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Aanleiding

Op 4 juni 2020 hebben we u geïnformeerd over het onderzoek naar mogelijkheden tot sturing in het 

sociaal domein. In de raadsinformatiebrief van 10 september jl., waarin u bent geïnformeerd over de 

stukken voor de raadsvergadering van 22 september jl., is een tussenstand gegeven van het 

onderzoek. Inmiddels is het onderzoek afgerond. Vandaag hebben wij kennis genomen van het 

eindrapport dat hierover is opgesteld en ingestemd met het voorgestelde plan van aanpak voor de 

vervolgacties. 

Informatie

Graag informeren wij u ook over de uitkomsten van het onderzoek en het vervolg. Hiervoor treft u 

bijgaand het eindrapport aan. 

Vanwege het belang van het onderwerp willen wij het rapport met de gemeenteraad bespreken en 

gaan graag met u in overleg over de wijze waarop we dit kunnen doen. 

Bijlage(n):
 Eindrapport Sturing Sociaal Domein
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1. Inleiding
We zijn als gemeente nu enkele jaren verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de Wmo en de 

Participatiewet. Na de overgang vanuit het Rijk was het onze eerste verantwoordelijkheid om er voor 

te zorgen dat het werk werd opgepakt en dat de inwoners de zorg kregen waar ze recht op hadden. 

Nu, na een paar jaar de uitvoering te hebben gedaan, is er genoeg kennis opgedaan en ruimte 

gevonden om door te ontwikkelen en om verbeteringen aan te brengen.

We hebben als gemeente gekozen voor een aantal leidende principes en daar blijven we aan 

vasthouden. Het blijkt dat hier en daar de structuur ons in de weg zit. Bijvoorbeeld het integraal 

werken, hoe logisch ook als principe, wordt niet altijd optimaal ondersteund door gemaakte keuzes 

over de inrichting van ons sociaal domein. 

Wat ook een rol speelt, is dat in de afgelopen jaren het sociaal domein is gegroeid. Er zijn meer 

aanvragen gekomen, maar ook meer aanbieders. Als gevolg daarvan zijn ook het aantal medewerkers 

en de verschillende teams die bezig zijn met de uitvoering, toegenomen. Daardoor blijkt dat de 

gekozen werkwijze niet overal meer passend is. Vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek, 

zoals gepresenteerd in dit rapport, melden wij alvast dat we geen aanleiding hebben gevonden om 

de uitgangspunten waarmee we zijn gestart te wijzigen. De uitgangspunten blijven weliswaar gelijk 

maar de inrichting die we hebben gekozen kan worden verbeterd. We komen daarom niet met grote 

nieuwe uitgangspunten, maar richten ons op de uitvoering. 

Zowel landelijk als lokaal zijn er tekorten op het sociaal domein. Zo zijn we onlangs nog 

geconfronteerd met een extra overschrijding van het budget voor de jeugdzorg. Oplossingen 

daarvoor kunnen we ook niet alleen lokaal vinden, regionaal en landelijk zijn ook veranderingen 

nodig. 

Er wordt in brede zin een gebrek aan sturingsmogelijkheid in het sociaal domein ervaren, zowel 

inhoudelijk als financieel. Beperkte sturing is deels inherent aan het domein door wettelijke 

bepalingen, maar het kan ook een gevolg zijn van beleidsmatige keuzes. In juni van dit jaar zijn we 

daarom gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om de sturing in het sociaal domein te 

verbeteren. 

Met dit eindrapport informeren wij u over de resultaten van het onderzoek. Daarbij stellen we ook 

een plan van aanpak voor dat kan worden uitgevoerd in de komende periode. Het doel is het 

volledige plan van aanpak eind 2021 te hebben gerealiseerd. Per actielijn is zoveel mogelijk concreet 

gemaakt hoe deze aanpak zal verlopen.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de opzet van het onderzoek nog kort toegelicht en in de hoofdstukken 3 en 4 

worden de resultaten van het onderzoek benoemd: het duurzaam sturingsinstrument in hoofdstuk 3, 

het keuzepalet in hoofdstuk 4. Hierbij zijn de acties die inmiddels zijn ingezet toegelicht. Hoofstuk 5 

bevat een korte toelichting op de plannen voor de komende periode.

