
Ideeën 
bij elkaar brengen 
en realiseren
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Meer samenhang tussen werk, 
inkomen en zorg. Dat is de 
uitdaging voor uw gemeente. 
U moet daarvoor verregaande 
vernieuwingen in het sociale 
domein implementeren. 
Met weinig tijd, geld en 
capaciteit. 

Maar waarom alles alleen doen? 
Vaak heeft een andere gemeente 
al een werkende oplossing voor 
het ene probleem, terwijl die 
gemeente weer interesse heeft 
in uw aanpak van een andere 
kwestie.

Word ook lid!

Ook een vliegende start maken 
met het implementeren van de 
decentralisaties? 

Of door u ontwikkelde oplossingen 
door meer gemeenten laten 
gebruiken? 

Word dan (belangstellend) lid van de NVSI. 

Of bezoek eerst vrijblijvend een netwerkbijeenkomst. 

Kijk voor meer informatie over lidmaatschap, 

contributie en ervaringen van andere gemeenten 

op nvsi.nl of neem contact met ons 

op via info@nvsi.nl.



Wat doen we voor u?

De NVSI biedt gemeenten een platform om 

publiek ontwikkelde innovaties te beheren, verder 

te ontwikkelen en te verspreiden. En om het 

gebruik van slimme, klantvriendelijke 
en (kosten) effectieve oplossingen 

te stimuleren. U vindt er instrumenten, tips 

en handreikingen van collega-gemeenten. Wij 

brengen werkende ideeën bijeen, zodat u ze 

direct kunt gebruiken.

 ‘Innovatie is 
 durven delen’

Hoe werken we?

De NVSI nodigt gemeenten uit om kennis en 

oplossingen te delen. Met elkaar en andere 

organisaties die zich inzetten voor vernieuwing 

in het sociale domein. We doen dat door 

regionale netwerkbijeenkomsten 

en lokale clinics waar u een werkende 

oplossing vertaalt naar uw situatie. Zodat u weet 

of u er iets aan heeft.

Waarom een 
nieuwe vereniging?

De NVSI is opgericht door Divosa en enkele 

gemeenten om decentraal beleid te vertalen naar 

operationele oplossingen voor de uitvoering. Door 

de praktische insteek en doordat de NVSI het hele 

sociale domein bestrijkt - ook schuldhulp, 
wmo, (jeugd)zorg, veiligheid - vormt 

de nieuwe vereniging een goede aanvulling op 

Divosa (beleid rond participatie, werk en 
inkomen).

‘Samenhangende, 
klantgerichte en 
(kosten)effectieve 
dienstverlening 
in het sociale 
domein’

Wat levert het op?

Op dit moment heeft de NVSI al een kant-en-klare 

aanpak voor bijvoorbeeld:

> een compleet beeld van mensen die een 

beroep doen op sociale voorzieningen (jongeren, 

probleemgezinnen, werkzoekenden, mensen met 

een beperking, groepen die overlast geven);

> het ondersteunen van (overleg voor een) integrale 

aanpak door bijvoorbeeld sociale wijkteams;

> het digitaliseren van processen als de aanvraag 

WWB of schuldhulpverlening;

> het leveren van uittreksels uit het 

bevolkingsregister, parkeervergunningen, WMO- 

of minimavoorzieningen, dagbesteding, het 

doorgeven van verhuizingen, etc.;

> het stimuleren van de zelfredzaamheid van 

mensen die een beroep doen op sociale 

voorzieningen.

We maken daarbij gebruik van MensCentraal 
(ICT-toolbox, implementatie-aanpak en begeleiding 

door ervaren gemeentecoaches) en de Toolkit 
voor E-formulieren. Met uw inbreng 

kunnen we nog veel meer vernieuwende ideeën 

realiseren om gemeentelijke dienstverlening 

samenhangender, klantgerichter en (kosten)

effectiever te maken. Omdat actuele vraagstukken 

dat vereisen én omdat nieuwe technologie het 

mogelijk maakt. nieuwe technologie het mogelijk 

maakt.
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