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Agenda
1) Grip in samenhang

– Visie, stand van zaken en hoe verder

– Inkoop, doel, invloed en trajecten

– Opgave gericht werken

2) Monitoring

3) Toelichting op lopende opgaves -
infomarkt
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Grip in samenhang 
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Visie
• Goirle GLANST 

– Nieuw kader met focus op balans en keuzes

– Besluitvorming (5 oktober 2021)

• Vervolg
– Aanpassen uitvoering op nieuw kader 

• Subsidieregels + ….. 

• Inkoop 

– Nieuwe ontwikkeling een plek geven + kader
• Inburgering

• Beschermd wonen / maatschappelijke opvang
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Taakgerichte inkoop
• Doel: De best mogelijke zorg voor onze inwoners met grip op de financiën.  

Best mogelijk =  Maatschappelijke effecten

• Invloed
– Andere rol
– Periodiek op contract
– Continue op uitvoering door contractregie
– Monitoring op effect

• Trajecten die lopen: 
– Jeugd (regionaal)
– WMO begeleiding (regionaal)
– Beschermd wonen (regionaal)
– Voorliggend veld (preventie) (Lokaal)
– Hulp bij huishouden  (GHO)
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Planning & control
• Speerpunten en doelen in de visie

• 1e Doorvertaling naar effecten en indicatoren in begroting 2022

• Inkooptraject - taakgericht inkopen – op basis van 
maatschappelijke effecten!

• In 2022 P&C cyclus meenemen, dus ook 2023 in begroting 
verwerken

• P&C producten zijn sturingselement voor de raad.
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Opgave gericht werken
• Moeten we dit doen?

• Moeten we het nu doen?

• Welke effecten willen we bereiken?

• Hoe pakken we het aan?

• Wie hebben we nodig?

• Op het eind toetsen op effect en resultaat 

• Structuur in de aanpak om grip te krijgen 
op de output en daarmee de uitgaven
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Geen eenvoudige opgave
• Wetgeving en regelingen hebben 

een complexe samenhang.

• Constant zoeken naar juiste balans 
tussen wat, hoe en hoeveel.

• Vinden van de onderliggende 
relaties en invloeden tussen 
(zorg)maatregelen.

• Grip en zicht door monitoring van 
(maatschappelijke) effecten!
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Monitor jeugdhulp
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2020

Openen in Power BI
Sociaal Domein monitor - Gemeente Goirle v1.0
Gegevens per 28-9-21 05:12
Gefilterd op Soort (is Actief)
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https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&groupObjectId=1ee689fb-63b6-4070-a343-d06e3eb57730&reportObjectId=edd3c705-bfaf-483b-b62c-017413c2ba6e&ctid=9916674c-4d0a-43fd-8056-528e4c7b0f40&reportPage=ReportSection48c9d05f77dbbec53e41&pbi_source=copyvisualimage


2021
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Openen in Power BI
Sociaal Domein monitor - Gemeente Goirle v1.0
Gegevens per 28-9-21 05:12
Gefilterd op Soort (is Actief)

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&groupObjectId=1ee689fb-63b6-4070-a343-d06e3eb57730&reportObjectId=edd3c705-bfaf-483b-b62c-017413c2ba6e&ctid=9916674c-4d0a-43fd-8056-528e4c7b0f40&reportPage=ReportSection48c9d05f77dbbec53e41&pbi_source=copyvisualimage


In- en uitstroom unieke cliënten 2021

Openen in Power BI
Sociaal Domein monitor - Gemeente Goirle v1.
Gegevens per 28-9-21 16:57
Gefilterd op Jaar (is 2021), Jaar (is 2019, 2020
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https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&groupObjectId=1ee689fb-63b6-4070-a343-d06e3eb57730&reportObjectId=edd3c705-bfaf-483b-b62c-017413c2ba6e&ctid=9916674c-4d0a-43fd-8056-528e4c7b0f40&reportPage=ReportSection5e749fcb8330c38d402a&pbi_source=copyvisualimage


Verwijzers 2021

Openen in Power BI
Sociaal Domein monitor - Gemeente Goirle v1.0
Gegevens per 28-9-21 16:57
Gefilterd op Jaar (is 2021), Soort (is Actief), Jaar (28-9-2021 13

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&groupObjectId=1ee689fb-63b6-4070-a343-d06e3eb57730&reportObjectId=edd3c705-bfaf-483b-b62c-017413c2ba6e&ctid=9916674c-4d0a-43fd-8056-528e4c7b0f40&reportPage=ReportSection48bb855b1d7581829124&pbi_source=copyvisualimage


Cliënten in zorg per maand per verwijzer 2021

Openen in Power BI
Sociaal Domein monitor - Gemeente Goir
Gegevens per 28-9-21 16:57
Gefilterd op Jaar (is 2021), Soort (is
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https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&groupObjectId=1ee689fb-63b6-4070-a343-d06e3eb57730&reportObjectId=edd3c705-bfaf-483b-b62c-017413c2ba6e&ctid=9916674c-4d0a-43fd-8056-528e4c7b0f40&reportPage=ReportSection48bb855b1d7581829124&pbi_source=copyvisualimage


Herindicaties 2021

Openen 
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Aantal toewijzingen lopende zorg 2020 en 2021

Openen in Power BI
Sociaal Domein monitor - Gemeente Goirle v1.0
Gegevens per 28-9-21 05:12
Gefilterd op Jaar (is 2021), Soort (is Actief)
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https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&groupObjectId=1ee689fb-63b6-4070-a343-d06e3eb57730&reportObjectId=edd3c705-bfaf-483b-b62c-017413c2ba6e&ctid=9916674c-4d0a-43fd-8056-528e4c7b0f40&reportPage=ReportSection3a6e5ddf8a81c2196241&pbi_source=copyvisualimage


Verplichte waarde

Openen in Power BI
Sociaal Domein monitor - Gemeente Goirle v1
Gegevens per 28-9-21 16:57
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https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&groupObjectId=1ee689fb-63b6-4070-a343-d06e3eb57730&reportObjectId=edd3c705-bfaf-483b-b62c-017413c2ba6e&ctid=9916674c-4d0a-43fd-8056-528e4c7b0f40&reportPage=ReportSection653908d83947ba700780&pbi_source=copyvisualimage


Lopende zorg 2021

Openen in Power BI
Sociaal Domein monitor - Gemeente Goirle v1.0
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https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&groupObjectId=1ee689fb-63b6-4070-a343-d06e3eb57730&reportObjectId=edd3c705-bfaf-483b-b62c-017413c2ba6e&ctid=9916674c-4d0a-43fd-8056-528e4c7b0f40&reportPage=ReportSection3a6e5ddf8a81c2196241&pbi_source=copyvisualimage


Jeugd 

• Prognose 2 van de regionale jeugdzorg geeft voorzichtig positiever beeld 
t.o.v. de begroting 

• Meer jeugdigen helpen voor gemiddeld lager tarief: werking toegang en 
inzet POH GGZ jeugd. 

• Raadsinformatiebrief met meer details

• Financiële verwerking in burap 2 
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Voorbeelden 
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Voorbeelden

• Maatpact

• Vroegsignalering schulden

• Instroom in de uitkering beperking

• Uitstroom uit de uitkering bevordering

• Fraudepreventie en aanpak
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Maatpact

• Waarom Maatpact?

• Hoe doen we het? 

• Wat levert het op?
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Vroegsignalering

• Waarom vroegsignalering?

• Hoe doen we het?

• Wat levert het op?
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Instroombeperking

• Waarom instroombeperking? 

• Hoe doen we het?
– Duidelijke kaders 

– Actieve benadering (Tozo)

– Poortprogramma
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Uitstroombevordering

• Waarom uitstroombevordering?

• Hoe doen we het?
– Werkgeversdienstverlening lokaal en regionaal  

– Trajecten op maat
• Blik op toekomst 

• Wat levert het op?
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Fraudepreventie en aanpak

• Waarom preventie en aanpak?

• Hoe doen we het?

• Wat levert het op
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Infomarkt


