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Werk en Inkomen

Actualiteit Werk
Het domein Werk is bezig met een professionaliseringsslag. Vanuit het programma TWI (Toekomst Gegevensuitwisseling
Werk en Inkomen) wordt gewerkt aan een nieuwe infrastructuur en een manier om gegevens uit te wisselen. In het
domein Werk uit zich dat in ontwikkelingen als het Werklandschapsmodel, de instrumentengids en VUM (Verbetering
Uitwisseling Matchingsgegevens). Dit zijn belangrijke ontwikkelingen, omdat ze richting geven aan een uniforme manier
van werken en het volgen van de klant. Wij volgen deze ontwikkelingen de komende tijd en sluiten hierop aan en/of
maken een vertaalslag naar functionaliteit in onze eigen applicatie.
In de geplande productontwikkeling zetten wij ook in op functionaliteit voor inwoners door een nieuwe eDienst te bieden
voor het domein Werk, waarin participatie door de inwoner en toeleiding naar werk centraal komen te staan. Deze nieuwe
functionaliteit van de eDienst Mijn werk komt voor een inwoner beschikbaar in dezelfde uniforme omgeving als waar hij
ook andere eDiensten voor het Sociaal Domein kan vinden, zoals de eDienst Mijn inkomen en Mijn regie.
Daarnaast speelt de nieuwe Wet inburgering, die onlosmakelijk is verbonden met participatie of werk. Wij hebben al het
nodige geïnvesteerd om deze nieuwe wet te ondersteunen en ook de komende periode vraagt de wet de nodige
aandacht. Samenwerking met ketenpartners speelt in alle hierboven geschetste ontwikkelingen steeds meer een rol, of
dat nu werkgevers (denk aan doorontwikkeling in het kader van het preferent werkproces loonkostensubsidie),
taalscholen of WSP’s zijn; de gemeente heeft in al die samenwerkingen een sleutelrol.

Actualiteit Inkomen
Het Sociaal Domein is voortdurend onderhevig aan wet- en regelgeving op het gebied van participatie, jeugdzorg en zorg.
Dit vergt een continue aanpassing van de oplossingen. Op het gebied van inkomensondersteuning is tijdens de
coronapandemie door gemeenten veel werk verricht om de steunmaatregelen (Tozo, TONK) op tijd en op de juiste wijze te
implementeren en uit te voeren. Voor het jaar 2022 zetten we in op verdergaande digitalisering. Deze inzet wordt mede
bepaald door de wet- en regelgeving rondom de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en de Wet stroomlijning keten voor
derdenbeslag.
De digitalisering van ketenprocessen is een belangrijk speerpunt, met als doel de gebruikers zoveel mogelijk te ontlasten
bij de uitvoering van de inkomenspraktijk. Dit geldt óók voor de inwoners: wij zien dat steeds meer aanvragen om
ondersteuning en wijzigingen in de leefsituatie zo veel mogelijk geautomatiseerd worden afgehandeld door het
ondersteunende IT-systeem. In dat kader nemen we actief deel aan Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (GBI), dat ook
bijdraagt aan de realisatie van Common Ground. Het is een initiatief van gemeenten, waarbinnen standaarden worden
ontwikkeld voor het inkomensdomein. Binnen GBI wordt onder meer gewerkt aan een koppelvlak voor een aanvraag
levensonderhoud.
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