
    

       
      

    

  

  

  

  

               
            

                
       

           

              
 

                 

           

             
            
   

 

     

           

 

   
 

   
  

     
           

         
      

     

           
       

  

          
        

     

        
        

      

 
   

CONCEPT OVERZICHT Januari 2018 pagina 1/2 

JEUGDREGIO Zeeland 

Mate van toepassing standaarden en voorzieningen i-Sociaal Domein 
in het proces van Contract tot Controle 

BERICHTENVERKEER CONTROLEAANPAK 

INSPANNINGSGERICHTE OUTPUTGERICHTE TAAKGERICHTE 
UITVOERINGSVARIANT UITVOERINGSVARIANT UITVOERINGSVARIANT 

SAMENVATTING 

Gerealiseerd 

Onbekend 

Onbenut potentieel 

Op basis van 
beschikbare 
informatie bevindt u 
zich in groep: 

A 90% - 100% 

B 70% - 90% 

C 50% - 70% 

D 30% - 50% 

E 0% - 30% 

Leeswijzer 
Blauw geeft aan welk deel van de standaarden en voorzieningen van i-Sociaal Domein worden toegepast 
om vermijdbare administratieve lasten te voorkomen in het proces van Contract tot Controle. 

Zwart geeft het onbenutte potentieel weer van dat deel van de standaarden en voorzieningen dat nog 
niet (geheel) wordt toegepast om administratieve lasten te voorkomen. 

Grijs geeft aan welke informatie niet bekend is bij i-Sociaal Domein. 

indien er onder een uitvoeringsvariant geen grafiek staat, is deze uitvoeringsvariant voor deze regio niet 
van toepassing. 

De groepen A t/m E zijn gebaseerd op de mate van toepassing van standaarden en voorzieningen. 

Op pagina 2 staan de scores per onderdeel van de standaard uitgesplitst. 

i-Sociaal Domein gebruikt een wegingslijst om gelijke weging van scores te bevorderen. Tijdens het 
validatieproces met de regio zal de implementatieadviseur deze wegingslijst doornemen met het 
aanspreekpunt in de regio. 

Doel van dit overzicht en publicatieproces 
Dit overzicht heeft als doel om inzichtelijk te maken in welke 
mate de standaarden en voorzieningen van i-Sociaal Domein in 
de Jeugdregio (gemiddeld) worden toegepast en transparant te 
maken waar het onbenut potentieel ligt. 

De basis voor dit overzicht is de inschatting van het programma 
i-Sociaal Domein, op basis van analyse van het 
berichtenverkeer en gesprekken in de regio. 

De inschattingen worden gevalideerd in de regio. Hierbij is het 
mogelijk om op gemeenteniveau verschillen in de mate van 
gebruik van standaarden aan te geven. 

Na de validatie zullen de overzichten gepubliceerd worden op 
de webiste van de VNG, zodat gemeenten elkaar gericht 
kunnen opzoeken om van elkaar te leren. 

versie 2.0 
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BERICHTENVERKEER - Mate van toepassing Standaarden (iJW) en Voorzieningen (GGK-VECOZO) i-Sociaal Domein 



 

         

      

          

       

 

       

 

         

              

           

           

        

         
   

           
      

 

           

         

       

        

         
   

            
       

  

            

        

        

       

           
   

             
      

  

        

        

  

  

Onderdeel Onbenut 
potentieel 

i 1) Gegevensuitwisseling vindt alleen plaats via het GGK - VECOZO Volledig (100%) 

i 2) Berichtenverkeer wordt toegepast conform berichtenstandaard iJW Volledig (100%) 

i 3) Er wordt voldaan aan de bedrijfsregels iJW 2.1 In hoge mate (80%) 

Inschatting i-Sociaal Domein 

i CONTROLEAANPAK - Mate van toepassing Controleaanpak i-Sociaal Domein 

Onderdeel 

1) De controleaanpak is afgestemd met de accountant 

2)  Het landelijk controleprotocol wordt toegepast 

3) De planning van controlewerkzaamheden is afgestemd met gecontracteerde aanbieders 

Productieverantwoording en controleverklaring worden door aanbieder voor 1 maart respectievelijk 1 4) 
april geleverd 

5) Bestuursverklaring wordt voor 1 april geleverd door aanbieder (Taakgerichte uitvoeringsvariant) 

6) Bij de inzet van controlemiddelen worden reeds bekende gegevens hergebruikt 

Inschatting i-Sociaal Domein 

Volledig (100%) 

Volledig (100%) 

Volledig (100%) 

In hoge mate (80%) 

Niet van toepassing 

Volledig (100%) 

Onbenut 
potentieel 

INSPANNINGSGERICHTE UITVOERINGSVARIANT - Mate van toepassing Standaardartikelen i-Sociaal Domein 

Bekostiging vindt plaats per inspanning: hoeveelheid x eenheidstarief per cliënt 

Onderdeel 

1) In Inkoopcontracten zijn de inspanningsgerichte standaardartikelen van i-Sociaal Domein opgenomen (en 
er zijn geen artikelen opgenomen die hiermee conflicterend zijn) 

2) Er worden alleen product-categorien/codes gebruikt die voorkomen op de landelijke productcodelijst 

3) De facturatie-/declaratiecyclus veroorzaakt geen vermijdbare administratieve lasten 

4) Verantwoordingsinformatie leidt niet tot vermijdbare administratieve lasten 

Inschatting i-Sociaal 
Domein 

Volledig (100%) 

Volledig (100%) 

In hoge mate (80%) 

Volledig (100%) 

Onbenut 
potentieel 

i

i

i

i

OUTPUTGERICHTE UITVOERINGSVARIANT - Mate van toepassing Standaardartikelen i-Sociaal Domein 

Bekostiging vindt plaats per prestatie: het bijbehorende tarief per cliënt 

Onderdeel 

In Inkoopcontracten zijn de outputgerichte standaardartikelen van i-Sociaal Domein opgenomen (en er 1) 
zijn geen artikelen opgenomen die hiermee conflicterend zijn) 

2) Er worden alleen product-categorien/codes gebruikt die voorkomen op de landelijke productcodelijst 

3) De facturatie-/declaratiecyclus veroorzaakt geen vermijdbare administratieve lasten 

4) Verantwoordingsinformatie leidt niet tot vermijdbare administratieve lasten 

Inschatting i-Sociaal 
Domein 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Onbenut 
potentieel 

i

i

i

i

TAAKGERICHTE UITVOERINGSVARIANT - Mate van toepassing Standaardartikelen i-Sociaal Domein 

Bekostiging vindt plaats per overeengekomen taak en resultaatgebied en niet op cliëntniveau 

Onderdeel 

1) In Inkoopcontracten zijn de taakgerichte standaardartikelen van i-Sociaal Domein opgenomen (en er zijn 
geen artikelen opgenomen die hiermee conflicterend zijn) 

2) De facturatiecyclus veroorzaakt geen vermijdbare administratieve lasten 

3) Verantwoordingsinformatie leidt niet tot vermijdbare administratieve lasten 

Inschatting i-Sociaal 
Domein 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Onbenut 
potentieel 

i

i

i


