
Inwonercloud 



• Decentralisatie: geen transitie maar transformatie 

• Mensen eerst! 

• Inwonercloud = betere, digitale dienstverlening, in relatie met zaakgericht 
werken 

 

Resultaat: 

• Nieuwe website WoerdenWijzer.nl 

• Sociale kaart (in ontwikkeling) 

– Inhoudelijke informatie 

– Aanbod 

 

Te verwachten resultaat: 

• Eigen webomgeving, toegang tot dossier 

 

Cumulus maakt dit mogelijk! 

 

 

Het korte verhaal 



Bestuurlijke reis met de transformatie 

 

Belofte transformatie:  

• één huishouden, één plan, één budget en één regisseur  

• aansluiten bij de leefwereld van de inwoner  

• regie op eigen gegevens en informatie  

• privacy waarborgen van de inwoner  

 

 

 

Verdieping: waarom ook alweer? 



Bestuurlijke reis met de transformatie 

 

Maar ook:  

• verlagen zorgkosten  

• in control zijn  

• verminderen administratieve lasten voor de inwoner en voor 

betrokken organisaties  

 

Verdieping: waarom ook alweer? 



Mensen Eerst! 

Inwonercloud 



Meer regie 

Minder blackbox 

Transparantie 



Hoe: cultuur 



Hoe: herinrichting werkprocessen A
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Cumulus 



• Huidige systeem voldoet niet aan onze wensen 

 

 

Waarom Cumulus? 

Geen transparantie 

Weinig flexibel 



Waarom zelf? 

Eigendom: flexibiliteit en eigen keuzes 
kunnen maken 

Niets op de markt 

Mogelijkheid om te delen 



 

Financieel 

Bouwkosten:  € 175.000 
beschikbaar gesteld 

Implementatie kosten 
vergelijkbaar met 
herinrichting huidig systeem 



Financieel 

Jaarlijkse 
kosten 

GWS € 65.000 

Woerden 2 gemeenten 3 gemeenten 4 gemeenten 

Cumulus € 80.000 € 52.500 € 45.000 € 37.500 

Inverdieneffect € -15.000 € 12.500 € 20.000 € 27.500 

Beheerkosten 



• Implementatie kost meer tijd 

• Extra kosten: inhuur applicatiebeheer GWS: € 75.000 

• Stand van zaken: 

– Software opgeleverd 

– Werkprocessen worden herzien 

– Demo beschikbaar 

– Inrichting gestart per 1 januari 2018 

 

• In gesprek met: De Ronde Venen, Stichtse Vecht,  ICT-coöperatie 

(Eindhoven, St. Michielgestel, Boxtel). Samenwerkingsverband Noord West 

Friesland (participatiewet, Ferm Werk) 

• Geïnteresseerd: Zutphen, Gooi en Vechtstreek, Houten, Wijdemeren, 

Lansingerland en VNG 

Waar staan we nu? 



• Decentralisatie: geen transitie maar Transformatie 

• Mensen eerst! 

• Inwonercloud = betere, digitale dienstverlening, in relatie met zaakgericht 
werken 

 

Resultaat: 

• Nieuwe website WoerdenWijzer.nl 

• Sociale kaart (in ontwikkeling) 

– Inhoudelijke informatie 

– Aanbod 

 

Te verwachten resultaat: 

• Eigen webomgeving, toegang tot dossier 

 

Cumulus maakt dit mogelijk! En we kunnen dit gaan delen. 

 

Samenvattend 



Vragen 