2. Proces onderzoek
Als resultaat voor het onderzoek werden twee concrete producten benoemd:
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 duurzaam sturingsinstrument dat inzicht geeft in effecten en financiën;

 keuzepalet inrichting sociaal domein.

Voor het onderzoek is een kernteam samengesteld en een vijftal werkgroepen benoemd. Het 

kernteam bestond uit de trekkers van de 5 werkgroepen, de manager sociaal domein en de 

concerncontroller. Vanuit het college waren de wethouders Van Steen en Blankers betrokken.

Meteen bij aanvang van het onderzoek is aangegeven dat als er keuzes moesten worden gemaakt, 

daar ook pijnlijke keuzes bij kunnen zitten. Daarom is binnen het onderzoek gewerkt vanuit eerder 

vastgestelde leidende principes. Dit waren de volgende leidende principes:

 niet denken vanuit waar mensen recht op hebben, maar wat ze nodig hebben;

 de ondersteuning komt primair bij de mensen die dit het hardst nodig hebben; 

 we gaan uit van de eigen kracht van inwoners en het netwerk;

 de ondersteuning moet duurzame resultaten opleveren;

 collectief preventief heeft de voorkeur boven individueel curatief;

 integrale dienstverlening staat voorop;

 wij werken vanuit slim vertrouwen.

Het tijdspad van het onderzoek was krap. Volgens planning zou het onderzoek begin september zijn 

afgerond. In de afgelopen maanden is veel informatie opgehaald en er zijn diverse voorstellen 

verzameld die samen het keuzepalet vormen. Elke werkgroep heeft een aantal keuzepaletten 

benoemd. De keuzepaletten zijn vervolgens ook in de andere werkgroepen besproken en zo is men 

uiteindelijk tot een aantal keuzes gekomen.

Begin september is echter geconstateerd dat met (kleine) aanpassingen op onderdelen we het 

verschil niet gaan maken. Er zijn meer structurele veranderingen nodig. Het eerdere keuzepalet is 

dus meer een groslijst van mogelijkheden geworden. Deze mogelijkheden zijn op een hoger 

abstractieniveau gecombineerd tot vier actielijnen. Deze actielijnen vormen samen een plan van 

aanpak voor het komende jaar. 
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3. Duurzaam sturingsinstrument
Het is duidelijk dat er een veelheid aan informatie bij de gemeente binnenkomt, bijvoorbeeld over de 

aantallen aanvragen, toewijzingen en daadwerkelijke uitgaven. Deze informatie komt in verschillende 

vormen binnen en het vraagt veel werk om dit op een eenduidige manier inzichtelijk te maken. Op 

4 augustus 2020 heeft het college besloten Van Dam & Oosterbaan (VDO) opdracht te verlenen voor 

de implementatie (en tijdelijk beheer en onderhoud) van een dashboard sociaal domein. Dit 

dashboard richt zich in eerste instantie op het ontsluiten van de gegevens over jeugdhulp van Hart 

van Brabant. Bij deze opdracht wordt gebruik gemaakt van het dashboard dat VDO eerder 

ontwikkeld heeft voor de gemeente Dongen. 

Het dashboard is in de week van 12 oktober jl. op testbasis beschikbaar gekomen. Met het realiseren 

van deze eerste versie van het dashboard is de regionale jeugdhulpdatabase ontsloten. Dat is een 

belangrijke eerste stap in het verkrijgen van sturingsinformatie voor de jeugdhulp. Om als 

sturingsinstrument te functioneren moeten we echter meer ervaring met het dashboard opdoen. Dit 

doen we o.a. door in de testfase naar de kwaliteit van getoonde informatie, gehanteerde definities 

en de bruikbaarheid van de indicatoren voor sturing te kijken. Daarnaast dient het dashboard nog  te 

worden aangepast aan onze specifieke informatiebehoefte; het is nu nog gebaseerd op het 

dashboard van de gemeente Dongen. 

