
Nederland staat aan de vooravond van drie grote decentralisaties in het sociale  
domein. Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2015 belangrijke taken toebedeeld in  
de domeinen Zorg, Jeugd en Werk. Momenteel zet de politiek de financiële puntjes 
op de ‘i ‘en zijn de voorbereidingen van de transitie bij de gemeenten op stoom aan 
het raken.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat professionals van verschillende organisaties, 
ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, samenwerken om de hulpdoelstellingen  
te realiseren. Zorg, Jeugd en Werk hangen in hoge mate samen en daarom is het 
van essentieel belang dat er een nieuwe toekomstvaste infrastructuur voor het  
sociale domein ontstaat.

De complexiteit van het speelveld en de tijdsdruk leidt er echter toe dat op de korte 
termijn veel gemeenten de keuze maken om vanuit bestaande IT landschappen te 
werken. Aan het begin van deze belangrijke  decentralisatie van taken kan hierdoor 
een vergroting optreden van de veelal toch al aanwezige spaghetti-IT omgeving met 
alle gevolgen van dien. Een beter alternatief is toe te werken naar een perspectief 
waaruit een meer eenduidige oplossing resulteert.
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De decentralisaties zullen ertoe moeten leiden dat de maatschappelijke professionals 
intensiever met elkaar  samenwerken bij de uitvoering van de regelingen voor burgers/
gezinnen met een meervoudige problematiek. Dit vergt consensus over een gezamen-
lijke IT architectuur die de mogelijkheid biedt om op een consistente wijze de taken 
uit te voeren.

Verouderde (relatief) stand alone systemen zullen de komende tijd vervangen moeten 
worden door toekomstvaste en fl exibele webapplicaties die de participatie van de 
hulpbehoevende vergroot in het hulpverlenings¬proces en de effectiviteit van de 
professional versterkt. Dit moet een einde maken aan de stapeling van individuele 
dossiers. De applicatie is dus gebruiksvriendelijk en dient op basis van de gevoerde 
gesprekken minder administratief werk met zich mee te brengen dan voorheen. 
Tevens zullen cliënten en ketenpartijen op een eenvoudige maar veilig afgeschermde 
wijze, waarbij de privacy is gewaarborgd, online beschikking dienen te krijgen over 
voor hen relevante rapportages.

Ook vanuit de visie van de overheid rond het onderwerp ‘ Digitaal 2017’ waarbij 
burgers en bedrijven in dat jaar hun overheidszaken volledig digitaal moeten kunnen 
afhandelen is het aanbevelenswaardig om  zo min mogelijk door te bouwen op legacy/
verouderde IT en zo snel mogelijk over te schakelen op oplossingen die aansluiten 
op de behoefte en verwachtingen van cliënten en hulpverleners. Communicatie zal 
dus via internetapplicaties ondersteund moeten worden, bij voorkeur met systemen 
die zijn ontworpen op basis van privacy- en security-by-design. 

Zeker in tijden van zware bezuinigingen is het voor de gemeenten van belang dat 
kosten op een transparante en eenvoudige wijze worden doorberekend. Hierbij kan 
worden gedacht aan fl exibele contractvormen rond applicaties die worden aangeboden 
als Software-as-a-Service waardoor er enkel wordt betaald voor het gebruik van de 
applicatie op basis van het aantal gebruikers.
 
Al deze voorbeelden zijn geen toekomstmuziek en in de praktijk op vele plekken al 
een feit en dus relatief makkelijk te adopteren. Maar dan moet er wel afscheid genomen 
worden van de verouderde systemen en infrastructuur.

De problematiek rond de decentralisaties zijn bij de hierboven staande aanpak qua 
complexiteit mogelijk toe te schrijven naar 80 procent fi nanciële, organisatorische en 
bestuurlijke kwesties en 20 procent IT. Bij een spaghetti-aanpak, inclusief het gebruik 
van verouderde systemen, komen de verhoudingen eerder op 80 procent IT en daar zit 
niemand op te wachten. De keuze lijkt dus eenvoudig; steek energie in een gedeelde 
visie op toekomstvaste IT-oplossingen.
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