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Welke informatie over ontwikkelingen sociaal domein is voor de raad gewenst? 

(Suggesties voor de gemeenteraad van Goirle) 

 

Welke indicatoren voor de raad nuttige informatie geven over ontwikkelingen in het sociaal 

domein, hangt onder meer af van de resultaten die de raad wenst te bereiken met het 

sociaal domein.  

Zijn bijvoorbeeld de doelen zelfredzaamheid en financiële beheersbaarheid (zoals in feite 

door het rijk wordt opgelegd), dan zou informatie over het (relatieve) aantal cliënten met de 

zwaarste diagnose in de diverse regelingen een voor de hand liggende indicator zijn. 

Immers, hoe meer cliënten naar dure specialistische zorg worden doorverwezen, des te 

minder zelfredzaam cliënten (kennelijk) zijn en des te moeilijker het wordt de uitgaven 

financiële beheersbaar te houden. 

Als men eenmaal voor een indicator heeft gekozen, is het ook van belang de ontwikkeling 

van de toedeling naar de diverse diagnosen te volgen. Dan gaat het om vragen als: neemt 

het aantal cliënten dat verwezen wordt naar de dure specialistische zorg in de loop der tijd 

toe, wordt er snel naar een lichtere diagnose ‘afgeschaald’, of vindt er juist minder 

afschaling plaats?   

Het voorgaande gaat over aantallen cliënten. Om van aantallen naar uitgaven te gaan, kan, 

indien diagnosen van licht naar zwaar worden onderscheiden, van iedere diagnose het 

aantal cliënten vermenigvuldigd worden met de gemiddelde uitgaven voor die diagnosen. 

Men zou bijvoorbeeld voor een willekeurig zorgproduct drie verschillende diagnosen of 

trajecten kunnen onderscheiden en daar de kosten per cliënt kunnen berekenen. 

Dergelijke indicatoren geeft per zorgproduct een overzicht van de aantallen cliënten die in 

de diverse trajecten zorg hebben ontvangen en de financiële consequenties. De raad kan 

dan zien bij welke zorgproducten de grote uitgavenstijgingen zich bevinden en daar 

desgewenst maatregelen aan verbinden. 

Als op deze wijze inzicht is verkregen in de uitgavenontwikkeling van het sociaal domein, 

kunnen daarna projecties van het volume en de uitgaven van de zorgproducten van het 

sociaal domein worden gepresenteerd. Voor ieder zorgproduct wordt een projectie gemaakt 

voor het aantal cliënten per traject en de uitgaven per traject. Het is aan te bevelen deze 

projecties normatief op te stellen, dat wil zeggen de toedeling van cliënten naar diverse 

trajecten (van licht naar zwaar) te baseren op de door de raad geformuleerde 

doelstellingen. De raad kan dan inzien wat de financiële consequenties van de 

geformuleerde doelstellingen in het sociaal domein zijn.  

Als de hoofddoelstelling van de raad is om de tevredenheid van de cliënten zo hoog 

mogelijk te doen zijn, kunnen de bovenstaande indicatoren eveneens aangehouden worden, 

maar zouden deze aangevuld moeten worden met tevredenheidsmetingen onder cliënten in 

de diverse trajecten. 



2 
 

Een gestileerd voorbeeld van zorgindicatoren 

Stel dat de raad bij een zorgproduct drie verschillende trajecten wenst te onderscheiden. Bij 

het lichtste traject is de zelfredzaamheid en participatie van de burger het grootste (0%-

licht), terwijl dat bij het zwaarste traject het minste is (specialistische zorg). Neem ook aan 

dat de doelstelling van de gemeente is om de zelfredzaamheid van burgers zo hoog mogelijk 

te doen zijn, gegeven financiële beheersbaarheid. Deze doelstelling suggereert dat de 

geboden hulp zo licht mogelijk zou moeten zijn. Een kwantitatieve invulling in de vorm van 

een normatieve indicator zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de hulp verdeeld is over de 

trajecten van licht naar specialistisch in een verhouding van 60:30:10.  

Stel dat voor een bepaald zorgproduct X de feitelijke verhouding tussen de verwijzingstypen 

voor de jaren 2015 tot en met 2018, is zoals in tabel 1. In 2015 is de verhouding tussen de 

drie typen als beoogd, maar we zien in de loop der tijd een verschuiving in de richting van 

zware specialistische zorg: kwam in 2015 nog maar 9,7% van de aangeboden zorg in de 

vorm van specialistische zorg, in 2018 was dat percentage opgelopen naar 12,8%. 