Een tweede stap is dan het op een goede manier presenteren van de data. Een dashboard alleen is 

niet genoeg. Afhankelijk van het gebruik wordt het dashboard een sturingsinstrument.

De derde stap is het verder ontwikkelen van de data en de informatiebehoefte. Om dit op een goede 

manier in de organisatie weg te zetten wordt dit een onderdeel van het plan van aanpak voor de 

komende periode. 

Deze opdracht is als pilot ingericht voor één jaar, in eerste instantie voor de jeugdhulp. Het is een 

mooie beginstap om op een goede manier toegang te krijgen tot actuele, regionale data. Wanneer 

dit dashboard is gerealiseerd en goed gebruikt kan worden als sturingsinstrument, zullen we inzetten 

op doorontwikkeling van het dashboard. 

Het streven is om in het dashboard alle mogelijke factoren die van invloed zijn in beeld te krijgen. Op 

die manier willen we komen tot een completere tool.

Voor de hand liggen daarbij de volgende stappen:

 toevoegen van de informatie uit onze eigen bronsystemen;

 integreren van de waarden en indicatoren op basis van het rekenkamerrapport ‘Meer grip op 

het sociaal domein’;

 uitbreiden van het dashboard met sturingsinformatie op andere onderdelen van het sociaal 

domein;

 toevoegen van landelijke bronsystemen (te denken valt aan CBS, CAK, SVB);

 onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om ook de gegevens van Baanbrekers inzake 

participatie te integreren in het dashboard.
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Hieronder staan ter illustratie enkele screenshots uit het dashboard waar op dit moment nog aan 

wordt gewerkt.
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4. Keuzepalet inrichting sociaal domein
Voor het keuzepalet zijn vijf werkgroepen aan de gang gegaan. De werkgroepen zijn gevarieerd van 

samenstelling met zowel inhoudelijk (beleid en uitvoering) als financieel betrokken medewerkers en 

MogelijkMakers die normaal werkzaam zijn op andere terreinen. Daarnaast is bij de werkgroep 

voorliggend veld ook de integraal manager van O3 aangesloten. 

Periodiek zijn door het kernteam de voortgang en resultaten van de verschillende werkgroepen 

besproken. Het opsplitsen in de vijf werkgroepen zorgde voor een werkbare omvang, maar ook voor 

een gefragmenteerd beeld van het sociaal domein. Dit terwijl sturing juist vaak in de combinatie van 

factoren zit. In de laatste fase zijn de voorstellen integraal gewogen en is een prioritering 

aangebracht. Op basis daarvan zijn verschillende acties benoemd, die zijn opgenomen in een plan 

van aanpak voor de komende periode. Dit plan van aanpak staat in het hiernavolgende hoofdstuk.

Daarnaast zijn mogelijkheden benoemd die individueel, op korte termijn (konden) worden opgepakt. 

Deze keuzes gaan niet ten koste van andere werkzaamheden en hiervoor is geen afzonderlijke 

besluitvorming nodig. Dit betreft:

1. aanpassen werkwijze toegang; 

2. kritisch beoordelen (regionale) projecten;

3. toetsen juiste wet (Wmo/Wlz/Zvw);

4. toetsen van indicaties en verlengingen.

4.1 Aanpassen werkwijze toegang
Zoals aangegeven in de inleiding gaan we op onderdelen de uitvoering van onze activiteiten in het 

sociaal domein aanpassen. Op het moment dat we de verantwoordelijkheid kregen voor de 

jeugdzorg, zijn we aan de slag gegaan. De inwoner mocht er niet onder lijden en daarom is er vaak 

voor gekozen om de al ingezette hulp, en de lopende afspraken met aanbieders, voort te zetten. Nu 

is het tijd om door te ontwikkelen.

We hebben met ingang van oktober jl. de werkwijze voor de toegang aangepast. Per direct worden 

inwoners nagenoeg altijd eerst doorverwezen naar het voorliggend veld in plaats van naar 

mandaatmedewerkers van de gemeente. Hierdoor kan er worden vastgesteld dat, wanneer er wordt 

opgeschaald naar de mandaatmedewerker, in het voorliggend veld geen mogelijkheden meer 

resteren en dan pas wordt gekeken of eventueel 2e lijnszorg wordt ingezet. 

