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Enige opmerkingen over Werkgroep Zicht en Grip (Z&G) Sociaal Domein Goirle1 

 

In het ambtelijk het discussiestuk “Sociale beheersing (grip op het sociaal domein)” worden 

beheersmaatregelen voor het Sociaal Domein voorgesteld. Hieronder zal ik deze maatregelen 

kort bespreken. Daarna geef ik commentaar op de indicatoren die de werkgroep Z&G heeft 

voorgesteld. Tenslotte bespreek ik of de data die voor de gemeente Goirle worden aangeleverd 

door de regio Hart van Brabant aansluiten bij de door werkgroep Z&G voorgestelde indicatoren.  

Beheersing van het Sociaal Domein 

De centrale rol bij de beheersing van het sociaal domein wordt gespeeld door het Lokaal 

Opgave Team waarbinnen de “integrale monitoring in het sociaal domein plaats” vindt. De 

beheersing moet bereikt worden door ten eerste de instroom te beperken, en ten tweede door 

via “strategisch contractmanagement” de relatie met de zorgaanbieders en de partners in de 

toegang te professionaliseren. Het gaat hier overigens om strategische inkoop (welke 

zorgaanbieder krijgt een contract om zorg te leveren) en om het monitoren van de zorg bij de 

gecontracteerde zorgaanbieder. 

De beperking van de instroom in Wmo en Jeugdzorg moet gerealiseerd worden door 
“doorontwikkeling ’t Loket”. Hierbij moet de regel zijn dat er alleen naar maatvoorzieningen 
verwezen mag worden als dit noodzakelijk is. Daarvoor wordt als maatregel genoemd: “We 
investeren in een juiste, efficiënte en effectieve indicatiestelling en tijdig bijstellen van de 
indicatie door structurele evaluatiemomenten.” Opvallend is dat de suggestie wordt gewekt dat 
medewerkers opgeleid kunnen worden om de “juiste indicaties” te stellen. Hierbij is sprake van 
een misverstand: er bestaat namelijk geen juiste indicatie. Iedere indicatie bij deze vorm van 
zorg bevat voor een groot deel subjectieve interpretaties van de situatie van de potentiële 
cliënt.    

De ‘juiste’ indicatie voor zorg? 

Als men een been breekt, kan (wellicht met enige moeite) een betrouwbare diagnose opgesteld 
worden en ook aangegeven worden welke medische handelingen nodig zijn om tot genezing 
van de beenbreuk te komen. Als men bang is voor honden, is het echter zeer de vraag of hier 
een juiste diagnose is op te stellen en of de gewenste behandeling bepaald kan worden (dit is 
een serieus voorbeeld: er zijn ouders die om deze reden om een verwijzing naar jeugdzorg 
gevraagd hebben). In deze en minder extreme gevallen van psychologische of sociale 
problemen kan de indicatie niet door puur sociaal-medische factoren bepaald zijn. De indicatie 
is afhankelijk van de invloed van de potentiële cliënt, de professional die de indicatie opstelt en 
wellicht ook van de invloed van een eventuele zorgaanbieder. Elementen van dwang, gevoelens 
van empathie, overtuigingskracht, druk van de cliënt of zijn vertegenwoordiger (ouders), enz., 
kunnen een rol gaan spelen bij de oordeelsvorming die tot een indicatie leidt.  

 
1 Ten behoeve van de snelheid is deze notitie (nog) niet gedeeld met de rekenkamercommissie. Voorlopig zijn de 
hier weergegeven opinies dus nog op persoonlijke titel. 
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Bij zorgverlening is het mede daarom van belang dat degene die de indicatie afgeeft op een of 
andere manier door een voldoende mate van kostenbewustzijn wordt ingeperkt. Daarmee 
wordt bedoeld dat hij/zij beseft dat niet iedereen die om zorg vraagt ook zorg gegeven kan 
worden. De regelingen voor Wmo en Jeugdzorg zijn in beginsel open-einde regelingen, maar 
dat kan letterlijk betekenen dat er geen einde aan de uitgaven voor deze regelingen zijn. Dit zal 
zich eerder voordoen als degenen die de indicaties afgeven niet de afweging maken tussen 
zorgverlening en het beperken van de gemeentelijke uitgaven aan zorg.  

