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Beste mevrouw Van den Dungen, mevrouw Van der Heijden, mevrouw Joosten en 
mevrouw Loch, 

In antwoord op uw brieven van 17 en 18 oktober 2020 vindt u hieronder de 
beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over winst en kosten in het 
sociaal domein. Er zijn verschillende vragen gesteld naar aanleiding van diverse 
artikelen zoals ‘Jeugdzorg diep in het rood’ (Brabants Dagblad), artikel 
‘Topverdiensten voor zorgbedrijven, miljoenen niet naar de zorg’ (Brabants 
Dagblad) en ‘Top verdienen aan jeugdzorg in Tilburg’ (Follow The Money).
Voordat we specifiek ingaan op de gestelde vragen, willen we het volgende 
benadrukken: net als u voelen we de verantwoordelijkheid om ongewenste prikkels 
in het systeem te elimineren. Ook wij ervaren de noodzaak om hierin actie te 
ondernemen. Gezien de overlap in de vragen en het gedeelde onderwerp zijn de 
vragen in overleg met de griffie gebundeld en hierna beantwoord. Tevens is de 
technische vraag m.b.t. de begroting 2021 van gemeentebelangen in de 
beantwoording meegenomen. Een leeswijzer is als bijlage toegevoegd, zodat te 
herleiden is hoe de verschillende vragen geordend zijn. 

Vragen over winstuitkeringen en eventuele vervolgacties
Was u op de hoogte van de scheefgroei en exorbitante winsten van 
zorgaanbieders binnen de jeugdhulp in onze regio zoals genoemd in de diverse 
artikelen. Bent u bereid om een (regionaal) onderzoek te starten of acties te 
ondernemen (o.a. richting de Autoriteit Consument en Markt, onderzoeken 
mogelijkheden ‘winst’ voor commerciële zorginstellingen te maximaliseren) n.a.v. 
de signalen uit deze artikelen? Kan er onderzocht worden of dergelijke misstanden 
plaats vinden in andere sectoren binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo)? 

Antwoord 

J.M.C.J.M. van den Dungen (Heusden één) 
L.A.J. van der Heijden (Heusden Transparant)
C.C.L.M. Joosten (DMP) 
C. Loch (VVD) 
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Door landelijke ontwikkelingen, de stijgende kosten in het sociaal domein en 
berichten uit de media waren we op de hoogte van het onderzoek naar winst en de 
toenemende kosten in het sociaal domein. We hebben ook onze medewerking 
verleend aan dit onderzoek door de gevraagde informatie beschikbaar te stellen 
aan de onderzoeksjournalisten. Zowel lokaal als regionaal ervaren we ook dat de 
verhouding tussen de zorgkosten en winst op sommige vlakken uit balans is en dat 
er steeds meer budget uitgaat naar zorg en ondersteuning. De vraag is überhaupt 
in hoeverre het gepast is om veel winst te genereren op het bieden van 
ondersteuning en zorg. Dit geldt niet enkel voor de ondersteuning die valt onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeenten, maar voor alle zorg en ondersteuning. De 
huidige wetgeving en marktwerking bieden echter nauwelijks mogelijkheden om dit 
te beperken. 

Zowel lokaal als regionaal hebben we er echter wel aandacht voor. Lokaal is er in 
het voorjaar van 2020 gestart met het onderzoek naar de mogelijkheden om meer 
grip en sturing op de uitgaven in het sociaal domein te krijgen. Over de voortgang 
van dit onderzoek bent u in de raadsvergadering van 22 september jl. 
geïnformeerd. Als regio Hart van Brabant hebben we door de stijgende kosten ook 
een bijdrage geleverd aan het landelijke onderzoek van AEF1 naar de tekorten in 
de jeugdhulp. 

Regionaal werken we in Hart van Brabant aan vier lijnen rondom de jeugdhulp:
 Verbeter- en beheersmaatregelen, zoals een kostprijsonderzoek, dat moet 

leiden tot meer controle, strakker toezicht, het komen tot een kleiner aantal 
aanbieders en accountmanagement op hoger niveau. 

