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Leeswijzer 

De productvisie is een algemene beschrijving van de backoffice oplossing. Beschreven worden de 
belangrijkste uitgangspunten, de te bereiken doelen, de kernfunctionaliteiten en het backofficeproces. 
In de beschrijving komen ook onderdelen voor die niet bij alle deelnemende gemeenten van 
toepassing zijn. Dit hangt samen met de verschillen in de knip tussen de front- en backoffice, wat kan 
leiden tot een ‘dunne’ of een ‘dikke’ backoffice oplossing.  
 
 

Productvisie in kernzinnen 

 

 

Uitgangspunten van de backoffice applicatie: 
1. De backoffice applicatie begint met of na de stap beslissen of beschikken. 
2. De backoffice applicatie maakt deel uit van de gehele keten in de zorg voor wat betreft de 

uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet 
3. De backoffice applicatie kan gezien worden als schakelpunt tussen de verschillende 

frontoffices, de interne gemeentelijke keten (zoals burgerzaken, financiën, 
documentmanagement) als de externe keten (zoals de zorgaanbieders, CAK, SVB), en zorgt 
voor de correcte financiële en organisatorische afhandeling 

4. De backoffice applicatie vormt enerzijds het vervolgproces van de frontoffice, en is anderzijds 
bedoeld om de frontoffices actief te faciliteren met de actuele informatie over de status van de 
zorgopdracht als mede referentiegegevens waaronder de actueel beschikbare zorgproducten. 

5. De afhandeling gaat uit van automatiseren waar kan en handmatig waar moet 
6. De backoffice applicatie kan ingezet worden om een zorgbesluit / zorgopdracht geheel 

geautomatiseerd te verwerken zonder tussenkomst van een medewerker, als mede om een 
zorgbesluit / zorgopdracht vanuit de backoffice door een medewerker verder te verwerken en 
aan te vullen of aan te passen indien nodig 

7. Ook in het geval dat een zorgbesluit / zorgopdracht niet geheel geautomatiseerd wordt 
verwerkt (of kan worden verwerkt), zal bij een gecombineerde automatische en handmatige 
afhandeling zoveel mogelijk geautomatiseerd worden verwerkt, waaronder het doen van 
berekeningen en automatische controles. De medewerker houdt altijd de mogelijkheid om hier 
(gemotiveerd) van af te wijken. 

8. Alle deelstappen of processen moeten handmatig of geautomatiseerd uitgevoerd kunnen 
worden. Tevens moet het proces op variabele punten op- of doorgestart kunnen worden. 
Hierdoor ontstaat maximale procesflexibiliteit. 

9. Daar waar nodig moet het mogelijk zijn om bepaalde stappen of onderdelen over te slaan. Dit 
maakt tegelijk mogelijk om flexibel om te gaan met “dunne” backoffices (weinig extra stappen 
nodig want de meeste stappen vinden plaats in de frontoffice) en “dikke” backoffices.  

10. De backoffice applicatie heeft mede als doel om te zorgen dat de burger kan profiteren van 
korte afhandelingstijden, minder kans op fouten, juiste informatie op de plekken waar dat 
nodig is waaronder bij het wijkteam, de gemeentelijke balie, het callcenter en de burgerportal 

11. De backoffice applicatie heeft daarnaast als doel om de gemeentelijke organisatie te 
ondersteunen in de efficiënte uitvoering van haar taken, waaronder de mogelijkheid om 

Een toekomstbestendige en eenvoudig beheerbare oplossing in de backoffice ten 
behoeve van een foutloze registratie en een zo geautomatiseerd mogelijke 
afhandeling van zorgopdrachten in de keten met een minimale inzet van menskracht.  
 