Het zal voor menigeen een bekende ervaring zijn dat als je zorg voor jezelf of een van je 
dierbaren wenst, geen enkele hoeveelheid zorg te veel is. De vraag naar zorg is feitelijk 
onbegrensd als er geen rem op gezet kan worden. Die rem is er natuurlijk wel, want dat is het 
maximale budget dat de gemeente wil of kan uitgeven aan zorg. Degene die zorg vraagt evenals 
de zorgaanbieders voelen die rem niet. Die rem moet dan dus in het indicatieproces 
aangebracht worden.  

Rem op indicatie 

Waar het bij de indicatiestelling dan om gaat is dat degene die de indicatie stelt op enige 
manier geconfronteerd wordt met de grenzen aan de zorg. In de jeugdzorg, bijvoorbeeld, 
hebben medici geen last van dit soort grenzen, omdat zij niet geconfronteerd worden met de 
rekening van de zorg die zij voorschrijven. Bij de Wmo hebben de toegangsmedewerkers ook 
niet direct te maken met een grens aan de mogelijke hoeveelheid zorg die gegeven kan 
worden.  

Aangezien de juiste indicatiestelling niet bestaat en de grenzen van zorg voor zorgvragers en 
zorgaanbieders niet tellen, is een ultieme mogelijkheid om de zorguitgaven te beperken door 
‘normen’ mee te geven aan degenen die de indicaties opstellen. Dit kunnen door de open-einde 
regelingen geen in beton gegoten normen zijn, maar het niet voldoen aan die normen zal 
gemotiveerd verantwoord moeten worden. Wat de ‘juiste’ normen zijn, is evenmin vast te 
stellen als wat een juiste indicatie is voor een willekeurige zorgvrager. Het zullen subjectieve 
vuistregels moeten zijn, zoiets als: “Niet meer dan 10% van de jongeren ondervinden zulke 
problemen dat Jeugdzorg geboden is”. Naast een norm voor toelating tot de zorg is het 
daarnaast aan te bevelen normen te formuleren voor lichte, middelzware en specialistische 
zorg. Geheel in overeenstemming met rijksbeleid dient slechts een kleine minderheid naar 
specialistische zorg te worden doorverwezen en, cliënten met specialistische zorg dienen zo 
snel als mogelijk en verantwoord is naar lichtere hulp te worden doorverwezen (afschaling van 
de zorg). 

Normen en indicatoren 

Samenvattend, voor zicht en grip op het sociaal domein zouden normen kunnen worden 
geformuleerd over: 

• Het percentage aanvragen voor zorg dat wordt toegelaten tot zorg, 

• De verdeling van de toegelaten aanvragen over lichte, middelzware en specialistische 
zorg, 

• Het percentage van de verschillende types zorg (licht, middelzwaar en specialistisch) dat   
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Deze laatste norm heeft dus geen betrekking op een indicatie voor toegang tot de 
gemeentelijke zorg, maar op de mate waarin tijdens de zorg cliënten ‘beter’ worden. Hier 
speelt contractmanagement een rol. In hoeverre zijn met de zorgaanbieders duidelijke 
afspraken gemaakt over de mate waarin de situatie van cliënten zodanig verbetert dat de zorg 
kan worden afgeschaald en stuurt de gemeente in het monitoren van de geleverde zorg 
afdoende op de mate van afschaling.  

Alvorens deze normen te formuleren, is het noodzakelijk informatie te krijgen over de feitelijke 
percentages die momenteel en tijdens de afgelopen jaren gegolden hebben. Hierbij kan een 
onderscheid gemaakt worden naar nieuwe indicaties en oude indicaties, naar soorten zorg 
(Wmo, eventueel ook weer onderverdeeld naar beschermd en begeleid wonen; Jeugdzorg, 
desgewenst ook weer onderverdeeld in verschillende diagnosegroepen, bijvoorbeeld dyslexie, 
adhd, etc.). Er zou daarnaast bij de Jeugdzorg een onderscheid gemaakt moeten worden tussen 
indicaties door medici en indicaties door de gemeente. 

Bovenstaande indicatoren zijn ook de indicatoren waar de werkgroep G&Z om gevraagd heeft. 
De werkgroep G&Z verdeelt de indicatoren weer verder onder naar aantallen cliënten en 
uitgaven. Ook dit leidt tot een aan te bevelen toename in informatie (zicht) die de raad kan 
gebruiken om meer grip op het sociaal domein te krijgen.  

In feite betekent het formuleren van normen tav de indicatiestelling voor de 
toegangsmedewerkers een concrete invulling van de versterking van de poortwachtersfunctie 
zoals die ook door de gemeentelijke accountant in zijn management letter voor Goirle, d.d. 16 
januari 2020, werd aanbevolen. Daarnaast zijn normen tav de afschaling van zorg een concrete 
invulling van de versterking van het contractmanagement die ook door de accountant in de 
management letter werd aanbevolen. 