 Intensiveren van de lobby voor reëel budget (jeugdhulp, maar ook het hele 
sociaal domein). Als regio voeren we actief een lobby richting het Rijk, 
maar ook richting de VNG waarin we ook knelpunten aangeven, zoals de 
machtspositie van (landelijke) aanbieders.

 Inkoopstrategie 2022 en verder, waarin geleerde lessen worden 
meegenomen. Zo ook onderdelen uit de recente perspublicaties. Deze 
inkoopstrategie gaat verder dan alleen de bekostiging van zorg. Het gaat 
ook om de toegang tot zorg, een andere manier van samenwerken met 
aanbieders (per segment) en de samenhang daartussen. Binnen de 
nieuwe inkoop zijn er mogelijk ook kansen om een aantal zaken, zoals 
bijvoorbeeld rondom tarieven of winstuitkeringen, contractueel scherper te 
regelen. 

 Transformatieopgave, voor jeugd het Uitvoeringsprogramma Samen met 
de jeugd.

Vanuit het regionale contractbeheer wordt er ingespeeld op signalen over 
transparantie van de bedrijfsvoering en of alles in lijn is met de afspraken. Zo zijn 
er bijvoorbeeld al gesprekken gevoerd met aanbieders die afwijkende/opmerkelijke 
winsten maken. Ook binnen de Wmo is contractbeheer alert op dergelijke signalen 
en wordt gekeken naar passende acties. In dat kader is er een gezamenlijk 

1 Andersson Elffers Felix (AEF), bureau voor maatschappelijke vraagstukken

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/images/dowloads_in_teksten/jeugdhulp/uitvoeringsprogramma-samen-met-dejeugd_compleet_versie-2_0605.pdf
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/images/dowloads_in_teksten/jeugdhulp/uitvoeringsprogramma-samen-met-dejeugd_compleet_versie-2_0605.pdf
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monitoringsysteem ontwikkeld, is er gewerkt aan een goede analyse van de 
beschikbare gegevens en aan een duidelijke taakbeschrijving voor lokale en 
regionale contractmanagers. 

Vragen over transparantie van bedrijfsresultaat 
Hoe verhoudt de door de bedrijven veronderstelde winst zich tot de gevoerde 
aanbestedingstrajecten? Wat vindt u ervan dat zorgaanbieders via bv-constructies 
de transparantie in de resultaten van de organisaties vertroebelen? Is er inzicht in 
het aantal bv-constructies? Wat is uw reactie op het feit dat dergelijke bedrijven, 
honderd miljoen winst maken welke waarschijnlijk grotendeels wordt opgehoest 
door de 9 gemeenten in de Regio Hart van Brabant? Wordt er gelet op de beloning 
van personeelsleden, m.n. het topmanagement, mede gelet op de Wet Normering 
Topinkomens die ook normen voor de zorgsector kent? Eén van de in het artikel 
genoemde zorgaanbieders heeft €2,1 miljoen omzet en 22% winst. Kloppen deze 
gegevens? Wat vindt u hiervan? 

Antwoord
Binnen de huidige wetgeving zijn er beperkte mogelijkheden om dergelijke 
winstuitkeringen tegen te gaan. De regionale contracten zijn vormgegeven in lijn 
met de wettelijke mogelijkheden zoals ook de Wet Normering Topinkomens. Op dit 
moment wordt regionaal de inkoop voor 2022 en verder voorbereid. Binnen deze 
nieuwe inkoopronde wordt gekeken of de wetgeving verdere acties mogelijk maakt 
om transparantie te vergroten en de mogelijkheden om “grof” te verdienen op 
ondersteuning te beperken. 
Het werken met bv-constructies is toegestaan, maar draagt niet bij aan 
transparantie op financieel gebied. Het is erg arbeidsintensief om een totaal inzicht 
te krijgen van de (bv-)constructies van de huidige aanbieders. Er is geen database 
met deze informatie. Alleen voor de aanbieders waarbij er risicosignalen zijn, wordt 
uitgezocht hoe de exacte organisatiestructuur is opgebouwd. Daar waar we bij 
(nadere) analyses opvallende zaken aantreffen, zoals exorbitante of 
ondoorzichtige managementvergoedingen, opvallende organisatiestructuren, etc. 
worden door contractbeheer kritische vragen gesteld. Bijvoorbeeld bekijken we 
naar aanleiding van de nieuwe inkoopstrategie voor Jeugd en Wmo of we nog 
nadrukkelijker normen kunnen opnemen in de verordening als het gaat om 
bijvoorbeeld personeelsinzet, winstverhoudingen, juridische en fiscale constructies.

