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Voorstel	technische	aansluiting	CORV		

 
Aan:   AO Jeugd 
Van: Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland 
Onderwerp:  Aansluiting CORV 

Inleiding	
 
In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële organisaties samenwerken bij de 
uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Efficiënte en effectieve informatie 
uitwisseling is daarbij essentieel; de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) 
regelt hierin het (formele) berichtenverkeer.  
De afspraken met de Raad van de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instellingen en 
het gebruik van de CORV wordt voor Holland Rijnland inhoudelijk voorbereid door de 
Werkgroep Veiligheid en Kind1. In hun advies stellen zij het volgende voor.  
 

 Gemeenten in Holland Rijnland worden wel aangesloten op de CORV maar zullen 
niet actief aan de slag gaan met de berichten welke vanuit de CORV over en weer 
gerouteerd worden.  

 Als gevolg van het niet actief participeren als gemeente in de CORV, de jeugd- en 
gezinsteams te mandateren voor de ontvangst van deze berichten/notificaties.  

 De jeugd- en gezinsteams worden door gemeenten gemandateerd CORV-berichten 
te ontvangen en te versturen zoals gespecificeerd in bijgaande bijlage.  

 De aansluiting van leerplicht (RBL) geen prioriteit geven en dus leerplicht (nog) niet 
aansluiten op de CORV. 

 
De Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland doet bij deze een voorstel voor 
de daadwerkelijke aansluiting van gemeenten op de CORV. Uitgangspunt daarbij is dat alle 
oplossingen de privacy van de gegevens conform de geldende wetgeving garanderen.  
 
De keuze van de implementatie is op te splitsen in een organisatorische- en een technische 
keuze. Organisatorisch moet een keuze gemaakt worden tussen gezamenlijk of per 
gemeente aansluiten. Technisch moet een keuze gemaakt worden uit aansluiten via een 
Digikoppeling2 en het inrichten van een ESB/Broker3 (nog niet bij alle gemeenten 
beschikbaar) óf aansluiten via een zgn. SaaS oplossing. Dit betekent Software as a Service 
waarbij de applicatie niet bij de gemeente zelf draait maar bij de leverancier, in een 
zogenaamde Cloud. Deze leverancier zorgt ook voor het beheer. 

 	

                                                 
1 Voorstel CORV. Werkgroep Veiligheid en Kind. Leiden 17 juli 2014 
2 Zoals een brief in een envelop gaat voor verzending, zo gaat een elektronisch bericht in een digitale 
verpakking. Digikoppeling bestaat uit koppelvlakstandaarden, die logistieke afspraken bevatten voor 
berichtenuitwisseling tussen overheden. Met één Digikoppeling-implementatie in de eigen ICT-omgeving 
kunnen berichten uitgewisseld worden met alle overheden. 
3 De ESB/Broker zorgt voor het routeren van berichten. 
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Gezamenlijk	aansluiten	of	per	gemeente	
 
Voordelen van gezamenlijk aansluiten 
 

 Gezamenlijk beleid: gemeenten geven gezamenlijk in Holland Rijnland vorm aan de 
taken binnen de transitie jeugd. Een gezamenlijke aansluiting is dan een logisch 
gevolg. 

 Gemeenschappelijke bedrijfsvoering, waaronder een gezamenlijke inkoop van de 
gespecialiseerde jeugdhulp. Het ligt dan in de lijn om ook de aansluiting op de CORV 
gezamenlijk te doen.  

 Gemeenschappelijke partners: gemeenten hebben dezelfde partners die berichten 
ontvangen en versturen via de CORV. Dit zijn het AMHK, de Gecertificeerde 
Instellingen (Bureau Jeugdzorg, het Leger des Heils, de William Schrikkergroep en 
de Stichting Gereformeerd Jeugdzorg), de politie en de Raad voor de 
Kinderbescherming. Deze partijen werken met alle gemeenten samen in de justitiële 
keten en zijn verplicht om zelf aan te sluiten op de CORV.  

 Efficiency: bij een gezamenlijke aansluiting kan schaalvoordeel behaald worden bij 
inrichting en beheer van de software. Schaalvoordeel voor aanschaf hangt af van het 
prijsmodel van de leverancier. Als dat per inwoner is, is schaalvoordeel niet haalbaar. 
Wel is de onderhandelingspositie van gemeenten sterker. 

 Gezamenlijk aansluiten ondersteunt één werkwijze rondom de CORV en de 
berichten. 

 
Nadelen van gezamenlijk aansluiten 
 

 Het vergt enige besluitvorming en organisatorische aanpassingen om dit te 
realiseren. 

 Gemeenten sluiten aan bij regionaal beleid en hebben geen lokale vrijheden. 
 
