Datagedreven,
open en transparant werken
Congres Back to the Future: een sessie uitgelicht

op landelijk niveau wordt geregeld met behulp
van MijnOverheid. Geen gemeenten meer die
hun eigen dienstverleningsproces of –site
hebben. Vijftien jaar geleden begon iedere
gemeente haar eigen website en eigen digitale
formulieren te maken. Langzaamaan komen
we erachter dat het eigenlijk onzin is al die
eigen identiteit op dienstverlening. Dat
zie je nu ook. Het begint allemaal richting
dezelfde lay-out te gaan. Stop er dan een
keer mee en maak er een keer een wet van
die stelt dat je het centraal doet. Wat mij
betreft is dat wel nodig.”
Ook op andere terreinen pleit Van
Gemert ervoor om veel meer landelijk op
te schalen. “Bijvoorbeeld daar waar het
gaat om het beheer van de ICT. Als ICT Rijk
van Nijmegen beheren wij de technische
infrastructuur van de regio, maar dat zou
overheidsbreed veel efficiënter kunnen.
Maak vier of vijf landelijk datacenters en
laat die beheren door een paar mensen
die het leuk vinden en er veel verstand
van hebben, en ga dat niet meer als
gemeente zelf doen. Dat geldt ook voor
ICT Rijk van Nijmegen. Wij hebben hier
regionaal een prachtig netwerk ontworpen, waar we nog een paar jaar van kunnen genieten, maar het is wel de laatste
keer dat we dat proces hebben doorlopen. Als ons netwerk ‘op’ is, sluiten
we aan op de landelijke voorzieningen
en klaar is Kees. De Generieke Digitale
Infrastructuur (GDI) en de Gemeentelijke Gemeenschappelijk Infrastructuur (GGI): ik vind het fantastische
ontwikkelingen waar wij graag op aansluiten.”

Waarom
bouwt iedere
gemeente haar
eigen website,
ter wijl ze in de
ker n allemaal
hetzelfde zijn?

De werkwijze van Samen Organiseren kenmerkt zich door
een grote betrokkenheid en sturing van de gemeenten zelf. “De
ingezette lijn van ICT Rijk van Nijmegen en de BUCH-werkorganisatie zien wij als een mooi voorbeeld hiervan”, zo schetst
Irma Pijpers. Zij hoopt dat die lijn andere samenwerkingsverbanden inspireert om samen zaken vanuit de eigen kracht op te
pakken. “Het verlangen dat door Van Gemert en Santen uitge-
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sproken wordt
naar nóg meer
samen en nóg
meer uniform,
stemt ons positief. Wij zien het
als onze taak
om gemeenten
en gemeentelijke samenwerkingsverbanden daarbij te
ondersteunen en
te faciliteren.”

Doorpakken
Hoewel Ton
van Gemert de ontwikkelingen van de
afgelopen jaren in
alle bewoordingen
toejuicht, verwacht
hij nog wel dat er
een ‘terugval’ komt
in de beweging rond
Samen Organiseren.
“Wat dat betreft zie
ik een aantal vergelijkingen met de
ontwikkeling van ICT
Rijk van Nijmegen.
De verwachtingen
zijn hoog, dat merk
je aan alles. Er is de
verwachting dat er
snel stappen worden
gezet, maar ongetwijfeld komen er ook hier beren op de weg en lopen dingen
minder snel dan verwacht. Dat soort curves zijn voorspelbaar,
maar uiteindelijk zal het succes zeker komen.” Ook Rob Santen
is positief gestemd. “Eind januari was ik op een congres van
de VDP en VNG Realisatie. De sfeer was positief en de energie
om door te pakken was er absoluut. Voor mij is dat reden om te
zeggen dat we nu nog veel meer en sneller samen moeten organiseren om het voor onze inwoners en ondernemers en voor
onszelf makkelijker en leuker te maken.”
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Met andere ogen naar schuld kijken
Het blijkt steeds lastiger om de schuldenproblematiek van
mensen op te lossen. Tijd om met andere ogen naar schuld te kijken!
Schuldenlab070/SchuldenlabNL doet dat.

G

emeenten en private organisaties willen slimmer en
beter worden in het voorkomen van schulden. Om
mensen een positief toekomstperspectief te bieden. Om de
neerwaartse spiraal die schulden veroorzaken te doorbreken.
Om maatschappelijke kosten te beperken. In 2016 is Schuldenlab070 opgericht, een publiek-private samenwerking van
Society Impact, de gemeente Den Haag en landelijke private en
publieke partners. Met Den Haag als proeftuin worden samen
innovatieve oplossingen ontwikkeld om schulden en armoede
aan te pakken, vanuit het perspectief de levenskwaliteit van
mensen te verbeteren.
SchuldenlabNL is een actiegericht platform in oprichting,
waarin private en publieke partijen samenwerken met gemeenten aan het opschalen van effectieve en lokaal beproefde
projecten die kwetsbare burgers schuldenzorgvrij maken. Niet
alleen baanbrekende projecten van Schuldenlab070, maar juist
ook aanpakken die in andere hoeken van het land succesvol zijn
gebleken, kunnen uitgerold worden met SchuldenlabNL.
Pilots en projecten
Onder de paraplu van Schuldenlab070 zijn meerdere pilots
en projecten tot stand gekomen, waaronder het Jongerenperspectieffonds (JPF) en het Sociaal Hospitaal (SOHOS). JPF
biedt een innovatieve aanpak aan jongeren van 18 tot en met
27 jaar die door schulden belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling. Met SOHOS worden twee jaar lang 150
Haagse multiprobleemgezinnen geholpen. In het project worden
ondersteuning en zorg geoptimaliseerd én wordt het gezin erbij
betrokken met een maatschappelijke kosten-batenanalyse als
startpunt. Bijzonder is ook de financieringsconstructie van
SOHOS: een health impact bond.

Special Samen Organiseren, april 2018
s

p

e

c

i

a

l

Vanuit het oogpunt van gedeeld belang werken (semi-)
publieke en private organisaties met gemeenten samen aan
het terugdringen van schulden en armoede. In plaats van
steeds het wiel opnieuw uit te vinden en elkaar soms in de weg
te zitten, worden kennis en ervaringen met elkaar gedeeld.
Met een gestroomlijnde aanpak wordt met publiek-private

Vanuit het oogpunt van gedeeld
belang werken (semi-)publieke en
private organisaties met gemeenten
samen aan het terugdringen van
schulden en armoede

krachtenbundeling en op een innovatieve wijze gezamenlijk
werk gemaakt van innovatie (Schuldenlab070) en opschaling
(SchuldenlabNL).

Interesse?
Schuldenlab070, info@schuldenlab070.nl
SchuldenlabNL, info@societyimpact.nl
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