Er is geen exact inzicht in hoe de genoemde bedragen in de artikelen zijn 
opgebouwd. Wel is bekend dat het gaat om brutowinsten en dat hierbij elke 
financiering van ondersteuning en zorg is meegenomen. De meeste aanbieders 
hebben verschillende financieringsstromen, zoals via de zorgverzekeraar en de 
Wet Langdurige zorg of commerciële activiteiten. Daarnaast werken veel 
aanbieders voor meer regio’s dan alleen Hart van Brabant. De genoemde 
bedragen bestaan zodoende niet alleen uit winst vanuit de financiering van de 
jeugdhulp van Hart van Brabant. 

Vragen over controle en toezicht 
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Wat is er ingeregeld wat betreft controle, toezicht, kwaliteit, doelmatigheid van de 
ingezette ondersteuning, rechtmatigheid en voorkomen van zorgfraude? Worden 
de jaarverslagen opgevraagd en geanalyseerd? Is er een lokaal of regionaal team? 
Is er een check op de juiste zwaarte van het arrangement jeugdhulp in relatie tot 
de tarieven of de daadwerkelijk geleverde ondersteuning (aantal uren, juiste tarief, 
kwalificatie van ingezette personeel, overhead m.b.t. accommodaties)? Hoe is dit 
georganiseerd voor de ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo)?

Antwoord 
Er zijn rondom de controle en het toezicht zowel lokale als regionale acties 
ondernomen. De afweging hierbij is overigens altijd dat het registreren en 
opvragen van gegevens in verhouding moet staan tot het doel waarmee deze 
gegevens worden gebruikt. Het streven is immers ook om onnodige 
administratieve lasten en bureaucratie te voorkomen. Bij het inregelen van de 
controle en toezicht moet natuurlijk rekening worden gehouden met de wettelijke 
mogelijkheden. Dit is per gemeentelijke bevoegdheid (Wmo en Jeugdwet) anders 
georganiseerd. Zo is vanuit de Jeugdwet de controle op kwaliteit ondergebracht bij 
de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Voor de Wmo is deze lokaal 
geregeld. De GGD voert voor ons het toezicht op de kwaliteit uit. In regionaal 
verband wordt op dit moment gewerkt aan het ontwikkelen en regisseren van 
toezicht-, handhaving- en sanctiebeleid voor de Wmo. Doel is om dit in 2021 klaar 
te hebben. Dit onderwerp is onderdeel van het verstevigen van de inzet van 
contractmanagement, zowel lokaal als regionaal. 

Voor de financiële controle volgen we het hiervoor opgestelde protocol voor Wmo 
en Jeugdhulp van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). Binnen dit 
protocol staan richtlijnen over in welke gevallen het opvragen van een jaarverslag 
e.d. van toepassing is.

Met het oog op de rechtmatigheid is voor de Wmo een medewerker vanuit het 
cluster Veiligheid & Handhaving gemandateerd en wordt er al vanaf 2016 
geëxperimenteerd met de aanpak van fraude en misbruik. De mogelijkheden van 
controle op rechtmatigheid zijn binnen de Wmo ook transparanter, omdat 
deelname alleen via de gemeentelijke toegang mogelijk is en de declaratie ook 
lokaal is georganiseerd via Zorg Lokaal. Bij jeugdhulp loopt de toegang behalve de 
gemeentelijke toegang via Bijeen ook via de gecertificeerde instelling voor 
jeugdbescherming en jeugdreclassering en via het medisch domein. Ook door de 
regionale samenwerking is er rondom rechtmatigheid en jeugdhulp een lokale 
(toewijzing) en regionale verantwoordelijkheid (declaratie). Dit maakt het 
organiseren van controle en toezicht ingewikkelder, maar niet onmogelijk. 

