen goed worden doorgevoerd als alle
disciplines betrokken zijn, van administratie
tot beleidsmedewerker. Overigens hoeft die
optimalisering niet veel tijd te kosten, als het
maar goed wordt begeleid door een
deskundige die opereert op het snijvlak van
ICT en organisatie én ook nog eens methoden
als Lean en Agile goed in de vingers heeft.
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Tot slot: Ga op tijd in gesprek met een ITpartner voor de juiste ondersteuning

Gemeenten die de gegeven adviezen volgen,
kunnen hun cliënten naar werk helpen zodra
het stof van de coronacrisis is neergedaald
en de economie zich herstelt. Het betreft hier
echter een forse uitdaging en weinig tijd, dus
snel de juiste ondersteuning krijgen is wel zo
verstandig. Voor u als gemeente is het
daarbij belangrijk om samen te werken met
een partner die méér biedt dan alleen
automatisering. Het gaat om het
totaalplaatje, waarbij u als gemeente
slagvaardig wordt op het gebied van
processen, informatie, organisatie en ICT.
Solviteers Advies & Implementatie heeft
grote domeinkennis en meer dan 25 jaar
ervaring in ICT. Daarbij zijn wij volledig
onafhankelijk van ICT-leveranciers. Hierdoor
kunnen wij u de beste oplossing aanraden en
die vervolgens ook implementeren. Wij
leveren programmamanagers, projectleiders,
consultants, functioneel beheerders,
processpecialisten en BI-specialisten.

Maak gebruik van de huidige grote druk en
zorg dat uw gemeente op tijd is voor alle
ontwikkelingen die eraan komen. Ga ervoor.
Samen met de specialisten van Solviteers
Advies & Implementatie.
Nog een algemene opmerking. De
bovenstaande maatregelen betekenen dat
de ICT van de gemeente ﬂink wat meer ‘te
doen’ krijgt en een centralere plek inneemt
in de processen. Om onder deze druk de
systemen in de lucht te houden is veel inzet
nodig van een type functioneel beheerder,
die zowel op technisch als organisatorisch en
procesvlak sterk is en die kan denken en
handelen vanuit de gehele
applicatiearchitectuur.

Contact
(Virtueel) kopje kofﬁe doen? En even sparren over uw uitdagingen in het sociaal domein?
Neem contact op met Patrick Boonman, senior accountmanager, via tel: 06 429 397 28
Een e-mail sturen is ook mogelijk: p.boonman@solviteers.nl

Dit whitepaper is geschreven door:

Hans der Kinderen
Projectleider

Steven Louisse
Senior Consultant
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