Klaar voor de ondersteuning van bestaande en nieuwe zorgconcepten en 
minimaliseren van registratielast door flexibele gegevensuitwisseling met 
verschillende soorten frontoffices, waaronder wijkteams en burgerportals. Hiermee de 
gemeente in staat stellen haar doelstelling van maatwerk voor de burger in combinatie 
met kostenefficiency mogelijk te maken, en daarmee haar bewoners optimaal te 
voorzien van zorg waar dat nodig is.   
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gebruik te maken van stuurinformatie (bijv. de effectiviteit van bepaalde zorgproducten, 
doorlooptijd afhandeling zorgvraag)  

12. De backoffice applicatie biedt de mogelijkheid om (beleids-/wets) wijzigingen simpel, snel en 
doeltreffend door te voeren. Alleen in gevallen van complexe beleids- en wetswijzingen kan 
het nodig zijn dat de leverancier hiervoor nodig is.  

 
De te bereiken doelen van de backoffice oplossing zijn: 
 

1. Meer efficiency in de backofficeprocessen 
2. Ondersteunen van grote diversiteit zorgcontracten per gemeente (flexibiliteit zorgaanbod) 
3. Optimale flexibiliteit in ondersteunen verschillende werkprocessen backoffice 
4. Optimale aansluiting tussen front- en backoffice processen (optimale informatie overdracht en 

terugkoppeling) 
5. Optimale aansluiting tussen backoffice- en ketenprocessen (optimale informatie overdracht en 

terugkoppeling) 
6. Ondersteunen van de Frontoffice om maatwerk te leveren aan de burger 
7. Het efficiënt en effectief gebruiken van zorgbudget 
8. Doorlooptijd van melding zorg tot levering mnimaliseren 
9. Ondersteunen van de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet 
10. Betaalbaar maatwerk voor informatievoorziening in de backoffice mogelijk maken 
11. Optimale flexibiliteit in ondersteunen doorontwikkeling ondersteuning  informatievoorziening 

(duurzaamheid) 
 
De backoffice applicatie bevat de volgende kernfunctionaliteiten: 
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A. Afhandeling 

 Geautomatiseerd afhandelen van de zorgopdracht, zonder tussenkomst van een 
medewerker, waarbij de zorgopdracht al verleend is in de backoffice. Het afhandelen 
bestaat uit: 

i. Geautomatiseerd valideren, waaronder het uitvoeren van controles op 
rechtmatigheid, doelmatigheid en het bereiken van grenswaarden (bijv. 
budget) 

ii. Geautomatiseerd beschikken - indien dit nog niet heeft plaatsgevonden in de 
frontoffice - en deze registreren en opslaan in het DMS 

iii. Geautomatiseerd bestellen van zorgproducten bij de zorgaanbieder en 
inname van zorgproducten indien nodig 

iv. Het geautomatiseerd verwerken van mutaties in de afhandeling van het 
zorgbesluit (bijv. andere producten, verhuizing, beëindiging zorg) 

v. Geautomatiseerd afhandelen van declaraties en facturen inclusief controle en 
bevoorschotting van ketenpartners 

 Gecombineerd geautomatiseerde en handmatige afhandeling van het zorgbesluit / de 
zorgopdracht, met diverse geautomatiseerde stappen ter ondersteuning van de 
medewerker, inclusief: 

i. Valideren van de persoonsgegevens (o.a. BRP check) en de mate van 
volledigheid van de zorgopdracht. Inclusief de woonplaatsbeginsel toets, 
indien er sprake is van een ‘huisartsenroute’ 

ii. Handmatig offertes van zorgaanbieders afhandelen, bestellen van 
zorgproducten bij de zorgaanbieder en inname van zorgproducten indien 
nodig 

iii. Het zo geautomatiseerd mogelijk uitvoeren van controles op rechtmatigheid, 
doelmatigheid en het bereiken van grenswaarden (bijv. budget) 

iv. Faciliteren van het beoordelen inclusief het beslissen en beschikken 
v. Het (deels geautomatiseerd) verwerken van mutaties in de afhandeling van 

het zorgbesluit / de zorgopdracht (bijv. andere producten, verhuizing, 
beëindiging zorg) 

vi. Handmatig afhandelen van declaraties en facturen inclusief controle, 
interactie met en bevoorschotting van ketenpartners (zorgaanbieders, CAK, 
SVB) 

 Geautomatiseerd uitwisselen van gegevens met overige partijen in de keten: 
i. Het volledig geautomatiseerd uitzetten en volgen van de opdrachten bij de 

zorgverleners conform de landelijke standaarden (berichtenverkeer) 
ii. Het volledig geautomatiseerd uitwisselen van de benodigde informatie met 

