
 

 

Gegevensuitwisseling in het sociaal domein via 
knooppunten en het rotondemodel 

Stand van zaken ter bespreking tbv IDPO van 20 november 2014 
 
Inleiding 
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten belast met nieuwe taken; het aanbieden van zorg aan 
langdurig zieken en ouderen, het helpen bij het vinden van werk dan wel het verstrekken van 
uitkeringen en de jeugdzorg. De nieuwe taken in het sociaal domein brengen ook flinke 
informatievraagstukken met zich mee. In opdracht van BZK voert PBLQ een onderzoek uit naar 
de nog te slechten barrières voor het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende 
betrokken organisaties ten behoeve van de uitvoering van de Wlz, WMO en de nieuwe 
Jeugdwet.  
 
Uitgangspunten 

• Het onderzoek richt zich op de langere termijn en de structurele vraagstukken.  

• Het onderzoek sluit aan bij de reeds gemaakte keuze om de gegevensuitwisseling via 
zogeheten knooppunten te stroomlijnen. 

• Er is aansluiting gezocht bij de visie op het stelsel van overheidsgegevens (SGO3/PSB) en 
het daarin opgenomen concept van een rotondemodel. 

 
Stand van zaken november 2014 

• Deskresearch en interviews zijn afgerond in de zomer van 2014. 

• De eerste tweedaagse expertsessie met inhoudelijk betrokkenen heeft plaatsgevonden op 18 
en 19 september jl. en een aantal complexe vraagstukken aan het licht gebracht. 

• De belangrijkste vraagstukken liggen op het gebied van ‘vertrouwen en verantwoordelijkheid’ 
en raken zaken als privacy, informatieveiligheid, ministeriële verantwoordelijkheden, enz.. 

• En fundamenteler is de vraag: welke informatie is nu echt nodig om de nieuwe taken uit te 
voeren? En moeten daarvoor enorme hoeveelheden gegevens worden uitgewisseld of kan dat 
ook via slimme informatiediensten worden georganiseerd? 

• Er zullen extra sessies worden gepland om aan de hand van casuïstiek (in ieder geval van de 
Gemeente Enschede) bovengenoemde vraagstukken met alle betrokkenen nader te 
analyseren en tot een oplossing te komen.  

• De casuïstiek richt zich zowel op de uitvoering van de nieuwe taken in zeer complexe 
omstandigheden (bijvoorbeeld multiproblematiek gezinnen) als op omstandigheden die minder 
complex zijn.   

• Gezien de drukte op dit moment bij met name de gemeenten, VNG en KING zal het onderzoek 
doorlopen naar Q1 2015. De expertsessie zal in januari worden gepland. 

 
 