Daarnaast zijn we met beschikkingen gaan werken. Het beschikkingsvrij werken waarbij tijdens het 

keukentafelgesprek samen met de inwoner een persoonlijk plan wordt opgesteld was een middel om 

de brede situatie van de inwoner / het gezin in beeld te brengen. Voornamelijk door het 

resultaatgericht indiceren dat nu plaatsvindt, kan dit ook goed en snel(ler) worden bereikt met een 

beschikking. Met deze wijziging wordt nog steeds het brede gesprek gevoerd. De verwachting is dat 

het proces hierdoor efficiënter wordt ingericht met een positief effect op de wachttijden en 

daarnaast worden zorgaanbieders beter in positie gebracht om de juiste zorg te kunnen verlenen.

Hoewel in de verordening staat dat we beschikkingsvrij werken, werden nu in uitzonderingsgevallen 

ook al beschikkingen verstrekt. De verordening geeft hier ook ruimte voor. De komende maanden 

monitoren we hoe de nieuwe werkwijze bevalt en in de praktijk uitpakt. Onderdeel daarvan is ook of 

deze wijziging tot extra bezwaarschriften leidt. Afhankelijk daarvan zal de werkwijze ook worden 

geformaliseerd waardoor het beschikkingsvrij werken in zijn geheel vervalt.
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4.2 Kritische deelname (regionale) projecten
We nemen in veel (regionale) projecten deel, niet in alle gevallen is het resultaat of de efficiency 

duidelijk. Daarnaast is er voor sommige doelstellingen al aanbod, waardoor het geen aanvulling is op 

het bestaande aanbod maar een verdubbeling. In de toekomst willen we, nog meer dan al gebeurde, 

op voorhand kritisch kijken naar de deelname in een project. De doelen moeten helder zijn; wat 

willen we bereiken met een project en klopt het dat daar een uitdaging lag? Vervolgens besluiten we 

pas om al dan niet deel te nemen.

Het beschikbaar zijn van middelen (bijvoorbeeld in de begroting of uit subsidies) moet niet de 

drijfveer zijn, het doel is het uitgangspunt. Een doel dat past bij de bredere, eerder geformuleerde 

ambities en doelstellingen. Overigens onderkennen we dat we als individuele gemeente mogelijk 

minder invloed  kunnen hebben in de regio. Ook wanneer wij de toegevoegde waarde niet zien kan 

de meerderheid immers besluiten toch door te gaan met het project. Dit is echter geen reden om de 

afwegingen niet zorgvuldig te doen, aan te dringen op duidelijkheid en uit te spreken hoe wij als 

individuele gemeente er in staan.

Deze maand zijn de betreffende projecten opnieuw doorgenomen om te bespreken met welke 

projecten we kunnen stoppen. Stoppen met lopende projecten is lastig en kan als 

samenwerkingspartner eigenlijk alleen op een natuurlijk moment van (her)overweging of wanneer er 

concrete aanleiding is om de aanpak of resultaten in een ander perspectief te plaatsen. 

Afgelopen maand werd concreet in de regio gesproken over het vervolg van het regionale project 

jeugdwerkloosheidsvrije zone. Dit project moet lokaal worden ingebed, ook wat betreft financiering 

en formatie. Dit was dus ook direct het moment van heroverweging, waarbij is besloten dit niet op 

dezelfde manier regionaal voort te zetten. 