CAK en SVB  
iii. Het volledig geautomatiseerd uitwisselen van de benodigde informatie met de 

concern bedrijfsvoeringssystemen voor financiële afhandeling en 
verantwoording 

 
B. Beheer en configuratie 

 Het configureren van werkprocessen in de backoffice applicatie, waarbij in de mate van 
configuratie gezocht wordt naar de gezamenlijke gemeentelijke componenten die vervolgens 
in een eigen gemeentespecifieke volgorde te configureren zijn 

 Het opvoeren en wijzigen van zorgproducten en diensten 

 Het opvoeren en wijzigen van budgetten en contracten, inclusief het opnemen van 
grenswaarden zoals een limiet per aanbieder en een maximum bedrag per type zorgproduct 

 Configureren van de samenhang tussen zorgplan uit de frontoffice met beschikking en 
zorgproducten, inclusief automatische aanpassing bij aanpassing zorgplan 

 Het opvoeren en wijzigen van gebruikers 

 Contractbeheer: dit betreft o.a. het aanpassen van de tarieven en het in bulk verwerken van 
deze wijzigingen in de individuele dossiers. Daarnaast de aanpassing van de contracterende 
aanbieder, en het in bulk kunnen verwerken van de overstap naar een andere aanbieder 
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C. Statusinformatie voor de frontoffice 

 De backoffice applicatie biedt de mogelijkheid om de meest actuele en valide gegevens door 
te geven aan de frontoffice (al dan niet via de midoffice van de gemeente). Hierbij gaat het in 
het bijzonder om de levering van de volgende gegevens: 

 status van de levering van het zorgproduct 

 de mutaties op het zorgbesluit (bijv. bij verhuizing)  

 overzicht van (actuele) aanbieders en zorgproducten. 
 
D. Algemeen 

 Het (geautomatiseerd) opstellen van brieven en bulkmailings, bedoeld om een grote groep 
aan cliënten in 1 keer te informeren 

 Interactie met zorgverleners, CAK, SVB, inclusief bewaking van contracten en budgetten 

 Faciliteren handhaving 
 
E. Stuurinformatie 

 Het beschikbaar stellen van de registratie en proces informatie ten behoeve van beleid- en 
stuurinformatie  

 Dit bevat ook een signaalfunctie t.a.v. het bereiken van grenswaarden zowel wat betreft de 
aanbieder als het zorgproduct. 

 
F. Gegevensuitwisseling FO-BO 

 Geautomatiseerd inlezen van de persoons- en de zorgopdracht uit verschillende frontoffices, 
waaronder wijkteams, doelgroep loketten (bijv jongerenloket) en burgerportals, zoveel 
mogelijk op basis van standaarden inclusief validatie van gegevens 

 
G. Gegevensuitwisseling BO-Keten 

 Het volledig geautomatiseerd uitzetten en volgen van de opdrachten bij de zorgverleners 
conform de landelijke standaarden (berichtenverkeer). Het volledig geautomatiseerd 
uitwisselen van de benodigde informatie met CAK en SVB 

 Het uitwisselen van gegevens met een indicatieorgaan 
 
H. Gegevensuitwisseling BO-Intern 

 Uitwisselen van gegevens tussen verschillende kernsystemen en deelsystemen in het 
gemeentelijke domein, waaronder een DMS, BRP en financieel systeem. 

 
In ontwikkeling 
Een belangrijk aspect in het domein Zorg is dat het volop in ontwikkeling is. Er worden nieuwe 
arrangementen, inkoopmogelijkheden en dergelijke uitgeprobeerd en ingevoerd. Dit vraagt een 
backoffice waarin eenvoudig en flexibel nieuwe producten en arrangementen opgevoerd kunnen 
worden.  
 
