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• Delen vertrekpunten van monitor sociaal 
domein in Goirle

• Bespreken voorgestelde KPI’s
raadswerkgroep

• Informeren over stand van zaken inrichting 
dashboard

• Relatie met beheersmaatregelen

• Vervolgafspraken maken

Doel vandaag
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• Pilot beleidsmonitor

• Cliëntervaringsonderzoeken

• Losse onderzoeksprojecten

• Monitors van andere partijen zoals GGD, waar staat je gemeente, CBS (statline), 
“allecijfers in.nl”

• Pilot datagedreven werken jeugd

• Cognos rapportages in eigen beheer

• Regionale monitor jeugd

• Regionale monitor begeleiding

• Monitor CAK

Er is al veel beschikbaar

Doorontwikkeling ‘t Loket
Lokaal opgave team
Inrichten Cognos dashboard

Suites
Wijzer
Cognos
Key2Financiën
Back Office jeugd
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Waarom een eigen monitor

Inzicht in:

• Aantal cliënten, het type zorg dat zij 
gebruiken en de daarmee gemoeide kosten

• Hoe het met de inwoners van Goirle gaat

Geen enkele huidige monitor geeft integraal 
beeld over Goirle.
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Voor wie?

• Prestaties (input en proces)

• Bij voorkeur realtime

• Managementinformatie 
voor dagelijkse sturing

Organisatie

• Resultaten (output)

• Bij voorkeur per kwartaal

• Primair gericht op aantallen 
en euro’s en gemeentelijk 
aandeel in maatschappelijke 
opgave

Bestuur
• Effecten (outcome)

• Foto van Goirle

• Ondersteunend voor 
kaderstellende en 
controlerende taak

• Bij voorkeur per half jaar

Raad

Nodig voor voortgang 
beheersmaatregelen

In meest ideale vorm 
volgt de monitor het 
beleid en de ambitie.
KPI volgt beleid.
KPI geeft richting en 
norm
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• Gefaseerde invoering
• Klein beginnen, goede basis leggen, uitbreiden kan altijd nog

• Voor nu vooral gebruikmakend van eigen systemen en informatie
• Voor duiding

• Eerste focus op aantallen en euro’s

Uitgangspunten

Resultaten (onder meer gebruikmakend van inventarisatie KPI’s raadswerkgroep)

Oktober: frame

November: startpunt

December: versterking

Gericht op het verbinden van 
aantallen met zorgkosten

Foto van Goirle (o.b.v. inventarisatie week sociaal domein)

November: frame

December: startpunt

Januari: versterking

Gericht op het kunnen lezen van 
maatschappelijke ontwikkelingen: 
demografie, gezondheid, deelname

Managementinformatie (o.b.v. 
brainstorm met Hilvarenbeek)

December: frame

Januari: startpunt

Februari: versterking

Betreft: instroom, doorstroom, 
uitstroom, doorlooptijd, 
werkvoorraad
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• Inzicht in aantallen cliënten → eerste rapportages beschikbaar

• Inzicht in ontwikkeling zorgkosten → voor een deel beschikbaar, nog te 

verbinden met financieel systeem

• Inzicht in effect beheersmaatregelen→ in ontwikkeling, basisgedachte gevormd

• Gebruikmakend van eigen rapportages

• Regionale rapportages als check 

• Zorg voor aansluiting van gepresenteerde informatie

Stap 1: Resultaten
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Vragen vooraf:

• Presentatie van gegevens digitaal of in fysieke rapportage

• Presentatie van gegevens per onderdeel (jeugd, Wmo, participatie, voorliggend) 
of geïntegreerd

• Wat is licht, middel of zwaar?
• Licht: inzet algemene voorzieningen die we primair lokaal organiseren (kortom de vrij 

toegankelijke zorg)

• Middel: inzet van maatwerkvoorzieningen die in de regionale inkoopcontracten zijn verwerkt

• Zwaar: inzet van landelijke maatwerkvoorzieningen (en die lopen via VNG-inkoopmodel. Alleen 
van toepassing voor jeugd)

• Wat wordt bedoeld met lokaal, regionaal of landelijk? (is dat in lijn met licht, 
middel, zwaar)

• Geen tot personen herleidbare situaties (met name in geval van maatpact)

Inventarisatie 
raadswerkgroep
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• Ontwikkeling van inzet voorzieningen

(1. Aantal cliënten met een lichte, middel of zware diagnose
4. Aantal cliënten per zorgaanbieder)

• Ontwikkeling van zorgkosten 

• Cliënttevredenheid

Informatiebehoefte (1)