Voordelen aansluiten per gemeente 
 

 Lokale verschillen in beleid en infrastructuur en 3D implementatie. Gemeenten 
verschillen in hun besturingsfilosofie, en visie op de mate van integraliteit in de 
uitvoering van het Sociale Domein en de wijze waarop zij de implementatie van de 
decentralisaties vormgeven. Bovendien is bepaald dat de gemeenten lokaal enige 
vrijheid hebben met betrekking tot de inrichting van de jeugd- en gezinsteams. 
Dergelijke verschillen kunnen in de toekomst leiden tot andere opvattingen over de 
aansturing en inrichting van bijvoorbeeld de JGT’s en de omgang met de CORV-
berichten. Dit pleit voor lokale aansluiting. De gemeenten kunnen een eigen keuze 
maken 

 De aansluiting loopt mee met de normale bedrijfsvoering van de gemeenten. 
 
Nadelen aansluiten per gemeente 
 

 Geen gemeenschappelijkheid in de regio over een regionaal aspect. 
 Gemeenten moeten eigen bedrijfsproces inrichten en kennis over CORV bijhouden; 

extra en dubbel werk. 
 Hogere kosten. 
 Werkzaamheden t.b.v. aansluiting moeten bij iedere gemeente afzonderlijk 

georganiseerd worden) 
 Onhaalbaar in tijd (voor sommige gemeenten) 
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Digikoppeling	of	SaaS	
Na de bepaling van een gemeenschappelijke of individuele aansluiting, moet vervolgens een 
keuze gemaakt worden voor een Digikoppeling of SaaS. 
 
Voordelen Digikoppeling 
 

 Digikoppeling is bij verschillende gemeenten al geïmplementeerd (of wordt 
geïmplementeerd) omdat Digikoppeling ook nodig is voor andere 
projecten/applicaties binnen de gemeente zoals MijnOverheid, Landelijke voorziening 
WOZ en Handelsregister. 

 
 
Nadelen Digikoppeling 
 

 Het is een tijdelijke oplossing omdat KING en VNG werken aan een generieke 
oplossing voor de aansluiting via het gemeentelijk gegevensknooppunt waarmee alle 
landelijke voorzieningen gekoppeld gaan worden aan de gemeentelijke infrastructuur. 
Dit wordt op een later tijdstip gerealiseerd en is niet operationeel vóór 1-1-2015. 

 Installatie op locatie van de gemeente heeft meer aansluitstappen en een langere 
doorlooptijd dan het gebruik van SaaS oplossing die al is gekoppeld met CORV. 
Volgens ons is deze optie niet meer haalbaar. 

 Voor de gemeente die op dit moment nog geen Digikoppeling hebben, is het niet 
haalbaar om deze nog tijdig te implementeren. 

 
Voordelen SaaS 
 

 De ESB/Broker, die ervoor dat berichten worden afgeleverd, hoeft niet ingericht te 
worden. 

 Er hoeft alleen een autorisatiematrix (waarin wordt vastgelegd wie gerechtigd is om 
berichten te ontvangen) ingericht te worden. 

 De ICT infrastructuur van de gemeente hoeft niet gewijzigd te worden. Hierdoor wordt 
het mogelijk de implementatie van het gemeentelijk gegevensknooppunt af te 
wachten zónder dat de investering in de ESB/Broker nodig is. 

 
Nadelen SaaS 
 

 SaaS is een Cloud-oplossing. De vraag is of deze oplossing past binnen het Cloud-
beleid van de verschillende gemeenten. 

 
 
Combinatie van deze keuzemogelijkheden levert een viertal scenario’s op: 
 

1. Gezamenlijke – Digikoppeling Servicepunt 71 
2. Gezamenlijk – SaaS oplossing 
3. Individueel – Digikoppeling 
4. Individueel – SaaS oplossing 

Jeugd‐	en	gezinsteams	
 
Een specifiek aspect van de realisatie van de CORV is de aansluiting van de jeugd- en 
gezinsteams. Deze zijn niet verplicht om zelf aan te sluiten. Als het voorstel van de 
Werkgroep Kind en Veiligheid wordt aangenomen, moet bepaald worden of de JGT’s door 
de gemeente verzocht worden om zelf voor een aansluiting op de CORV te zorgen, of ze 
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gebruik kunnen maken van een bestaande koppeling bij een van de instellingen, of dat de 
gemeenten zorgen voor een aansluiting per team. De JGT’s werken met PlusPlan. Dit 
systeem is geëvalueerd met als resultaat dat voorgesteld wordt om de applicatie op korte 
termijn nog aan te passen zodat deze geschikt is om per 1-1-2015 de werkzaamheden van 
de JGT’s te ondersteunen. Met de ervaringen die vanaf 1-1-2015 worden opgebouwd, 
worden vereisten opgesteld t.b.v. de aanbesteding van een nieuwe applicatie die een 
structurele, lange termijn oplossing moet bieden. Gezien de tijdsdruk is het voorstel om niet 
uit te gaan van een koppeling tussen PlusPlan en de CORV en een gemeentelijke oplossing 
te kiezen. Consequentie voor de JGT’s is dat ze een tweede applicatie (web portaal) moeten 
openen om CORV berichten te ontvangen en versturen. 

Advies	van	de	werkgroep	Informatiemanagement	Holland	Rijnland	
 
Kies voor scenario 2: een gezamenlijke aansluiting met een SaaS oplossing voor de 
aansluiting op de CORV per 1 januari 2015. 
 
