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Werk & Inkomen

Actualiteit
Het Ministerie van SZW wil met de oplopende werkloosheid eens te meer:
partijen beter in de regio laten samenwerken (Besluit Suwi, Breed O ensief, Verbetering Uitwisseling
Matchingsgegevens (VUM))
de burger in zijn kracht zetten en helpen in zijn baanoriëntatie
de professional faciliteren met cliëntvolg-middelen (werklandschap, instrumentengids (projectnaam Eva)
de werkgever beter voorzien van informatie (projectnaam Dennis).
Aan initiatieven dus geen gebrek. Dit stroomlijnen is voor gemeenten een behoorlijke uitdaging. In de onderstaande
projecten zie je dat we je in deze uitdagingen terzijde staan. Samen met onze partner Matchcare geven we vorm aan de
matchings-behoefte van burger, werkgever en regio.
De nieuwe Wet inburgering is recent uitgesteld naar een (beoogde) inwerkingtreding van 1 januari 2022. Wij zullen
zorgen voor een complete hervorming van de Module Inburgering en een stevig fundament om op door te
ontwikkelen. Dit is nodig, want veel aspecten, waaronder het informatiemodel, worden door het Ministerie van SZW en
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op dit moment nog nader uitgewerkt. Door de positionering van de
Module Inburgering als onderdeel van de Suite4Werk borgen we de snijvlakken met de Participatiewet en staan we
garant voor de duale principes (inburgeren en participeren) van de nieuwe Wet inburgering. Wij beschikken als enige
leverancier nu al over een koppeling met DUO en we willen deze graag uitgebreid zien voor de nieuwe Wet. Aangezien
je als gemeente straks weer in regie bent bekijken we o.a. de mogelijkheden om met taalaanbieders en
maatschappelijke organisaties informatie uit te wisselen.
Op het gebied van inkomensondersteuning zetten we vooral in op verdergaande digitalisering. Je kunt hierbij denken
aan het inzetten van een online betaalmiddel (iDEAL), het ondersteunen van het geautomatiseerd verwerken van
mutaties, het realiseren van een generiek koppelvlak voor aanvraag levensonderhoud (GBI) en het aansluiten op een
centrale rekentool voor het vaststellen van de beslagvrije voet.
Over onze visie op en plannen met onderwerpen zoals SaaS, Common Ground en datagedreven werken lees je meer in
het onderdeel Basis Sociaal Domein.
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