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Deze eerste versie legt de nadruk op aantallen unieke 
cliënten.
Een unieke cliënt is een cliënt die per voorziening één keer 
voorkomt. 
Een cliënt met twee maatwerkarrangementen jeugdhulp is één unieke cliënt. 
Een cliënt met een maatwerkarrangement en een jeugdbeschermingsmaatregel is 
twee keer een unieke cliënt.

In deze eerste versie nog geen financiële vertaling. Eerst de 
juiste aantallen weergeven, vervolgens de financiële 
vertaling. Achtergrond daarbij is dat de verklaring van de 
financiële gegevens gevonden moet worden in de 
ontwikkelingen in de aantallen.
Financiële monitoring verloopt vooralsnog via de P&C-
cyclus.Volgende rapportage is eind Q1 2021.



Totaal sociaal domein
• Het aantal unieke cliënten neemt toe bij Wmo

en participatie. Bij jeugd is een daling zichtbaar. 
De stijging bij participatie is primair gerelateerd
aan de tijdelijke maatregelen Covid-19.

• Het aantal unieke cliënten per voorziening volgt
de totale trend. Echter, de toename in 
voorzieningen gaat minder snel dan de toename
in het totaal aantal unieke cliënten.

• Dit betekent dat – gemiddeld – het aantal
voorzieningen per client daalt. Deze daling is 
volledig toe te rekenen aan de afname van het 
aantal unieke cliënten per voorziening
jeugdwet. Bij Wmo is sprake van een lichte
stijging.

• Dit overzicht zegt niets over het samengaan van 
voorzieningen over regelingen heen (in 
bijvoorbeeld gezinsverband).11-12-2020 3
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Relatie naar overzicht 
raadswerkgroep (1)

• Aantallen cliënten laten we nu zien als gegeven per peildatum. We brengen daarbij nu nog niet in beeld 
wat de instroom dan wel uitstroom van cliënten is. Focus ligt nu op het in beeld brengen van de trend. 
Vervolgstap is gericht op het verloop.

• Aantallen cliënten met een lichte, middel of zware diagnose. De verdeling naar “zorgzwaarte” is niet gelijk 
voor jeugdhulp en Wmo. Per regeling brengen we de verdeling naar “zorgzwaarte” in beeld conform de 
afspraken binnen de regeling. Waar mogelijk duiden we dit naar licht, middel en zwaar.

• Ontwikkeling van unieke cliënten per voorziening wordt zichtbaar gemaakt per productcategorie. Voor nu 
in trappen van een jaar. De grotere frequentie kan worden ingebracht in de volgende rapportage. De 
uitsplitsing naar landelijk, regionaal en lokaal beleidskader is niet aan de orde. In het kader van jeugdhulp 
is wel sprake van landelijke en regionale inkoop van zorg. 
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Jeugdwet (1)
• Het aantal unieke cliënten per voorziening 

jeugdwet daalt. Hoe deze daling zich laat duiden 
is lastig te verklaren. Dit komt onder meer door 
de ontwikkeling in de inkoopstrategie waarbij 
steeds meer wordt ondergebracht in 
maatwerkarrangementen. Dit is met name de 
stijging van 2018 naar 2019 geweest in de 
maatwerkarrangementen en bijvoorbeeld de 
daling van de jeugd-GGZ. In welke mate Covid-
19 een rol speelt in de ontwikkeling van 2020 is 
onbekend.

• De stijging van maatwerkarrangementen gaat 
minder snel dan de daling van bijvoorbeeld 
jeugd-GGZ en jeugdhulp ambulant.

• De mate waarin deze ontwikkeling gerelateerd is 
aan de ingezette beheersmaatregelen regionaal 
is op basis van deze informatie niet te duiden.11-12-2020 5
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Jeugdwet (2)
• In de contracten jeugdwet wordt sinds 2019 een 

onderverdeling gehanteerd naar arrangementen. 
Voorheen werd een onderverdeling gemaakt naar 
licht, middel en zware zorg.

• Met intensiteiten binnen de arrangementen geven 
we aan wat de zwaarte van de benodigde inzet is. 
Simpel gezegd, hoeveel behandelingen/ zorg naar 
verwachting nodig zijn.