Ook wat betreft doelmatigheid is er een belangrijke rol voor de verwijzer. De 
verwijzer moet immers zicht houden op de doelen en resultaten die moeten 
worden behaald met de inzet van bepaalde ondersteuning vanuit een aanbieder. 
En deze moet beoordelen wat de voortgang is en of deze doelen en resultaten 
daadwerkelijk worden behaald. Hierbij is een goede match tussen hulpvraag en 

https://vng.nl/publicaties/stappenplan-gemeentelijke-controleaanpak-wmo-en-jeugdwet
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passend aanbod een belangrijke component voor effectieve en efficiënte 
ondersteuning. Er zijn echter meer factoren dan alleen het aanbod en de 
aanbieder die de effectiviteit beïnvloeden. Bijvoorbeeld de motivatie van de 
inwoner of omgevingsfactoren, zoals steun van netwerk en bestaanszekerheid. 

Als gemeente zijn we koploper wat betreft het controleren op het naleven van de 
afspraken uit het regionale administratie- en declaratieprotocol jeugd. Daarbij is 
strikt gehandhaafd op het tijdig doorgeven van jeugdhulp, met correcte startdata en 
het niet accepteren van terugwerkende kracht. Eerder is geëxperimenteerd met 
een check op bijvoorbeeld medische verwijzingen en dit wordt vanaf 1 januari 2021 
uitgerold als regionale werkwijze. 

Regionaal zijn op het gebied van jeugdhulp onder meer de volgende controleacties 
ondernomen:

 Onderzoek naar opvallende doorlooptijden bij de hulp. Een controle die 
zich richt op de vraag of de duur van de ingezette jeugdhulp ook 
overeenkomt met de daadwerkelijk geleverde ondersteuning. Binnen de 
huidige contracten is de afspraak dat een aanbieder de verplichting heeft 
om de intensiteit en looptijd van het arrangement aan te passen aan de 
daadwerkelijke behoefte aan ondersteuning. Hiermee past het tarief dus 
beter bij de daadwerkelijk gemaakte kosten van de jeugdhulp. Gebleken is 
dat dit in de praktijk niet altijd gebeurt, waardoor er nu een controle is 
uitgevoerd op arrangementen met opvallende looptijden. 

 De inzet van het schakelteam bij de Toegang dat onder meer meekijkt en 
meedenkt bij de (her)indicering van jeugdhulp. Deze kennis is inmiddels 
overgedragen naar de lokale toegangen. 

 Uitbreiding van personele capaciteit voor toezicht en handhaving 
(waardoor meer onderzoek naar kwaliteit en rechtmatigheid mogelijk is). Er 
zijn bij jeugdhulpaanbieders al acties ondernomen wanneer er sprake was 
van onrechtmatige of kwalitatief onvoldoende ondersteuning. Voorbeelden 
hiervan zijn de acties om ondersteuning die met terugwerkende kracht 
wordt toegekend, terug te dringen en strikter te handhaven op de 
afspraken uit het administratie- en declaratieprotocol. 

Vragen over de tarieven
De tarieven voor arrangementen zijn vastgesteld en gebaseerd op onder meer 
gekwalificeerd personeel, maar in de praktijk wordt lager geschoold personeel 
ingezet. Klopt dit? Zo ja, welke maatregelen gaat u hierin nemen? De tarieven voor 
arrangementen zijn vastgesteld en gebaseerd op onder meer oefen- en 
trainingsfaciliteiten, terwijl veelvuldig gebruik gemaakt wordt van reeds door de 
gemeente gefinancierde accommodaties. Klopt dit? Zo ja, welke maatregelen gaat 
u hierin nemen? Er zijn zorgaanbieders die aangeven dat ze arrangementen 
eventueel kunnen aanbieden tegen een lagere vergoeding, maar dat dit vanwege 
vastgestelde tarieven niet mogelijk is. Klopt dit? Zo ja, wat gaat u met dit gegeven 
doen?

