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Agenda

Toelichting op memo sturingsinformatie sociaal domein

1. Monitoring sociaal domein: wat spraken we af?

2. Welke informatie hebben we op dit moment?

3. De eerste cijfers.

4. Hoe cijfermatig beeld kwalitatief aan te vullen?



1. Monitoring sociaal domein

Wat spraken we af (december 2014)?
• Leidende principes

• Uitgangspunten
• Prioritaire doelgroepen
• Wijze van informeren

• Set van indicatoren
• Maatschappelijke effecten en doelen
• Indicatoren



Leidende principes

 De volgende uitgangspunten dienen te worden gehanteerd: 

• Maatschappelijke effecten meten door input, output en outcome. 

• Beperken van de meetlast. 

• Focus op prioritaire doelgroepen. 

• Vermijden van indicatoren die de uitvoering dichtregelen. 

 De prioritaire doelgroepen zijn: 

• Jeugd. 

• Ouderen. 

• Gehandicapten. 

• Mensen met psychiatrische beperking. 

• Daar waar mogelijk een onderscheid maken tussen dorpen en Emmeloord. 



Leidende uitgangspunten

 De wijze waarop de raad geïnformeerd wil worden naast reguliere 

rapportages: 

• Dialoog met inwoners. 

• (Bewerkingen uit) rapportages van aanbieders. 

• Benchmark. 



Set van indicatoren

 Maatschappelijke effecten en doelen

1. Iedereen doet mee

• meedoen aan de samenleving én de arbeidsmarkt stimuleren 

• een (preventieve) sociale infrastructuur/voorzieningenstelsel organiseren 

• inwoners die het niet of niet geheel zelf redden ondersteunen 

2. Versterkte vrijwillige inzet en mantelzorg

• vrijwillige inzet stimuleren en ondersteunen 

• Mantelzorgers waarderen en ondersteunen 

3. Onderwijs en bedrijfsleven sluiten op elkaar aan

• de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven stimuleren ten behoeve 

van divers onderwijsaanbod en diverse werkgelegenheid

• Herstructureren van (fysieke) voorzieningen

• het gebruik van accommodaties te stimuleren en te optimaliseren



Set van indicatoren

Registreren en rapporteren
• zie hand-out voor de set van indicatoren

• Wat is beschikbaar voor rapportage?
• Wat wordt geregistreerd maar is nog niet beschikbaar voor 

rapportage?
• Wat is nog in ontwikkeling?



2. Welke informatie hebben we?

Wat hebben we op dit voor handen m.b.t. eerste kwartaal?
• Voorlopige cijfers.
• Hoge mate van onzekerheid over betrouwbaarheid en 

volledigheid.
Wat hebben we op dit moment niet (en wanneer dan wel)?

• Prioriteit 1 – Basisset indicatoren VNG/KING
• Prioriteit 2 – Facultatieve set indicatoren VNG/KING
• Prioriteit 3 – Aanvullende wensen



3. De eerste cijfers

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Wmo Lokaal Regionaal Landelijk
Cliënten Producten Cliënten Producten Cliënten Producten

ZIN
1.651

2.346 98 98 2 2

PGB 144 27 27 0 0



3. De eerste cijfers

Jeugdzorg

Jeugd Lokaal Regionaal Landelijk
Cliënten Producten Cliënten Producten Cliënten Producten

ZIN 78 142 451 484 26 27

PGB 198 346 - - - -



3. De eerste cijfers

Participatiewet (31-03-2015)

Participatiewet

Trajecten 972

Uitkeringsgerechtigden 960

Niet-uitkeringsgerechtigden 12

In-door-uitstroom X



4. Kwalitatieve informatie

 Informatievoorziening en kennisvergaring
Kerngroep Decentralisaties eindigt, maar behoefte aan 

informatievoorziening en kennisvergaring m.b.t. nieuwe taken in 

sociaal domein blijft. Verantwoordelijkheid van zowel 

raadscommissie als organisatie om onderwerpen te agenderen 

voor RTG.

Discussie:
In hoeverre is er behoefte cijfers aan te vullen met kwalitatieve 

informatie?
Op welke wijze? Waar is behoefte aan?
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