Jeugd Wmo Participatie

- Aantal aanvragen dat wordt afgewezen (1)
- Toe- en afname cliënten per zorgproduct (1)
- Toe- en afname per zorgaanbieder (4)
- Zorgproducten jeugdhulp en Wmo begeleiding vanuit 

landelijk, regionaal of lokaal beleidskader (1)
- Aantal cliënten/ gezinnen dat meedoet met Maatpact

- Toe- en afname 
aanmeldingen 
schuldhulpverlening

- Aantal 
uitkeringsgerechtigden 
met reden van uitstroom

- Inzet participatie-
instrumenten 
(bemiddeling, diagnose, 
scholing, 
werkervaringsplaats, 
gesubsidieerd werk)

- Doorverwijzing via: 
gemeentelijke toegang, 
huisartsen, gedwongen 
kader, overig (en toe- en 
afname per kwartaal) (1)

- Voorzieningen Wmo: rolstoel, 
vervoer, hulp bij huishouden, 
woningaanpassing (1)
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Indicator Wat kan? Toelichting/ afspraak

Aantal aanvragen dat wordt 
afgewezen (1)

Fase 3 Is onderdeel van inzichtelijk maken 
managementinformatie (fase 3). 
Nadere duiding over moment in proces en reden van 
afwijzing nodig.

Toe- en afname cliënten per 
zorgproduct (1)

Fase 1 Nadere duiding over uitsplitsing zorgproduct en 
uitspraak over licht, middel of zware diagnose. 
Daarnaast afspraak over periode waarin ontwikkeling 
zichtbaar wordt gemaakt.
Tot slot uniforme uitleg wat wordt bedoeld met 
landelijk, regionaal of lokaal beleidskader.

Toe- en afname per 
zorgaanbieder (4)

Fase 1

Zorgproducten jeugdhulp en 
Wmo begeleiding vanuit 
landelijk, regionaal of lokaal 
beleidskader (1)

Fase 1

Voorzieningen Wmo: rolstoel, 
vervoer, hulp bij huishouden, 
woningaanpassing (1)

Fase 1

Eerste slag (1)
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Indicator Wat kan? Toelichting/ afspraak

Aantal cliënten/ gezinnen dat 
meedoet met Maatpact

Fase 1 Let op! Gegevens over maatpact ook sterk 
individualistisch.

Doorverwijzing via: 
gemeentelijke toegang, 
huisartsen, gedwongen kader, 
overig (en toe- en afname per 
kwartaal) (1)

Fase 1 Gegevens beschikbaar via bestuursrapportage jeugd 
regio.
Gegevens komen beschikbaar via eigen dashboard 
(verwachting begin januari)

Toe- en afname aanmeldingen 
schuldhulpverlening

Fase 3 Is onderdeel van inzichtelijk maken 
managementinformatie (fase 3). 
Nadere duiding over reikwijdte van de vraag. Betreft 
vraagstuk ten aanzien van instroom, doorstroom, 
uitstroom en ‘terugkeer’. 

Aantal uitkeringsgerechtigden 
met reden van uitstroom

Fase 3

Inzet participatie-instrumenten 
(bemiddeling, diagnose, scholing, 
werkervaringsplaats, 
gesubsidieerd werk)

Fase 1 Nadere duiding over uitsplitsing van gegevens.

Eerste slag (1)



29-10-2020 12

• Ontwikkeling van inzet voorzieningen

• Ontwikkeling van zorgkosten 

(2. Uitgaven trajecten lichte, middel of zware diagnose x gemiddelde uitgaven voor diagnose
4. Aantal cliënten per zorgaanbieder
5. Aantal cliënten/ gezinnen dat meedoet met Maatpact)

• Cliënttevredenheid

Informatiebehoefte (2)

Jeugd Wmo Participatie

- Trajecten duurder dan € 100.000 (80/20 regel) (2)
- Kosten voorzieningen (5)
- Vergelijking van voorzieningen in oude en nieuwe situatie (5)
- Prognose van de kosten per maand of per kwartaal (4)
- Gemiddelde kosten per cliënt per aanbieder (4)
- Wettelijke/ niet wettelijke verplichtingen (2)
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Indicator Wat kan? Toelichting/ afspraak

Trajecten duurder dan € 100.000 
(80/20 regel) (2)

Fase 1 Betreft duiding ten aanzien van traject. Nadere 
afspraak over hoogte van bedrag. 

Kosten voorzieningen (5) Fase 1 Kosten van het maatpact kunnen worden 
opgenomen. Vanwege specifiek karakter en 
individualistisch karakter van voorzieningen niet 
mogelijk om op voorzieningenniveau uit te splitsen. 
Massa is hier ook te klein voor.