4.3 Toetsen juiste wet (Wmo/Wlz/Zvw)
Verzoeken van inwoners bevinden zich vaak op het snijvlak van diverse wetgeving, waarbij wij als 

gemeente niet altijd de aangewezen partij zijn. Dit speelt met name bij de Wmo en Wet langdurige 

zorg (Wlz), maar kan zich ook voordoen bij de Zorgverzekeringswet (Zvw). Tot afgelopen zomer was 

het echter moeilijk om inzicht te krijgen in bestaande Wlz-indicaties. Inmiddels kan dit wel en wordt 

er periodiek een controle uitgevoerd om te bezien of inwoners een Wmo-voorziening ontvangen 

terwijl ze (inmiddels) in het bezit van een Wlz-indicatie zijn. De Wlz is voorliggend aan de Wmo en 

een dergelijke indicatie betekent daarom dat de Wmo-voorziening kan worden stopgezet. Regionaal 

wordt nog besproken of te lang doorbetaalde Wmo-voorzieningen met terugwerkende kracht op het 

zorgkantoor worden verhaald. Ook ten aanzien van de Zvw wordt al kritisch gekeken naar 

mogelijkheden.

4.4 Toetsen van indicaties en verlengingen
In afstemming met de regio wordt het vanaf 1 januari 2021 mogelijk om een controle uit te voeren 

op de juiste zorginzet na verwijzingen uit het medisch domein. De verordening en contracten worden 

hierop op dit moment aangepast. Met deze controle kunnen we beoordelen of de vertaling van de 

verwijzing door de jeugdhulpaanbieder (de keuze voor het arrangement, intensiteit e.d.) aansluit bij 

het oplossen van de problemen in relatie tot de hulpvraag van de inwoner. Er wordt intern een 
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voorstel uitgewerkt om voor deze controletaak (in ieder geval tijdelijk) een specifieke medewerker te 

werven.

Daarnaast zal vanaf 1 januari 2021 voor jeugdhulp gewerkt gaan worden met een vast formulier voor 

de verlengingen, om meer inzicht te krijgen in de reden van het aanvragen van een verlenging en zo 

meer grip te krijgen op de verzoeken om verlenging van de jeugdhulp.

Wekelijks moeten complexe aanvragen door een breed team worden besproken en beoordeeld, 

zodat passende ondersteuning kan worden ingezet die bijdraagt aan het oplossen van 

(onderliggende) problemen in relatie tot de hulpvraag. Bij alle indicaties boven € 20.000 wordt een 

extra controlemoment ingebouwd. 

Afgelopen periode is gedurende 1,5 jaar, als onderdeel van de regionale verbetermaatregelen jeugd, 

een regionaal schakelteam actief geweest voor jeugdindicaties boven € 50.000 of in voorkomende 

gevallen op verzoek van de gemeente. Het doel van dit schakelteam was om er voor te zorgen dat 

prijsbewustheid onderdeel wordt van de werkwijze van de toegang, zodat dit daarna lokaal in het 

werkproces ingebed zit. Voor Bijeen geldt inmiddels dat dit prijsbewust denken voldoende onderdeel 

is van de reguliere werkwijze . Daarnaast gaan we deelnemen aan de community of practice 

‘Datagedreven onderzoek naar 10 duurste gezinnen’ van de VNG. Hierin gaan we met andere 

gemeenten informatie uitwisselen om te kijken welke data beschikbaar zijn over de ingezette zorg en 

ondersteuning voor de huishoudens die de duurste zorg en ondersteuning krijgen vanuit de 

gemeente. Hierop wisselen we onderlinge ervaringen uit en leren we beter gebruik te maken van 

data om ondersteuning vanuit gemeente te verbeteren.
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5. Plan van aanpak / vervolg
Zoals eerder is toegelicht ronden we het onderzoek op dit moment weliswaar af maar is de opgave 

nog niet van tafel. Het beoogde resultaat van het onderzoek was een keuzepalet voor de inrichting 

van het sociaal domein. Daarbij is destijds al aangetekend dat het maken van de keuze vervolgens 

het begin zou zijn van een nieuw traject. Naast de constatering dat de belangrijkste winst zit in een 

integrale, brede aanpak. Het is echter ook belangrijk om focus aan te brengen. Er zijn veel 

onderwerpen langs gekomen die allemaal nader kunnen worden onderzocht en aanknopingspunten 

bieden voor een betere sturing en/of meer financiële grip. Maar door ze allemaal op te pakken is de 

kans (te) groot dat er uiteindelijk niets gebeurt. Focus is noodzakelijk om echt aan te pakken.

