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Eindhoven, 10 februari 2015

De gemeente ’s-Hertogenbosch en Synaxion tekenden vrijdag 6 februari 2015 een
overeenkomst voor het Portaal Centrumgemeente.

Gemeente ’s-Hertogenbosch is Centrumgemeente voor Jeugdzorg en WMO voor in totaal 19
gemeenten in de regio en werkt actief samen met circa 300 Zorgaanbieders.
Synaxion voorziet de Centrumgemeente van een Portaal met invoer van gegevens door
Zorgaanbieders voor verantwoording van ingezette zorgactiviteiten. Dit leidt tot dashboards
en rapportages.
Op korte termijn zal Synaxion ook de Zorgaanbieders van rapportages voorzien zodat zij over
dezelfde informatie beschikken als de gemeenten.
Op dit moment loopt er een Pilot voor het Portaal Centrumgemeente bij gemeente Oss als
Centrumgemeente voor de WMO. De verwachting is dat gemeente Oss ook op korte termijn
live zal gaan.

Peter Ruijters, hoofd informatiemanagement Sociaal Domein gemeente ’s-Hertogenbosch:
“De gemeente ’s-Hertogenbosch zet Synaxion in als platform voor de monitoring in het
sociaal domein.
Met behulp van Synaxion kunnen zorgaanbieders en gemeenten in de regio Noordoost
Brabant op een eenvoudige en eenduidige wijze hun informatie delen over Jeugdzorg en
WMO. Zorgaanbieders leveren een gestandaardiseerd, op landelijke normen gebaseerd
formulier aan bij het Synaxion webportaal. De gemeente ’s-Hertogenbosch analyseert deze
gegevens en benut de analyse om gemeenten en zorgaanbieders te informeren, en om
waar nodig bij te sturen. De oplossing die met Synaxion gerealiseerd is zorgt voor minder
bureaucratie, snelheid en vooral inzicht. Dankzij deze oplossing waren de gemeenten in de
regio ’s-Hertogenbosch al heel snel ‘klaar voor de 3d’s’ “.

Pim van Stiphout, commercieel manager Synaxion:
“Wij zijn verheugd met de realisatie van het Portaal Centrumgemeente ’s-Hertogenbosch en
hiermee een bijdrage hebben kunnen leveren aan de oplossing voor de 3d’s van de
gemeenten in de regio ’s-Hertogenbosch. Dit alles dankzij de professionele en voortvarende
samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch “.

Voor meer informatie:
synaxion.com