Antwoord
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Er is een uitgebreid tarievenonderzoek gedaan bij de start van de 
resultaatgestuurde inkoop. Deze tarieven zijn bepaald op basis van de gemiddelde 
kostprijs van vergelijkbaar aanbod. Deze kostprijs omvat diverse onderdelen 
waaronder kosten personeel maar ook overhead, zoals huur voor faciliteiten. Ook 
wordt er steekproefsgewijs aanvullend kostprijsonderzoek gedaan bij aanbieders of 
bij een bepaald aanbod. Dit aanvullend onderzoek wordt ook gedaan als er 
signalen zijn die daar aanleiding voor geven. 
Zolang aanbieders werken volgens de vastgestelde kwaliteitskaders, kunnen zij 
keuzes maken voor wat betreft het opleidingsniveau en salaris van hun personeel. 
Het is dus toegestaan om lager geschoold personeel in te zetten, waarbij er hoger 
opgeleid personeel toezicht houdt en eindverantwoordelijk is. Wanneer er 
kwaliteitskaders worden geschonden, kan dit worden gemeld bij de inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd. Daarnaast worden dergelijke signalen meegenomen 
in de gesprekken die het regionale contractbeheer voert.

Het klopt inderdaad dat er soms gebruik wordt gemaakt van door gemeenten 
gefinancierde ruimten. De aanbieders moeten hiervoor gewoon huurkosten betalen 
aan de beheerder van deze ruimten. Vaak gaat het hier ook om ruimten die ervoor 
zorgen dat ondersteuning dichtbij huis kan plaatsvinden. 
Het klopt dat er aanbieders zijn die hebben aangegeven dat ze met lagere tarieven 
uit zouden kunnen komen. Binnen de huidige contracten is het zo dat een 
aanbieder de verplichting heeft om de intensiteit en looptijd van het arrangement 
aan te passen aan de daadwerkelijke behoefte aan ondersteuning. Het 
inkoopsysteem biedt dus ook ruimte om hiermee tarieven beter te laten aansluiten 
bij de daadwerkelijk geleverde ondersteuning. Het is gebleken dat dit in de praktijk 
niet altijd gebeurt, waardoor er nu een controle is uitgevoerd op arrangementen 
met opvallende looptijden. Ook wordt er in de nieuwe inkoopstrategie jeugd vanaf 
2022 gekeken of er differentiatie moet komen in de inkoopsystematiek per type 
jeugdhulp, zodat tarieven beter aansluiten bij de verschillen in kostprijzen van de 
diverse aanbieders en/of kostprijs van de soort jeugdhulp. 

Vragen over de verwijzingen vanuit medische domein voor de jeugdhulp
Er wordt gesproken over de verwijzingen vanuit het medische domein. In veel 
gevallen diagnosticeert de huisarts, de jeugdarts of de medisch specialist een
zorgvraag en verwijst door naar de zorgaanbieder die vervolgens het arrangement 
bepaalt. Klopt dit? Hoe is dit geregeld en welke verbeteracties worden hierop 
ondernomen? Hoe vaak zijn ouders van tevoren al bij de gemeente geweest voor 
hulp en wellicht afgewezen?