Vergelijking van voorzieningen in 
oude en nieuwe situatie (5)

Fase 1 Nader gesprek over de wijze waarop dit wordt 
bedoeld en vervolgens weergegeven. Op totaalniveau 
maatpact kan dit wel worden weergegeven.

Prognose van de kosten per 
maand of per kwartaal (4)

Fase 1 Nadere afspraak over periode. Prognose gericht op 
jaareinde. Wel actualisatie mogelijk per kwartaal. 
Voorstel is om lijn financiële rapportages (P&C) te 
volgen. Nadere duiding per zorgaanbieder of 
zorgkosten.

Gemiddelde kosten per cliënt per 
aanbieder (4)

Fase 1 Risico van beperkte massa. Duiding van 
informatiebehoefte.

Wettelijke/ niet wettelijke 
verplichtingen (2)

Fase 1 Duiding wat hier bedoeld wordt (vrij toegankelijk 
versus niet vrij toegankelijk?)

Eerste slag (2)
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• Ontwikkeling van inzet voorzieningen

• Ontwikkeling van zorgkosten 

• Cliënttevredenheid

(3. Tevredenheidsmeting bij lichte, middel of zware diagnose
4. Aantal cliënten per zorgaanbieder
5. Aantal cliënten/ gezinnen dat meedoet met maatpact)

Informatiebehoefte (3)

Jeugd Wmo Participatie

- Cliënten met toewijzing/ afwijzing per zorgproduct (3)
- Meting bij cliënten en bij begeleiding ‘t Loket (3)
- Tevredenheid per zorgaanbieder per product (4)
- Tevredenheid cliënten (5)
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Indicator Wat kan? Toelichting/ afspraak

Cliënten met toewijzing/ 
afwijzing per zorgproduct (3)

Fase 1 Cliënttevredenheid wordt gemeten via landelijk 
voorgeschreven onderzoeken. Gegevens beschikbaar. 
Daarbij geen onderscheid tussen uitkomst die 
cliënten te horen hebben gekregen. Vragen zijn 
gericht op wijze van behandeling.

Meting bij cliënten en bij 
begeleiding ‘t Loket (3)

Fase 3 Bij start pilot loket formulieren ontwikkeld op 
cliëntervaring te meten. Door Corona niet 
geïntroduceerd. Bij aanbesteding 
cliëntervaringsonderzoek Wmo is lokale toegang ook 
meegenomen. 

Tevredenheid per zorgaanbieder 
per product (4)

Fase 1 Nadere duiding nodig over wiens tevredenheid het 
hier gaat. Duiding tevredenheid ook onderdeel van 
regionaal contractmanagement.

Tevredenheid cliënten (5) Fase 1 Is in principe onderdeel van algemene 
cliënttevredenheid. 

Eerste slag (2)
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• Overzicht uitgaven Participatiewet meerdere jaren: 
• Dit overzicht geeft een vergelijking weer over meerdere jaren. Hiermee kan je de ontwikkeling 

binnen de participatiewet bekijken. Voor dit jaar moet er natuurlijk ook rekening worden 
gehouden met de TOZO. Dit zorgt ervoor dat de BBZ uitgaven sterk zijn gestegen ten opzichte van 
de andere jaren.

• WMO uitgaven:
• Dit overzicht geeft de uitgaven WMO weer, waarbij er sprake is van drie tabbladen:

• Uitgaven per maand over het huidige jaar

• Uitgaven per soort voorziening over het huidige jaar

• Uitgaven per zorgaanbieder per voorziening huidig jaar

• Overzicht aantal klanten en Voorzieningen WMO per 21-10-2020

• Overzicht aantal klanten en Voorzieningen Jeugdwet per 21-10-2020

• Overzicht verloop van het aantal uitkeringen en klanten over meerdere jaren
• Met dit overzicht kan er een vergelijking worden gemaakt over de trend over meerdere jaren.

• Overzicht verloop van het aantal uitkeringen en klanten situatie oktober

Wat hebben we nu
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Op tal van onderdelen is duiding nodig om met elkaar een eenduidig beeld te 
vormen wat de informatiebehoefte is.

Uitnodiging om een vervolggesprek met een aantal van de vakspecialisten te 
voeren zodat expliciet gemaakt kan worden wat de informatiebehoefte is. Zij 
kunnen in het gesprek ook aangeven, vanuit inrichting contracten en afspraken 
anderszins, welke gegevens beschikbaar zijn.

Begin december in bijeenkomst raadswerkgroep eerste dashboard delen.

Vervolgafspraken