• Het type arrangement geeft inzicht in de mogelijke 
aard van de problematiek. Simpel gezegd, wat is de 
oorzaak? 

• Er is een verschuiving zichtbaar in de ontwikkeling 
van de afgegeven intensiteiten. Het aantal 
maatwerkarrangementen met de intensiteit A, B of 
C (voorheen licht) neemt toe en D en E (middel), 
respectievelijk F en G (zwaar) nemen af.

• Dit onderscheid wordt nu enkel gemaakt voor 
maatwerkarrangementen. De overige voorzieningen 
worden nu niet ingedeeld naar zwaarte van de zorg.
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Relatie naar overzicht 
raadswerkgroep (2)

• Doorverwijzing via gemeentelijke toegang dan wel andere “loketten” is vooral een vraagstuk voor 
jeugdhulp. In de volgende rapportage zal de doorverwijzing zijn opgenomen. Daarin gaat het zowel om het 
aantal verwijzingen als het verloop door de tijd.

• De gemeente krijgt via het digitaal berichtenverkeer meldingen welke verwijzingen medisch domein 
hebben plaatsgevonden. Daarbij komt ook de doorverwijzende instantie in beeld. Het behoort tot het 
domein van het beroepsgeheim en professionaliteit van de doorverwijzende medici om hierin 
onafhankelijk te handelen. Grip hierop moet worden geduid als investeren in de relatie; de “zachte 
beïnvloedingsmogelijkheden”. Daarmee:

– Geen toelatingsindicatie mogelijk

– Kunnen we stimuleren dat – met name huisartsen – de route kiezen via ‘t Loket. Dit is aan de 
onafhankelijke oordeelsvorming van de doorverwijzer of hij dit ook doet

– De drie toegangspoorten tot de jeugdhulp zijn vastgelegd in de Jeugdwet. Hier kunnen wij via de 
aanbestedingen niet in reguleren

– Is er bij een doorverwijzing medisch domein geen ruimte voor ‘t Loket om de noodzakelijkheid van 
de toegezegde zorg te beoordelen. 
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Wmo (1)
• Sinds 2018 is het aantal unieke cliënten per 

voorziening met ruim 12% toegenomen. De 
grootste stijging doet zich voor bij 
begeleiding (jaarlijkse stijging) en 
woonvoorzieningen (vooral in 2019).

• In relatieve zin is de stijging het grootst voor 
de gehandicaptenparkeerplaats. Dit wordt 
vooral verklaard door de geringe aantallen.

• Huishoudelijke hulp is onderdeel van de 
categorie begeleiding. De ontwikkeling in 
begeleiding wordt voor 2/3 verklaard door 
een groei van huishoudelijke hulp.
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Wmo (2)
• Binnen de contracten Wmo-begeleiding wordt 

onderscheid gemaakt tussen Tredes of 
Intensiteiten. Daarbij is niet een eenduidige lijn 
te bepalen over licht, middel en zware 
ondersteuning.

• Met ingang van 1 april 2019 zijn de nieuwe 
contracten Wmo begeleiding gestart. Een 
vergelijking tussen 2019 en 2020 is daarom 
relevanter dan met 2018.

• Het zwaartepunt lig bij intensiteit 3. Dit is vooral 
hulp aan huis (huishoudelijke hulp). Opvallend is 
de sterke stijging van intensiteit 4.
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Wmo (3)
• Zo’n 96% van de afgegeven 

producten is zorg in natura. Circa 3% 
heeft betrekking op PGB’s.

• De verdeling van PGB’s over de 
verschillende productcategorieën is 
redelijk gelijkmatig

• Sinds 2018 is het aantal afgegeven 
producten ZIN met ruim 17% 
gestegen. Het aantal PGB’s is met 
12,5% gedaald.

• Nu alleen Wmo, gegevens voor jeugd 
nog niet opgenomen. Komt in de 
volgende rapportage.