Antwoord
In de Jeugdwet is opgenomen dat er drie wettelijke verwijzers zijn, namelijk de 
gemeentelijke Toegang, de gecertificeerde instelling (jeugdbescherming/ 
jeugdreclassering) en het medisch domein (jeugdarts, huisarts en medisch 
specialist). Zowel de gecertificeerde instelling als het medisch domein waren ook 
voor de Jeugdwet van 2015 al wettelijke verwijzers naar bepaald jeugdhulpaanbod. 
In de praktijk verwijst de medisch verwijzer naar een aanbieder, waarna de 
jeugdhulpaanbieder een inschatting maakt van het passende aanbod en deze 
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informatie communiceert naar de verantwoordelijke gemeente. De 
jeugdhulpaanbieder bepaalt dus de intensiteit en duur van de ingezette jeugdhulp 
en geeft dit via het digitale berichtenverkeer door aan onze gemeentelijke 
zorgadministratie. In het verleden is door onze gemeente geëxperimenteerd met 
een controle op de verwijzing en op de juiste invulling van de verwijzing. Gezien de 
beperkte mogelijkheden die de Jeugdwet biedt om deze controle uit te voeren, is 
de afgelopen periode geïnvesteerd in het goed juridisch inregelen van deze check. 
Daarnaast is het van belang dat de hele regio deze werkwijze gaat uitvoeren. 
Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan deze uitwerking en zal vanaf 1 januari 
2021 de controle onderdeel worden van de regionale werkwijze. Hierdoor komt er 
meer grip op de juiste vertaling van de medische verwijzing naar passende 
ondersteuning door de jeugdhulpaanbieder. 
Op dit moment is het mogelijk dat iemand die is afgewezen via Bijeen toch na een 
medische verwijzing jeugdhulp kan krijgen. Dit komt door de uitdagingen die er zijn 
rondom registratie en het komen tot een complete administratie zoals privacy en 
Algemene verordening gegevensbescherming. Onze administratie probeert hier 
wel alert op te zijn, maar het is niet volledig inzichtelijk of er vanuit Bijeen al het 
advies is gegeven dat aanbod vanuit de tweede lijn niet passend is. Op dit moment 
wordt er nog gewerkt met diverse systemen in het voorliggend veld en hebben we 
als gemeente inzicht in de administratie rondom jeugdwet en Wmo.

Vraag over samenwerken in andere regio
Kan er onderzocht worden of het onderbrengen van de jeugdhulp in een ander 
regio of het op een andere wijze organiseren kostenbesparend werkt voor 
Heusden?

Antwoord 
Binnen het sociaal domein ligt de focus op samenwerking binnen de regio Hart van 
Brabant. De behoefte, en ook kostentechnische noodzaak van een integrale 
benadering binnen het sociaal domein, waarbij de drie te onderscheiden wettelijke 
taken (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) binnen één regio plaatsvinden, ligt hier 
met name aan ten grondslag. Op het gebied van de Wmo hebben wij om deze 
reden een aantal jaren geleden de overstap gemaakt van de regio De Meierij 
(Noordoost Brabant) naar de regio Hart van Brabant. Uiteraard kijken we ook naar 
de aanpak van andere regio’s en gemeenten. Wat niet weg neemt dat we binnen 
het verband van de regio Hart van Brabant zoeken naar verbeteringen van de 
dienstverlening.
Verder moeten we ons realiseren dat de budgettaire problemen in de jeugdhulp op 
landelijke schaal spelen. Het overstappen naar een andere regio is daardoor geen 
directe oplossing. 
Een nader onderzoek naar het onderbrengen van de jeugdhulp in een andere regio 
vinden wij op dit moment dan ook niet zinvol. Andere vormen van organiseren zijn 
uiteraard wel onderwerp van onderzoek. Verschillende opties op dit gebied zijn in 
deze brief inmiddels aan de orde geweest. Wij brengen ervaringen van andere 
gemeenten in beeld en bekijken of wij daar van kunnen leren.

Vragen over medicaliseren, normaliseren en inzet voorliggend veld
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In hoeverre is er sprake van medicaliseren van opvoedingsproblemen en de 
behoefte aan labelen? Welke acties zijn er gezet rondom normaliseren, het zelf 
nemen van verantwoordelijkheid door inwoners versterken van het zgn. 
‘voorliggend veld’ om vanuit de preventieve sfeer eerder problemen te signaleren 
en te tackelen, om te voorkomen dat zorgvragen onnodig complex worden puur 
omdat er te laat hulp ingeschakeld wordt. Kunt u inzicht geven in de stand van 
zaken tot dusver en  eventuele best-practises? Ziet u een verschuiving in cijfers?