Tabel 1: Aantal cliënten in zorgproduct X naar zwaarte van maatwerkarrangement 

Traject 2015 2016 2017 2018 

0%-licht 8700 (60,4%)  8600 (58,5%)   8500 (58,6%)   8500 (57,8%) 
Middel 4300 (29,9%)  4450 (30,3%)   4300 (29,7%)   4300 (29,4%) 
Specialistisch 1400  ( 9,7%)  1650 (11,2%)   1700 (11,7%)   1900 (12,8%) 

Totaal 14400 (100%)  14700 (100%) 14500 (100%) 14700 (100%) 

 

Men zou de gegevens in tabel 1 op verschillende manieren kunnen verbijzonderen. 

Misschien dat de trend naar meer specialistische zorg, zoals die uit tabel 1 volgt, vooral 

voorkomt bij cliënten met een pgb. Men kan dan een afzonderlijke tabel maken voor pgb-

houders en voor cliënten die zorg in natura ontvangen om dit te verifiëren.  

Een andere vraag zou kunnen zijn of de relatieve toename van specialistische zorg verklaard 

kan worden door de verwijzingen voor nieuwe cliënten. Dan kan men een tabel maken 

alleen voor nieuwe cliënten, zoals in tabel 2 is gebeurd.  

Tabel 2: Aantal nieuwe cliënten in zorgproduct X naar zwaarte van maatwerkarrangement 

Traject 2015 2016 2017 2018 

0%-licht   50 (38,5%) 50 (33,3%) 45 (30,0%) 50 (25,0%) 
Middel   60 (46,2%) 60 (40,0%) 55 (33,3%) 65 (32,5%) 
Specialistisch   20 (15,3%) 40 (26,7%) 50 (36,7%) 85 (42,5%) 

Totaal 130 (100%) 150 (100%) 150 (100%) 200 (100%) 

 

Wat in tabel 2 opvalt, is de sterke relatieve toename van ‘nieuwe’ verwijzingen naar 

specialistische zorg. Dat is hier (in dit gefingeerde voorbeeld!) duidelijk een punt van zorg, 

want ook het aantal nieuwe cliënten neemt sterk toe. Als deze trend zich voort zou zetten, 

betekent dit op den duur een sterke toename van het totaal aantal cliënten met 

specialistische zorg. 
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Tabel 2 roept weer nieuwe vragen op. Hoe komt het dat er zo’n sterke toename is van het 

aantal verwijzingen naar specialistische hulp: is de Toegang niet selectief genoeg, of zijn er 

andere ideeën ontstaan over wat terechte hulp is? Hoe op dergelijke ontwikkelingen moet 

worden ingespeeld, is een politieke vraag waar de raad het antwoord op moet vinden. Wat 

het eerste betreft (de selectiviteit van de Toegang) is een bijkomende factor dat ook externe 

partijen een rol kunnen spelen bij de verwijzing naar zorg (zoals bij de jeugdhulp het geval 

is) door bijvoorbeeld huisartsen en psychiaters. In dat geval zou Tabel 2 ook nog uitgesplitst 

kunnen worden naar de gemeentelijke Toegang en de huisartsen.  

De budgettaire consequenties van de beschreven ontwikkelingen kunnen eenvoudig 

afgeleid worden als we de kostprijs per traject kennen. Stel bijvoorbeeld dat deze 

kostprijzen van licht naar specialistisch (in constante prijzen), respectievelijk, 20.000, 50.000 

en 100.000 euro per cliënt zijn. Uit tabel 1 kunnen we dan eenvoudig de uitgaven aan 

zorgproduct X bepalen door de aantallen cliënten te vermenigvuldigen met de kostprijzen per 

cliënt. Het resultaat vinden we in tabel 3, in de kolommen 2015 tot en met 2018. Wat uit 

tabel 3 duidelijk wordt is dat de relatieve toename van specialistische zorg tot een toename 

van de zorguitgaven heeft geleid. Een verdere toename hiervan kan tot een verdere 

overschrijding van budgettaire kaders leiden en zal op den duur niet langer financieel 

houdbaar blijven. 

Tabel 3: Uitgaven naar zwaarte van maatwerkarrangement (constante prijzen, mln. euros) 

Traject 2015 2016 2017 2018 Toekomst 

0%-licht 174 172 170 170   73,5 
Middel 215    222,5 215 215 238,9 
Specialistisch 140 165 170 190 624,7 

Totaal 529     559,5 555 575    1.040,4 

 

Stel bijvoorbeeld dat de verhoudingsgetallen voor 2018 voor alle nieuwe verwijzingen in de 

toekomst blijven gelden zoals in tabel 2, bij een gelijkblijvend totaal aantal cliënten van, zeg, 

14.700. In dat geval kan men uitrekenen dat de verdeling van de cliënten over de drie 

trajecten op den duur, respectievelijk, 3675, 4778 en 6247 zal zijn. De uitgaven die daarbij 

horen staan in de kolom “Toekomst” van tabel 3 vermeld. Zoals uit die kolom is af te lezen, 

zal het hogere aandeel van specialistische trajecten op den duur leiden tot een verdubbeling 

van de uitgaven. 

Met dergelijke hypothetische berekeningen (“Wat als..”) kunnen de consequenties van 

huidige ontwikkelingen voor de langere termijn worden doorgerekend en nagegaan worden 

of deze ontwikkelingen financieel houdbaar zijn. Ook kan daarmee een indruk worden 

verkregen van de risico’s die het sociaal domein met zich brengt. Relatief kleine 

veranderingen in het gebruik van zorgproducten kunnen op termijn grote budgettaire 

consequenties en dus grote risico’s met zich brengen. 

Analyses als bovenstaande kunnen naar willekeur worden uitgebreid. Zo kan er in plaats van 

naar aantallen cliënten gekeken worden naar de mate van afschaling per traject. Voor Zorg 
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in Natura zou een tabel als tabel 1 gemaakt kunnen worden per zorgaanbieder of per 

verschillende types van zorgaanbieders. Er zou ook gekeken kunnen worden naar 

verwijzingen per wijkteam, enzovoorts. Uiteraard is het niet raadzaam alle mogelijke 

analyses direct uit te (laten) voeren. Het is wel raadzaam ze achter de hand te houden. 

Tevredenheidsindicatoren zouden in bovenstaande indicatoren ingepast kunnen worden. 

Men zou een tevredenheidsonderzoek onder cliënten kunnen houden en daarbij een 

onderscheid kunnen maken naar de diverse trajecten. Men kan dan dezelfde soort tabellen 

opstellen als bovenstaande, maar waarbij nu de tevredenheid per traject wordt gemeten. 

Als blijkt dat de tevredenheid onder cliënten in het zwaarste traject (specialistische zorg) het 

hoogst is, is er een tegenstelling tussen financiële beheersbaarheid en tevredenheid van 

cliënten. 

Conclusie over gewenste indicatoren 

Het is dus mogelijk de doelstellingen die de raad heeft geformuleerd voor de zorg te 

vertalen in bruikbare indicatoren. Deze indicatoren kunnen ingezet worden voor zowel de 

controlerende rol (“Worden de doelstellingen gehaald?”) als voor de kaderstellende rol 

(“Hoe zelfredzaam willen wij dat de burger is?”). 

Het hoeft in de praktijk niet ingewikkeld te zijn om dergelijke indicatoren te produceren. Wat 

er moet gebeuren is per zorgproduct een indeling maken van cliënten in het gewenste 

aantal diagnosen of zorgtrajecten. Naast aantallen cliënten per traject worden dan uitgaven 

per traject berekend door de aantallen cliënten te vermenigvuldigen met de kostprijs van 

ieder zorgtraject. Hierbij kan de raad er voor kiezen diverse ‘deeltabellen’ te maken, zoals in 

bovenstaande voorbeelden. Dus, men kan een onderscheid maken in pgb-zorg en zorg in 

natura. Men kan kijken naar het totaal aantal cliënten of alleen naar nieuwe cliënten. Men 

kan bij de jeugdhulp kijken naar (nieuwe) doorverwijzingen door huisartsen, respectievelijk 

de gemeentelijke toegang. Men kan met de gegevens ook diverse scenario’s berekenen om 

na te gaan hoe de uitgaven zich gaan ontwikkelen in de loop der tijd bij verschillende 

aannames over doorverwijzingen. 

Als de raad tevredenheid van cliënten een belangrijke grootheid vindt in het beleid voor het 

sociaal domein, is het aan te bevelen per traject de tevredenheid onder cliënten te meten. 
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