11-12-2020 10

3500

3700

3900

4100

4300

4500

4700

4900

5100

2018 2019 2020

Onderscheid ZIN - PGB

ZIN PGB Anders



Relatie naar overzicht 
raadswerkgroep (3)

• Ontwikkeling van cliënten per zorgaanbieder wordt in de volgende rapportage opgenomen. Monitoring 
richt zich in eerste instantie op de unieke cliënten per zorgaanbieder met onderscheid naar jeugdhulp en 
Wmo. Gemiddelde kosten, prognose en tevredenheid zijn onderdeel van het contractmanagement tussen 
gemeente/ regio en zorgaanbieder. Deze zijn geen eerste prioriteit om in de monitor aan de raad weer te 
geven. Keuzes over inzet van zorgaanbieders binnen het lopende contract zijn aan de uitvoering, zoals ook 
de keuze over intensiteit of type arrangement.

• Cliënttevredenheid wordt in de volgende rapportage opgenomen. Dit is de cliënttevredenheid over de 
dienstverlening. De uitvraag is anoniem en daarmee is het niet mogelijk om onderscheid te maken naar 
cliënten die een toewijzing of afwijzing van zorgproducten hebben gehad.  

• De monitoring gaat over de ontwikkeling van aantallen cliënten en vervolgens de verklaring voor 
budgettaire ontwikkelingen. De monitoring gaat niet over de effectiviteit van individuele maatregelen. Dit 
zal in een separate rapportage worden toegelicht.
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Participatie (1)
• Het aantal unieke cliënten per 

voorziening is gestegen. Deze stijging 
is toe te schrijven aan tijdelijke 
maatregelen Covid-19. Hiervoor 
wordt de gemeente volledig 
gecompenseerd door het Rijk. 

• Het aantal unieke cliënten bijstand 
(basis personen) stijgt licht.

• Bijzondere bijstand en IOAW/IOAZ 
zijn gedaald.

• Op dit moment nog geen inzicht in 
ontwikkeling inzet re-integratie en 
armoede, respectievelijk 
schuldhulpverlening.
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Monitoring en normstelling (1)
• Voor zicht en grip op het sociaal domein kunnen normen worden geformuleerd.

Dat is inderdaad mogelijk. Maar voor zicht en grip zou dit gekoppeld moeten worden aan zo 
concreet mogelijke beleidsdoelstellingen. Dan wordt duidelijk welke koers gevaren moet worden 
en wanneer je als raad tevreden bent.

Denk bijvoorbeeld aan doelstellingen als:

- Met ingang van 2022 is de cliënttevredenheid minimaal een 7,5.

- De jaarlijkse ontwikkeling van de zorgkosten is maximaal gelijk aan de indexering in de 
zorgcontracten.

- In 2024 is 10% van de huidige gebruikers van collectief vervoervoorzieningen overgestapt naar 
het openbaar vervoer.
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Monitoring en normstelling (2)
• Normstelling is ook mogelijk binnen de uitvoering:

– Bij het programma van eisen dat ten grondslag ligt aan de aanbesteding en vervolgens vastgelegd 
wordt in de zorgcontracten

– Kwaliteitseisen binnen de gemeentelijke processen die bepaald worden door de ambtelijke 
organisatie en kunnen worden bijgesteld afhankelijk van keuzes in bijvoorbeeld de begroting dan wel 
bijgestelde beleidsambities

• Normstelling heeft alleen toegevoegde waarde als dit betrekking heeft op door de gemeente 
beïnvloedbare doelstellingen en activiteiten.

• Normen kunnen niet worden opgelegd aan het medisch domein. De gemeente is niet in de positie om dat 
te doen, in de verwachting hierop ook te kunnen sturen.
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Monitoring en normstelling (3)
• De gestelde normen zijn de stippen op de horizon om tot maatregelen en keuzes te komen. 

• Het LOT staat voor lokaal opgave team en is een werkwijze van de Goirlese ambtelijke organisatie om te 
komen tot beheersing in het sociaal domein. Monitoring maakt hier een belangrijk deel van uit. Op basis 
van inzichten uit data worden keuzes gemaakt over in te zetten maatregelen.

• Als Goirle zijn we vertegenwoordigd in de reguliere ambtelijke en bestuurlijke regionale overleggen. De 
werkwijze van de ontwikkeling “lokaal opgave team” is vooral een manier om elkaar binnen Goirle 
effectief en efficiënt te kunnen vinden. 

• Wellicht ten overvloede: het LOT is geen entiteit, organisatie-eenheid, gespreksorgaan, oid. 
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