Diversiteit in de frontoffice 
De frontoffices van de gemeenten zijn verschillend ingericht. Verschillend tussen de steden, maar ook 
met verschillen binnen de steden. Daarom wordt de backoffice applicatie zo ontworpen dat deze met 
een standaardkoppeling kan communiceren met frontoffice applicaties. 
Dit zijn koppelingen aan de voorkant van het proces waarbij vanuit de frontoffice een besluit of 
verzoek tot besluit aan de backoffice kan worden aangeboden. De backoffice oplossing bevat de optie 
om de formele besluitvorming (opstellen beschikking) in de backoffice te laten plaatsvinden.  
 
Terugkoppeling en statusinformatie 
In toenemende mate willen de steden burgers zelf toegang geven tot het dossier en relevante 
statusinformatie. Bovendien is deze informatie op verschillende plaatsen in de (gemeentelijke) 
organisatie nodig om afwegingen te kunnen maken en de status te kunnen zien. 
Daarom wordt de backoffice applicatie zo ontworpen dat de statusinformatie en dossierinformatie door 
middel van standaard services beschikbaar gesteld kan worden aan andere applicaties. De backoffice 
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applicatie biedt dus zelf geen selfservice of klantbeeld functionaliteit, maar stelt die informatie wel 
beschikbaar voor ‘frontoffice’ applicaties die dat nodig hebben. 
 
Regionaal 
Op het gebied van jeugd wordt vaak op regionaal niveau samengewerkt. Ook hier kunnen de 
administratieve taken op een uniforme manier worden georganiseerd in de backofficeoplossing, terwijl 
de frontoffice voor jeugd die regionaal georganiseerd is een eigen omgeving kan zijn.  
 
Beschrijving van het proces: 
 
Start proces in de frontoffice: 

- NB: Ook al betreft dit document de productvisie op de backoffice, wordt er eerst een 
algemene beschrijving van de hoofdstappen in de frontoffice beschreven. De reden hiervoor is 
dat de gemeenten ieder een andere knip kennen tussen de frontoffices en backoffice.  

- Het proces start bij één van de ‘frontoffices’ van de gemeente, waarbij de burger / het gezin / 
de leefeenheid in gesprek met het buurtteam, een doelgroeploket zoals een jongerenloket, of 
bij de gemeentebalie, of via de burgerportal, call center of met een zorgverlener/aanbieder de 
zorgvraag kenbaar maakt. 

- Revelante gegevens van de burger over de zorgvraag worden genoteerd in het bij de 
frontoffice aanwezig systeem, die van belang zijn bij het opstellen van een zorgplan. In 
bepaalde situaties zoals het aanvragen van een hulpmiddel kan volstaan worden om dit als 
een “aanvraag” te behandelen. Deze “aanvraag” loopt in eerste instantie via een melding, 
waarbij de frontoffice – waarbij al dan niet een indicatieorgaan wordt ingeschakeld – kan 
beoordelen of de melding aanleiding geeft om de zorgvraag op een andere manier in te 
vullen. Het uiteindelijke proces kan leiden tot een formele aanvraag voor zorg. 

- Bij diverse frontoffices, zoals bij de wijk- en buurtteams wordt ook zelf zorg verleend en dat 
kan betekenen dat er van een uiteindelijke “aanvraag” geen sprake is. 

- Op het moment dat de aanvraag zeer waarschijnlijk leidt tot uitvoering van zorgtaken dan wel 
het leveren van zorgproducten, worden relevante gegevens doorgestuurd ter verwerking door 
de backoffice van de gemeente. Deze gegevens worden in beginsel doorgestuurd via het 
zaaksysteem van de gemeente. 

 
Start proces in de backoffice: 

- De afhandeling van het zorgbesluit / de zorgopdracht start altijd met het valideren van de 
persoonsgegevens (via een BRP check) en het checken op volledigheid van de zorgopdracht. 
Aan de hand van eerder ingestelde paramaters kan dan bepaald worden of de zorgopdracht 
verder wordt afgehandeld in de backoffice of toch eerst terug moet naar de frontoffice. In dat 
laatste geval ontvangt de frontoffice een bericht retour met daarin aangegeven welke 
gegevens ontbreken. Het validatie proces vindt geheel geautomatiseerd plaats.  

- De verdere afhandeling van het zorgbesluit / de zorgopdracht kan verlopen via 2 
hoofdstromen:  

o Geheel geautomatiseerde afhandeling zonder tussenkomst van een medewerker. De 
gehele afhandeling, inclusief beschikking, het bestellen van het zorgproduct of de 
zorgdienst, de financiële afhandeling en het berichtenverkeer met de ketenpartners is 
volledig geautomatiseerd. Ook in geval dat er een mutatie plaatsvindt, bijvoorbeeld bij 
verhuizing of overlijden wordt het zorgtraject automatisch bijgesteld en de betrokken 
personen waaronder de burger en de zorgaanbieder geïnformeerd.  

o Handmatige afhandeling. Daarbij gaat het om vaak complexere situaties, waarbij een 
nader onderzoek nodig is. Dit geldt o.a. bij de huisartsenroute en bij 
indicatiestellingen, in het geval dat niet heeft plaatsgevonden in het frontoffice proces. 
Ook kan dit spelen bij het afhandelen van offertes van zorgleveranciers in geval van 
hulpmiddelen. Daarnaast wordt er geheel geautomatiseerd een beschikking 
opgesteld, en het zorgproduct besteld gelijk aan de geautomatiseerde afhandeling. 
Mutaties worden handmatig ingevoerd, met de mogelijkheid dat mutaties uit 
bijvoorbeeld het GBA automatisch worden getriggerd. De financiële afhandeling vindt 
deels handmatig deels geautomatiseerd plaats.  

- Aan het eind van de afhandeling van het zorgbesluit / de zorgopdracht wordt automatisch een 
bericht aangemaakt voor de diverse ketenpartijen: het CAK, de SVB en de Zorgaanbieder. 
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Terugkoppeling naar de frontoffice: 
- De backoffice applicatie biedt de mogelijkheid om de meest actuele en valide gegevens door 

te geven aan de frontoffice (al dan niet via de midoffice van de gemeente). Daarbij gaat het 
om gegevens van: de persoon / het gezin / de leefeenheid, zorgdossier (basale 
kerngegevens), zorgaanbieders, budget(uitnutting), zorgproducten (producten en 
dienstencatalogus), zorgcontracten en wachtlijsten.  

 
Beheer van het systeem: 

- De kern en kracht van het systeem ligt in de beheer en inrichtingsmogelijkheden. Hierin biedt 
het systeem een nauwkeurige manier om op detailniveau parameters in te stellen zodat een 
geautomatiseerde afhandeling mogelijk wordt, inclusief plausibiliteitscontroles.  

- De belangrijkste inrichtingsmogelijkheden betreffen:  
o Opvoeren van zorgproducten (producten- en dienstencatalogus) 
o Product- en contractbeheer 
o Configuratie van het zorgcontract 
o Inrichting van de procesflow 
o Documentsjablonen, o.a. tekstblokken beschikkingen 

- Inrichting kan in bepaalde gevallen worden uitbesteed aan de leverancier, afhankelijk van de 
gewenste efficiency.  

- Daarnaast bevat beheer de mogelijkheid om het gebruikersbeheer in te richten, een 
geautomatiseerde werkverdeling in te richten (i.v.m. de handmatige afhandeling van het 
zorgbesluit / de zorgopdracht) en om het berichtenverkeer te beheren.  

 
Additionele processen: 

- Hierbij gaat het om het produceren van brieven en bulkmailings naar burgers 
- De mogelijkheid om de afspraken uit de zorgcontracten en budgetbewaking op zorgaanbieder 

niveau te beheren en te communiceren naar de ketenpartners 
- Het vastleggen van basale gegevens op handhavingsniveau. Het staat nog open in hoeverre 

dit gekoppeld moet worden met specifieke handhavingmodules.  
 
Processturing op operationeel niveau: 

- Alle relevante gegevens die samenhangen met het operationele proces qua sturing – zoals 
bijvoorbeeld doorlooptijden – kunnen in overzichten worden geproduceerd. Op het moment 
dat het om complexere samenhangende gegevens gaat die bijvoorbeeld gebruikt wordt voor 
beleidsbepaling zal de gemeente gebruik maken van managementsystemen.  