Antwoord 
Medicaliseren en labelen zijn landelijke trends die ook in Heusden worden ervaren. 
De oorzaak hiervan is zeer divers; van mondigere inwoners (‘recht op diagnose en 
ondersteuning’), en maatschappelijke normen die vragen om verklaring van 
bepaald gedrag, tot de groeiende complexiteit van de maatschappij en de 
mogelijkheden en diversiteit van ondersteuning en hulpaanbod. Het voorliggend 
veld biedt voor diverse hulpvragen aanbod dat kan bijdragen aan normalisering, 
maar ook aanbod dat gericht is op preventie en vroegsignalering op het gebied van 
onder meer alcohol en drugs. Als het gaat om opvoeding- en opgroeiondersteuning 
kennen de maatschappelijke partijen in het voorliggend veld al een aantal jaren 
verschillende projecten en methodieken om inwoners hierbij de ondersteunen. 
Recent is bijvoorbeeld gestart met samen oplopen. Maar ook de andere sociaal 
maatschappelijke problemen, die vaak ook bijdragen aan opvoedingsproblematiek, 
worden binnen het huishouden aangepakt, bijv. het hebben van schulden. 
Ondanks dit diverse aanbod wordt er ook nog ondersteuning vanuit de tweede lijn 
ingezet via de medische verwijzing. Op verschillende manieren proberen we hierin 
verandering te brengen. Het normaliseren van problemen, verantwoordelijkheid 
leggen bij inwoners en preventief werken maken standaard onderdeel uit van de 
werkwijze in het voorliggend veld. Helaas zijn deze inspanningen nog niet direct 
terug te zien in de cijfers. Dit is een landelijke trend. Om die reden volgen we zowel 
lokaal als regionaal de ontwikkelingen en nieuwe inzichten rondom normaliseren. 

Vragen over vindbaarheid van de ondersteuning
In hoeverre is zorg en/of hulp in de gemeente Heusden ook echt makkelijk te 
vinden voor onze inwoners? Hoe staat het inmiddels met de inmiddels meerdere 
malen besproken ‘routekaart’ sociaal domein, een overzicht van zorgaanbieders in 
onze gemeente, waarop inwoners zelf hun route kunnen uitstippelen en zo 
(gedeeltelijk of geheel) zelfstandig ook hun weg kunnen vinden? Waarom staat de 
button ‘zorg nodig?’ niet prominenter in beeld op de website van de gemeente, 
zoals bijvoorbeeld de button ‘melding doen’?

Antwoord: 
Er is een toename van het aantal inwoners dat ondersteuning aangeboden krijgt 
en hiermee is er dus een groeiende groep inwoners die de weg weet te vinden 
naar ondersteuning. Ook de jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken voor Wmo en 
Jeugdhulp laten zien dat veel mensen de weg naar ondersteuning goed weten te 
vinden. In het onderzoek over 2018 (cliëntervaringsonderzoek van 2019) gaf 77 % 
(jeugd) en 73% (Wmo) van de ondervraagden aan dat zij weten waar ze terecht 
kunnen wanneer zij hulp nodig hebben. Het dilemma hierbij blijft dat het stimuleren 

https://www.bijeenheusden.nl/opvoeden-opgroeien-en-onderwijs/samen-oplopen/
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van eigen kracht en zelfstandig zorgen voor oplossingen soms haaks staat op het 
eenvoudig kunnen aanvragen en proactief aanbieden van ondersteuning. 

De website www.bijeenheusden.nl is bedoeld als portaal voor de hulp en 
ondersteuning die beschikbaar is in onze gemeente. Er is gekozen om de 
verwijzing op de gemeentelijke website zichtbaar te maken vanaf de startpagina 
door een vermelding die iemand doorverwijst naar de website van Bijeen. 
De inhoud van deze website, en zodoende ook de ‘routekaart’, is voortdurend in 
ontwikkeling. Samen met het voorliggend veld (O3) zijn we hierin een proces 
gestart van leren en doorontwikkelen. Hierbij is er voortdurend aandacht om te 
zorgen dat de inwoner wordt gefaciliteerd om zelf zijn route te kunnen uitstippelen. 
Ook ‘normaliseren’ wordt hierin meegenomen. Verder geeft 79% aan dat er 
gezamenlijk wordt gezocht naar een oplossing. In de cliëntervaringsonderzoeken 
wordt de ervaring met de website ook meegenomen. In het laatste onderzoek (over 
2019) geeft 53% aan op de website de benodigde informatie te kunnen vinden 
(t.o.v. 37% in 2018) en de website krijgt een rapportcijfer van 7,3 (in 2018 7,2).

http://www.bijeenheusden.nl/
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met vriendelijke groet,

het college van Heusden,
de secretaris, de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees


