
 

Uitdagingen binnen de gemeente 
Gemeenten staan voor de uitdaging om op integrale wijze invulling te geven aan het 
gehele sociaal domein van zorg, welzijn, werk & inkomen. Tegelijkertijd wordt gevraagd een 
omvangrijke besparing te realiseren en een grotere rol voor de burger te introduceren. Dit 
geeft aanleiding tot inpassen van nieuwe taken en processen en herontwerp van het 
bestaande.  

Gevolg is een groter beroep op zelfredzaamheid, ontstaan van wijkteams die dicht bij de 
burger opereren en processen die veranderen. De voorheen traditionele ‘backoffice’ taken 
(indicatie stellen, beschikken en zorg toewijzen) verschuiven steeds meer naar de 
‘frontoffice’ (wijkteams) of zelfs naar de burger zelf. Gelijktijdig bundelen veel gemeenten 
de krachten (bijvoorbeeld op het vlak van zorginkoop) en starten initiatieven waarin 
gemeenten processtappen uitbesteden aan een externe partij (bijvoorbeeld de verwerking 
van declaraties en facturen).  

Deze ontwikkelingen maken dat het sociaal domein geen statische wereld is, maar 
voortdurend onderhevig aan verandering. Dit vereist van gemeenten, zorgprofessionals én 
softwareleveranciers een visie die bijdraagt aan het vermogen hier adequaat op in te 
kunnen spelen. 

Hoe kan software ondersteuning bieden? 
Topicus levert als oplossing een samenhangend serviceplatform (TOP), waarop 
verschillende betrokkenen, ieder vanuit een eigen rol, intensief samenwerken. Geen log en 
statisch systeem, maar een systeem dat “meedenkt”, overzicht biedt en samenwerking 
faciliteert (inclusief veilige informatiedeling). Een procesondersteunend systeem voor de 
volledige keten van toegang en regie tot aan opdrachtverstrekking en factuurverwerking. 
Zonder administratieve lasten. 

Voordelen voor de gemeente 
1. Actieve co-creatie 

Topicus vindt dat software moet werken voor de gebruiker. Niet andersom. Daarom bieden 
wij oplossingen voor en door gemeenten. Samen met gebruikergroepen geven wij invulling 
aan de doorontwikkeling. Op basis van co-creatie en vanuit de praktijk verkennen we 
nieuwe wegen om de zorg te verbeteren en betaalbaar te houden. Zo krijg je altijd een 
oplossing die past bij de vraag van je gemeente.  

 
 

Regie in eigen hand! 



 

2. Verbinding met alle ketenpartijen 
TOP sluit naadloos aan op bestaande gemeentelijke systemen en gegevensstandaarden. 
Denk aan koppelingen met CORV, Suwinet of GBA en standaarden als StUF en 
iStandaarden. Huisartsen, maatschappelijk werkers, verpleeg- en verzorgingshuizen, de 
thuiszorg, onderwijsinstellingen, vrijwilligers, inwoners, jeugdgezondheidszorg en 
gezinscoördinatoren: voor iedereen brengt TOP informatie eenduidig samen. Het platform 
verbindt partijen en geeft jou de regie. 

3. Veiligheid van het hoogste niveau 
We begrijpen dat softwarebeveiliging belangrijk is voor gemeenten en daarom hanteren we 
de hoogste eisen op beveiligings- en autorisatiegebied. Deze eisen worden door 
onafhankelijke internationale partijen getoetst. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen 
dat te allen tijde zorgvuldig met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. TOP biedt deze 
zekerheid. Zo heeft TOP met succes het Privacy Impact Assessment (PIA) van de 
rijksoverheid doorstaan. 

4. Altijd en overal online 
TOP is via het internet altijd en overal te bereiken. Vanaf je werkplek, thuis of onderweg. En 
geschikt voor pc of tablet. Wij verzorgen hosting, beheer en onderhoud. Met deze ‘all-in’ 
formule zijn de beheerlasten laag en kunnen gemeenten snel inspelen op veranderende 
eisen en wensen.  

Wat betekent dat concreet? 
Met het Topicus Overheid Platform haal je een complete oplossing voor de taakstelling in 
het sociaal domein binnen. Op het werkterrein van Jeugd, WMO en Participatie biedt TOP 
ondersteuning van intake tot ondersteuningsplan en van inkoop tot declaratieverwerking, 
met mogelijkheden tot het onderbouwen en verantwoorden van strategisch beleid. Vanuit 
een perspectief waarin de burger centraal staat.  

Onderstaande modules vullen elkaar naadloos aan, maar zijn ook los van elkaar af te 
nemen. 
 

 
In TOP Regie komen ondersteuningsvragen en meldingen binnen via inwoners, 
welzijnsorganisaties, wijkteams of huisartsen. Jij registreert de vraag of melding en doet een 
intake. De triage gebeurt aan de hand van vragenlijsten in TOP. Als een keukentafelgesprek 
noodzakelijk blijkt, ondersteunt TOP je hierin. Je krijgt inzicht in het klantbeeld, stelt het 
ondersteuningsplan samen en maakt eventueel een keuze uit het aanbod van 
zorgvoorzieningen.  

 

 



 

Inclusief 

ü Veilige communicatie met huisartsen door integratie van Zorgmail 
ü Beschikkingen en brieven generen met eigen te beheren sjablonen en huisstijl 
ü Koppeling met GBA(-V) voor eenvoudige en snelle registratie van personen en gezinnen 
ü Digitale overlegtafel inclusief notuleerfunctie en mogelijkheid tot versturen van 

uitnodigingen 
ü Persoonlijk dashboard voor directe inzage in werkvoorraad en activiteiten 
ü Toewijzen van zorg via iWMO en iJW berichten 

 

 
TOP Financieel stelt je in staat om de enorme stroom aan declaraties van zorgaanbieders te 
verwerken met zeer hoge automatiseringsgraad. Je kunt de declaraties inlezen (handmatig 
of vanuit een rechtstreekse koppeling met Vecozo of het GGK), waarna TOP Financieel 
probeert declaraties te matchen met de toewijzingen, verschillen verrekent en 
betaaladviezen verstuurt aan het financiële systeem van je gemeente. Bovendien kun je het 
controleproces naar eigen wens inrichten voor uitvalsituaties. 

Inclusief 

ü Berichtenmonitor met realtime inzage in proces en status van berichten 
ü Financieel dashboard voor actuele inzage in uitstaande verplichtingen 
ü Configurabele workflow voor het afhandelen van declaraties die uitvallen 
ü Declaratieportaal voor zorgaanbieders die nog niet zijn aangesloten op het 

elektronische berichtenverkeer 
ü Uitgebreide audittrail en logging ten behoeve van een accountantsverklaring 

 

 
Wil jouw gemeente burgers ook actief betrekken in het ondersteuningsplan, dan biedt TOP 
Portaal hierin uitkomst. Burgers (of daartoe gemachtigde mantelzorgers) krijgen veilig en 
vertrouwd digitale toegang tot hun dossier via het TOP Portaal. Om zicht te hebben op 
gemaakte afspraken, samen te werken aan het ondersteuningsplan en contact te leggen 
met betrokken hulpverleners. 

Inclusief 

ü Veilige communicatie met casemanager, betrokken hulpverleners en mantelzorgers 
ü Bijhouden van de voortgang van eigen activiteiten 
ü Ruimte voor persoonlijke aantekeningen 
ü Registratie van toestemming voor het delen van gegevens 

 



 

 
TOP CORV ondersteunt voor CORV alle relevante berichtenverkeer voor gemeenten en 
Veilig Thuis-organisaties. Middels TOP CORV is het mogelijk om voor een cliënt een 
Verzoek tot Onderzoek (VTO) in te dienen bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). 
Tevens ondersteunt TOP CORV het ontvangen van Zorgmeldingen van de Politie, het 
ontvangen van notificaties van de RvdK en het ontvangen van 
jeugdreclasseringsmaatregelen van de Rechtbank. 

Inclusief 

ü Actieve notificatie op binnenkomende berichten 
ü Automatische koppeling van berichten aan dossiers 
ü Inzage in communicatiehistorie 
ü Integratie met TOP Regie 

Meer weten? 
Dit is het moment om anders te durven denken en doen. Word ook een TOP organisatie, 
neem de regie in eigen hand en ga voor samenwerking en efficiency in jouw gemeente! 
Meer weten? Neem dan contact met ons op via info@topicusoverheid.nl. Wil je meer weten 
over Topicus of andere innovatieve softwareoplossingen die Topicus biedt? Kijk dan op 
www.topicus.nl/gemeente.  

 