Onze inschatting is dat scenario 1 van het inrichten van de ESB/Broker niet haalbaar is. 
Zoals gezegd is dit een tijdelijke oplossing en dus een desinvestering. 
Gezien het feit dat gemeenten zelf niets zullen doen met de berichten uit de CORV, het 
gezamenlijke beleid, de gezamenlijke bedrijfsvoering en dezelfde partners bij de 
gegevensuitwisseling, adviseren wij te besluiten voor gezamenlijk aansluiten via de SaaS.  
Overigens is er geen verschil in mogelijkheden van beveiliging van gegevens per oplossing. 
Beide zijn goed te beveiligen.  
 
 
 
 
 
De Werkgroep Informatiemanagement Holland Rijnland kan de verantwoordelijkheid nemen 
voor het realiseren van de CORV. Servicepunt 71 is bereid het beheer op zich te nemen. 
Een eventuele tweede optie is het beheer bij de leverancier onderbrengen.  
 
Besluit voor de periode 2015 en 2016 en evalueer begin 2016. 
 
Het ligt in de rede om de periode van gezamenlijk parallel te laten lopen aan de periode dat 
de HR-gemeenten Servicepunt 71 de opdracht hebben gegeven voor de technische inkoop 
van de gespecialiseerde jeugdhulp (de jaren 2015 en 2016). In deze periode zal het 
gemeentelijk gegevensknooppunt operationeel zijn. Bovendien zal in deze jaren duidelijk 
worden hoe de lokale infrastructuur zich in gemeenten ontwikkeld en op welke wijze de 
inkoop gespecialiseerde jeugdhulp structureel vormgegeven zal worden. Duidelijkheid over 
deze zaken zal leidend zijn voor de meest passende keuze voorde structurele wijze van 
aansluiting. Hierover kan in het eerste kwartaal van 2016 een besluit worden genomen. 
 

	
  

Leg de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de CORV neer bij de 
Werkgroep Informatiemanagement Holland Rijnland en leg het beheer bij 
Servicepunt 71. 
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Vervolgstappen	
 
Na positieve besluitvorming van het PHO moeten de volgende vervolgstappen gezet worden. 
 
Inhoudelijke keuzen 
 
Voor het realiseren van bovenstaande oplossingen moet aan verschillende randvoorwaarden 
worden voldaan.  

 De besluitvorming bij Holland Rijnland over de inhoudelijke invulling van de 
aansluiting justitiële keten en de gemeentelijke keten moet zo spoedig mogelijk 
worden afgerond (PHO).  

 Gezien de mogelijkheid dat gemeenten variatie kunnen laten zien in de inrichting en 
aansturing van de JGT’s, moet de vraag of lokale afstemming en besluitvorming 
noodzakelijk en gewenst is, beantwoord worden (gemeenten). 

 Bij instemming met het voorstel van de werkgroep Kind en Veiligheid en dit voorstel 
moeten zo snel mogelijk gesprekken gevoerd worden met de deelnemende 
organisaties over de gegevensuitwisseling via de CORV. 

 Als gekozen wordt voor het gezamenlijk aansluiten op de CORV moeten besluiten 
genomen worden over het inrichten en het beheer van de CORV. 

 Aansluiten op de CORV opnemen in de mandateringsovereenkomst met de JGT’s 
(SP71).  

 
Inventarisatie koppelingsmogelijkheden 
 

 Er dienen zo snel mogelijk gesprekken gevoerd te worden met de deelnemende 
organisaties over de gegevensuitwisseling via de CORV, vooral ook met de jeugd- en 
gezinsteams (Werkgroep Informatiemanagement).  

 
Privacy en Beveiliging 
 
Naast inhoudelijke afwegingen spelen hier uiteraard ook kwesties van privacy en beveiliging. 
Deze moeten in de mandateringsovereenkomsten opgenomen worden.  
 
Uitvoering en Beheer 
 
Daarnaast moet de opdracht voor het inrichten en beheer van de CORV worden 
geoperationaliseerd. 
 

Kosten	
	
Initiële kosten 
Er is nog weinig informatie beschikbaar over prijzen van de diverse mogelijkheden die 
leveranciers bieden. Wel is er inzicht in welke leveranciers een applicatie (conform gewenste 
functionaliteit gaan leveren). Deze leveranciers hanteren verschillende kostenmodellen 
zoals: 

 Kosten per inwoner  
 Kosten per gebruiker  
 Kosten op projectbasis  

We stellen voor dat Holland Rijnland de kosten voorschiet en dat deze verrekend worden 
naar de gemeenten.  
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Structurele kosten 
Eerste globale indicatie op basis van (summiere) informatie van leveranciers is een 
kostenpost van € 2000,- tot € 3000 per jaar per gemeente. 

 
 
 
 
 
23-7-2014 
Werkgroep Informatiemanagement Holland Rijnland 
Wil Fabri (gemeente Leiden) 
Bert Dautzenberg (gemeente Alphen aan den Rijn) 
Astrid Fattor (gemeente Teylingen, werkgroep Veiligheid en Kind) 