Op basis van de geconstateerde mogelijkheden, de prioritering en onderlinge verbindingen 

presenteren we in plaats van een keuzepalet een plan van aanpak van de actielijnen waar we mee 

verder gaan. Dit zijn er vier:

1. de integrale aanpak van toegang en wijkteams;

2. samenwerking met Baanbrekers;

3. nieuwe inkoopstrategie Wmo-begeleiding, Hulp bij het Huishouden en Jeugdhulp;

4. datagedreven werken in het sociaal domein.

De eerste drie zijn keuzes zoals beoogd bij de start van het onderzoek, deze gaan over de inrichting 

van het sociaal domein. De vierde is meer gericht op de bedrijfsvoering en borduurt verder op het 

dashboard dat op dit moment wordt geïmplementeerd. 

5.1 Integrale aanpak toegang en wijkteams
Een belangrijke taak van de wijkteams is het voorkomen dat problemen bij inwoners escaleren tot 

een niveau waarop individueel of op gezinsniveau 2e lijnshulp of ondersteuning nodig is. Dit lukt niet 

altijd en we zien een groeiend aantal aanvragen voor die individuele hulp binnen de gemeente. Een 

grote uitdaging is om te zorgen dat de hulp en ondersteuning die wordt ingezet ook leidt tot het 

oplossen van problemen. Als gemeente hebben we op dit moment te maken met enorm stijgende 

kosten in de specialistische jeugdhulp en de vraag is of we dit geld niet op een andere manier kunnen 

inzetten om te voorkomen dat deze specialistische zorg nodig is. De ervaring leert dat het voorkomen 

van (escalatie van) problemen goedkoper en efficiënter is. Graag willen we dan ook grip op de 

toestroom van inwoners naar die specialistische zorg. Dit kan door problemen van inwoners meer 

systemisch en integraal te bekijken en samen met de betreffende inwoners te zoeken naar het 

oplossen van vaak onderliggende problemen in plaats van het inzetten van specialistische hulp die in 

veel gevallen symptomen bestrijdt, maar niet de oorzaak van de problemen aanpakt. Omdat het 

medisch domein rechtstreeks kan verwijzen naar die specialistische zorg kunnen we op dit moment 

onvoldoende ingrijpen in dit traject. Ook constateren we dat er bij het indiceren door onze eigen 

toegang winst op dit gebied te halen is. Een integrale analyse van de (onderliggende) problemen, en 

zoeken naar mogelijkheden om gebruik te maken van voorliggende voorzieningen en de wijkteams, is 

een belangrijke doelstelling binnen de veranderingen die we door willen voeren in de komende 

periode. Om dit te realiseren gaan we vanaf 1 januari 2021 de toegang en de wijkteams dichter bij 

elkaar zetten. We willen hier expertise aan toevoegen en voorliggend meer mogelijkheden 

beschikbaar stellen om inwoners sneller en beter te helpen zonder dat specialistische 2e lijnshulp 

nodig is, maar ook om inwoners die deze hulp wel nodig hebben beter, sneller en effectiever te 

kunnen bedienen.
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Ook gaan we kijken op welke manier we het onderwijs en de huisartsen beter met de toegang en de 

wijkteams samen kunnen laten werken. Ten slotte hebben we allemaal dezelfde doelstellingen voor 

onze inwoners en denken we dat ook hier nog veel win-win situaties te creëren vallen. De eerste 

stappen met het onderwijs zijn al gemaakt over de aanpak van dyslexie. Ook zijn we dit jaar gestart 

met een combinatiefunctionaris Zorg die op het raakvlak van zorg en sporten en bewegen de taak 

heeft om verwijzingen naar de duurdere 2e lijnszorg te voorkomen.

Het is weliswaar nog onduidelijk wat de effecten zullen zijn van de coronacrisis op de ingezette 

beweging, maar op 1 juli 2021 hopen we de eerste resultaten te kunnen presenteren. 2021 zal een 

leerjaar worden waarin we ook de financiële effecten verwachten te kunnen zien, maar zeker met de 

nieuwe contracteringsperiode vanaf 1 januari 2022 hopen we beter, efficiënter en goedkoper zorg en 

ondersteuning te kunnen bieden voor onze inwoners.

5.2 Samenwerking Baanbrekers
Een essentieel onderdeel van het sociaal domein is ondergebracht bij Baanbrekers. Financiële 

(on)zekerheid heeft een grote invloed op het welbevinden van onze inwoners. De afstand tussen 

Baanbrekers en Bijeen moet daarom worden verkleind, bijvoorbeeld door een betere aansluiting van 

Baanbrekers bij de wijkteams. Door de samenwerking tussen de medewerkers van Baanbrekers en 

die van Bijeen te intensiveren, werken we aan een integrale benadering van de vraag van onze 

inwoners en worden zij beter bediend. Bovendien verwachten we dat dit per saldo een besparing 

oplevert in tijd, energie en kosten. 

Overigens kan hier verder worden gebouwd op stappen die de afgelopen periode al zijn gezet, zoals 

het project Integrale Ketenbenadering dat in samenspraak met Baanbrekers en de beide andere 

Langstraatgemeenten is opgepakt. Uiteindelijk moet dit leiden tot een meer integrale aanpak van 

casuïstiek, waarbij zowel een inkomensvraagstuk als de zorgbehoefte aan de orde is. Vanwege de 

coronacrisis is vertraging ontstaan in de plannen, maar ondertussen is een ontwerp van het proces 

bijna gereed. De periode tot en met eind januari 2021 staat in het teken van besluitvorming en start 

van de implementatie. Verder zijn we als Langstraatgemeenten in vergevorderde bespreking met 

Baanbrekers over het periodiek aanleveren van gegevens die ons sneller en beter in staat stellen om 

sturing te geven in het sociaal domein. Het is uiteindelijk de bedoeling om deze dataset toegankelijk 

te maken via het dashboard sociaal domein, benoemd in hoofdstuk 3. Dit wordt hierna nader 

toegelicht in paragraaf 5.4. 

5.3 Nieuwe inkoopstrategie Wmo-begeleiding, Hulp bij het 
Huishouden en Jeugdhulp
Er wordt gewerkt aan een regionale inkoopstrategie. De huidige regionale inkoopcontracten voor 

Wmo-begeleiding, HbH en jeugdhulp lopen tot 2022. In de ontwikkeling van de regionale 

inkoopstrategie is het verbeteren van sturing ook nadrukkelijk onderwerp van gesprek. In de regio 

Hart van Brabant hebben we op dit moment drie inkoopcontracten lopen: inkoop jeugdhulp, inkoop 

Wmo (begeleiding en hulp bij het huishouden) en inkoop Wmo beschermd wonen. Deze zullen vanaf 

2022 opnieuw worden aanbesteed. Het is de bedoeling dat de uitgangspunten die worden 

opgenomen in de regionale inkoopstrategie van toepassing zijn op nieuwe aanbestedingen. 

Doel is dus om in nieuwe regionale contracten meer sturingsruimte in te bouwen (en daarvan ook 

meer gebruik te maken). Hierbij wordt gekeken naar bekostigingssystematiek, 

toegangsmanagement, contractvorm en leveranciersmanagement. Daarnaast wordt er gewerkt aan 
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een regionale integrale inkoopstrategie waarin naast uitgangspunten voor Wmo en jeugdhulp ook 

uitgangspunten voor de Participatiewet zijn opgenomen. 

Binnen de huidige inkoop wordt gekeken naar quick-wins voor 2021. We gaan, in aanloop naar de 

nieuwe aanbesteding, al vanaf 1 januari 2021 in overleg met de aanbieders om aanpassingen door te 

voeren en in de loop van 2021 zullen al aanvullende maatregelen worden genomen binnen de 

huidige contracten. Zo wordt bijv. voor jeugdhulp gekeken naar verbeteringen bij de hoog-

specialistische jeugdhulp in lijn met de inkoopstrategie 2022, die al in 2021 onder de huidige 

systematiek kunnen worden doorgevoerd. 

5.4 Datagedreven werken 
Zoals in hoofdstuk 3 is toegelicht, wordt gewerkt aan de implementatie van een dashboard, in eerste 

instantie om de gegevens over jeugdhulp van Hart van Brabant te ontsluiten. Overigens is hierbij 

vanuit de privacyadviseurs van Heusden (en Loon op zand + Waalwijk) geadviseerd om het 

dashboard Jeugd dat wij nu als pilot draaien, in de toekomst onder te brengen bij Hart van Brabant 

zelf. Regio Hart van Brabant is hier inmiddels al mee bezig.

Naast dit dashboard hebben we echter ook veel andere gegevens beschikbaar. In onze eigen 

systemen en via andere samenwerkingspartners. Dit plan draait daarom niet alleen om het gebruik 

van de gegevens uit het dashboard. We verwachten voor de optimalisatie van de pilot Dashboard 

Jeugd een jaar nodig te hebben. Daarbinnen zullen we 3 à 4 maanden nodig hebben voor het in kaart 

brengen van de informatiebehoefte en het inrichten van het monitorings- en sturingsproces. De 

overige tijd is dan voor het optimaliseren van het dashboard en het opdoen van ervaring met dit 

dashboard.

Het sentiment rondom de gegevens is  tweeledig: aan de ene kant is het nooit genoeg en vaak te 

laat, aan de andere kant worden soms zoveel gegevens ontvangen – op verschillende plekken in onze 

organisatie en aangeleverd door verschillende andere partijen – dat het overzicht ontbreekt en 

gegevens hierdoor niet goed kunnen worden gebruikt. De komende periode richten we ons op het 

structureren van de informatiestroom. Dat betekent dat we heldere indicatoren benoemen die 

aansluiten op onze doelen, deze indicatoren inzichtelijk maken via een instrument, zoals een 

dashboard, en ervoor zorgen dat deze indicatoren regulier onderdeel worden van een monitorings- 

en sturingsproces binnen onze organisatie. Dat laatste is cruciaal in het datagedreven werken. Daar 

hoort ook bij dat we bij nieuwe ontwikkelingen of interventies aan de voorkant kaders stellen, helder 

hebben welke resultaten worden verwacht en hoe de monitoring ervan gaat plaatsvinden. Daarmee 

maken we het mogelijk om te sturen. 

Concreet voorbeeld hierin is het lokaal maatwerk (PPP). De voortgang hiervan is gemonitord en 

geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt bekeken hoe het lokaal maatwerk en de monitoring 

ervan kan worden geoptimaliseerd. 

Zoals aangegeven beschikken we over veel gegevens, zowel via onze eigen systemen als die van onze 

samenwerkingspartners. Deze gegevens moeten we goed gebruiken. Wij kunnen dan nog steeds 

toegang hebben tot het dashboard, maar dan blijven de gegevens in beheer van Hart van Brabant. 

Welke gegevens ontvangen we, welke gegevens zijn relevant, wie hebben we nodig om deze 

gegevens te interpreteren en om te zetten in informatie en voor wie is deze informatie vervolgens 

relevant. Door deze informatiestroom ook beter te structuren is de verwachting dat de 

Gemeente Heusden 13



8

informatievoorziening verbetert, op de juiste plekken terecht komt en er hierdoor efficiënter kan 

worden gewerkt. Waar mogelijk en gewenst proberen we ook die gegevens te ontsluiten. Zodat we 

uiteindelijk één ‘bak met gegevens’ hebben, die ons in onze informatiebehoefte voorziet en waar we 

analyses op kunnen uitvoeren. Zo kan data-analyse ons helpen om meer en gerichtere sturing te 

geven op de zorginzet bij de verwijzingen die via het medisch domein verlopen.

Dit heeft een positief effect op zaken als contractmanagement en sturing op de zorginzet vanuit het 

medisch domein, maar is ook behulpzaam bij het (her)inrichten van het voorliggend veld en bepalen 

wat daar het aanbod kan zijn.

Parallel hieraan ontstaat natuurlijk ook inzicht in welke gegevens ontbreken om verder te komen. De 

informatiebehoefte zal naar verwachting groter worden.
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