Zonder normen mbt de indicatoren is het onmogelijk voor de raad (of ieder ander 
besluitvormend gremium) om de ontwikkelingen in het Sociaal Domein te evalueren. Daarnaast 
is het bij het ontbreken van ‘knoppen’ niet goed mogelijk om de ontwikkelingen in het sociaal 
domein te sturen.   

De data van de regio Hart van Brabant 

Om een idee te krijgen van hoe scherp de verwijzers indiceren, dient men dus gegevens te 
hebben over het aantal aanvragen voor zorg en het aantal daarvan dat wordt doorverwezen. 
De regio houdt echter alleen het aantal doorverwijzingen bij. Dat heeft tot gevolg dat bij 
ontwikkelingen in de tijd het onmogelijk is om na te gaan of bijvoorbeeld een stijging van het 
aantal doorverwijzingen betekent dat de doorverwijzende instanties (gemeenten en medici) 
minder selectief zijn geworden. Het aantal aanvragen kan immers sneller gegroeid zijn dan het 
aantal doorverwijzingen, zodat er dan juist selectiever zou zijn geïndiceerd.  

De regionale data geven een overzicht van het aantal cliënten naar zorgvorm. Hierbij wordt een 
onderscheid gemaakt naar intensiteit, ofte wel zorgzwaarte. Dit geeft in ieder geval informatie 
over de mate waarin recent of in het verleden doorverwezen is naar zware en minder zware 
zorgvormen. Er kan enige informatie worden afgeleid uit de ontwikkeling van het aantal 
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cliënten met specialistische zorg van jaar tot jaar. Er ontbreekt echter informatie over de 
zorgzwaarte op het moment van doorverwijzing. Hierdoor is het bijvoorbeeld niet 
waarneembaar of er steeds meer of juist steeds minder naar specialistische zorg wordt 
doorverwezen. Evenmin is het dan waarneembaar of er afschaling (en eventueel opschaling) 
plaats vindt van de zorgzwaarte van cliënten die al in het zorgsysteem verblijven.  

Kortom, in de data van de regio Hart van Brabant ontbreekt informatie over een tweetal 
belangrijke indicatoren waar de raad idealiter over zou willen beschikken, namelijk over het 
verwijsgedrag van de gemeente en de medici (bij de jeugdzorg) en de mate van op- of 
afschaling van de zorgzwaarte. Deze twee variabelen zijn cruciaal voor het beheersen van het 
sociaal domein. Het verwijsgedrag geeft informatie over hoe selectief de toegang is en was. De 
op- en afschaling geeft informatie over de mate waarin tijdens de uitvoering van de zorg herstel 
van ‘normale’ verhoudingen voor de cliënt wordt bereikt door de zorgaanbieder. 

Conclusie 

De indicatoren die de werkgroep Z&G voorstelt geven de raad aanwijzingen over, ten eerste de 
selectiviteit van de verwijzers en over de prestatiegerichtheid van de zorgaanbieders. Ten 
tweede kan ermee worden gestuurd door voor deze indicatoren normatieve hoogten vast te 
stellen. Zonder indicatoren is dat niet goed mogelijk. 

Er zij hierbij aangetekend dat de hier besproken normen en indicatoren betrekking hebben op 
het indiceren en monitoren van zorg. Er is hiervan afgezien van mogelijke normen en 
indicatoren die opgesteld kunnen worden bij het inkoopproces. Zo zou men normen kunnen 
opstellen over de gewenste organisatiestructuur van een zorgaanbieder (bijvoorbeeld de 
rechtsvorm, VoF, BV of stichting, het al of niet aannemen van een holdingsstructuur waarbij het 
zorgbedrijf gelinkt is aan niet zorgbedrijven, e.d.), over de transparantie van het zorgproces 
(bijvoorbeeld de kwaliteit van het ingezette personeel, de urenverantwoording, e.d.). Dit soort 
normen/indicatoren aan de voorkant van het zorgproces zijn wellicht net zo belangrijk als de 
normen die tijdens het zorgproces worden gehanteerd. Normen/indicatoren voor het 
inkoopproces proberen te bewerkstelligen dat zorgaanbieders gecontracteerd worden die zich 
kunnen vereenzelvigen met de doelen van de zorgen die de gemeente ook hanteert. 

Harrie Verbon    

    

  

   


