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Programma

• Welkom

• Kennisdelen en landelijke ontwikkelingen

• Stavaza onderzoek Privacy

• Workshops

• Afsluiting plenair



Kennisdelen & landelijke 
ontwikkelingen

• Doel: kennen, leren en versterken

• Netwerk gemeenten i.h.k.v. Vroegsignalering

• Kopgroep en peloton

• Thema’s samen uitwerken

• Andere organisaties zoals het CAK, SVB, CJIB 
etc.



Landelijke Uitrol 
Vroegsignalering

• Subsidie van Ministerie ZSW

• Ondersteunen 140 gemeenten

• Start voorlichting over VS

• 31 projecten verrichten, voor 52 gemeenten

• 10 projecten voor 15 gemeenten inmiddels in 
de uitvoerende fase (pilots) verkeren



Landelijke Uitrol 
Vroegsignalering

Wat komen we tegen:

– Zeer veel belangstelling

– Al opgenomen in beleidsplannen

– Start bestuurlijk commitment

– Privacy

– Start uitvoering vaak minimaal half jaar tijd kost

– Effecten VS

– Rol projectleider



Succes- en faalfactoren
do’s en dont’s: opzet

Succes- en faalfactoren vroegsignalering
• organisatie 
• proces
• benadering en bejegening 
• resultaat 

Opleveren januari 2018:
• bouwstenen voor gemeenten en partners

Fasen:
• fase 1: juni
• fase 2: november – januari 

Opdrachtgever:
• NVVK – Schouders eronder



Succes- en faalfactoren
do’s en dont’s: werkwijze

Gemeenten 

• ‘Koplopers’: Nijmegen, Arnhem, Zwolle, Rotterdam, Den Bosch, 
Almere, Zoetermeer, Leeuwarden

• Amsterdam, Deventer, Helmond

• Twee vastgelopen projecten

Schuldeisers / Melders  
• Energie

• Water

• Ziektekostenverzekeraars

• WoCo’s

BKR



Succes- en faalfactoren
do’s en dont’s: enkele eerste ervaringen

Wat werkt:
• Bezint voor ge begint…..
• Tijd projectleider en medewerkers
• Gezamenlijk opdrachtgeverschap
• Procesinrichting
• Benadering en bejegening burger
• Gemeente: bestuurlijk draagvlak, binnen-gemeentelijke afstemming

Hobbels:
• Privacy
• Significant signaal / match

Randvoorwaarden toekomst:
• Zekerheid over privacy
• Inzicht in opbrengsten, kosten-baten
• Standaardisatie



Privacy
- de opdracht -

Opdracht van project Landelijke uitrol:
• handreiking voor het inrichten van vroegsignalering cf. privacy 

vereisten

Sluit aan op de praktijk:
• Het project Landelijke Uitrol

• Pilots Kopgroep

Werkwijze: 
• Materiaal Succes- en faalfactoren;

• Gesprekken gemeenten, schuldeisers, BKR

• Toetssessies 12 oktober en 16 november 



Privacy
- model proces -

Model proces vroegsignalering 
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Workshops Sessie 1

1. Daadwerkelijk op pad, wat kom je dan tegen.

Marit en Jacomijn, zaal 3

2. De gevarieerde rol van de projectleider, 

Anja Tijdhof, zaal 2

3. Privacy, 

Marijke Elfadly, Utrecht

4. Matchen van gegevens,  

Mariëlle Fleuren, zaal 4
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Terugkoppeling workshops

1. De gevarieerde rol van de projectleider, 

Anja Tijdhof, 

2. Daadwerkelijk op pad, wat kom je dan tegen.

Marit Lijnse en Jacomijn Kuiper

3. Privacy, Marijke Elfadly

4. Matchen van gegevens,  

Mariëlle Fleuren 

5. Jij bent groot en ik ben klein en dat is niet eerlijk, 

Marijke Elfadly



Laatste mededelingen

• Save the data, 22 maart 2018

• Digitale evaluatie



Vragen of opmerkingen?


