
Module Verplichtingenbeheer 
Als gemeente wil je inzicht in de verplichtingen die je bent aangegaan vanuit de Wmo en Jeugdwet. Zowel

voor het lopende boekjaar als voor de jaren daarna. Is het budget voor dit jaar al bijna op? Wat zijn mijn

openstaande verplichtingen voor volgend jaar? Met de module Verplichtingenbeheer ben je steeds op de

hoogte. Zo bied je het gemeentebestuur en het management steeds een actueel inzicht.

Wat doet de module Verplichtingenbeheer?

Met de module Verplichtingenbeheer ben jij altijd in

control. Je hebt op elk moment inzicht in de

verplichtingen die je bent aangegaan. Zoals

bijvoorbeeld betalingen aan een zorgaanbieder. 

 Maar ook in de uitgaven die je het afgelopen

boekjaar hebt gedaan ten opzichte van de

budgetten. Je controleert met gemak declaraties en

facturen. Voldoen ze aan de gemaakte

contractafspraken en regionale protocollen? Klopt

het niet? Dan pas je bestanden makkelijk aan. 

• Je legt verplichten en

voorzieningen vast op klantniveau.

Je kan deze op elk moment

raadplegen. 

 

• Je krijgt inzicht in: 

- Welke verplichtingen je bent     

 aangegaan;

- Wat je hebt gedeclareerd;

- Wat je hebt betaald;

- Wat de nog openstaande

verplichtingen zijn.

 

• Je ziet makkelijk welke

verplichtingen je hebt. Je kunt dit

overzichtelijk laten zien aan het

gemeentebestuur en jouw

management.

 

• Je legt contractafspraken vast

per zorgaanbieder.

 

• Je leest voorzieningen makkelijk

in en zet ze om. 

Onze persona's zeggen over de VIR

Als burger vind ik het fijn dat de

gemeente haar financiën inzichtelijk

heeft.

Als consulent ben ik blij dat ik

door tijdbesparing meer tijd heb

om het gesprek met de cliënt aan

te gaan. 

Als administratief medewerker

boek ik de verplichtingen volledig

automatisch op productniveau op

en af.

Als manager ben ik blij dat ik

overzichtelijk onze verplichtingen

terug kan koppelen aan mijn

bestuur. 

Als beheerder heb ik minder

overbodig werk omdat mijn

collega's minder handmatige acties

uitvoeren.

Deze module helpt je om de

verplichtingen per klant te

registreren. Dit gaat helemaal

automatisch. Daarnaast maak je

de uitputting inzichtelijk. Zo

ben je altijd in control. Je

regelt makkelijk en

overzichtelijk jouw financiële

verantwoording.

 

Het op- en afboeken van

verplichtingen is op dit

moment een handmatige actie.  

Dit kost vaak veel tijd. Met de

opties ‘Inlezen Voorzieningen’

en ‘Omzetten Voorzieningen’

regel je dit snel! 

 

Mogelijkheden als gebruiker Volledig automatisch Wat betekent dit voor jou?


