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Kennisnemen van 

  De Monitor Sociaal Domein 2021 met daarin dashboards met sturingsinformatie over de uitvoering van de 
Jeugdwet en Wmo 

  De in de Monitor Sociaal Domein 2021 gepresenteerde stand van zaken van de uitvoering van de strategische 
heroriëntatie -inclusief de betrokkenheid van maatschappelijke partners daarbij-. 

 
 
   
 
Inleiding 
In november 2020 is door de gemeenteraad de motie ‘kwantitatieve informatievoorziening in het Sociaal Domein’ 
ingediend (LTA M-104). Deze Monitor Sociaal Domein 2021 (hierna: de Monitor) biedt de gemeenteraad de gevraagde 
kwantitatieve informatie. In de Monitor is aangegeven waar welke gevraagde onderdelen uit de motie te vinden zijn. De 
gemeenteraad en het college hebben hiermee een instrument in handen om de trends en ontwikkelingen binnen het 
Sociaal Domein te kunnen volgen en hier tijdig op bij te sturen. De eerste Monitor wordt u aangeboden via deze 
raadsinformatiebrief. In het vervolg willen wij de Monitor koppelen aan de P&C cyclus. De Monitor verschijnt daarom 
vanaf de najaarsnota 2021 als bijlage bij de P&C producten. De Monitor wordt de komende periode verder 
doorontwikkeld, wensen en behoeften van college en raad zullen we hierin meenemen. Daarnaast wordt u, conform de 
gedane toezegging T-448 bij de begrotingsbehandeling in november 2020, in de Monitor geïnformeerd over op welke 
manier de maatschappelijke partners betrokken worden bij de uitvoering van de strategische heroriëntatie in het Sociaal 
Domein.  
  
 
   
 
Kernboodschap 

Na het aannemen van de motie M-104 is gestart met het ontwikkelen van de Monitor Sociaal Domein. Bij de 
ontwikkeling van de Monitor hebben wij ons gericht op het ontsluiten en visueel presenteren van de door u in de motie 
gevraagde informatie. De Monitor bestaat daarom vooralsnog uit de volgende onderdelen: 

1. Trends en ontwikkelingen. 



2. Dashboards met kwantitatieve informatie over de Jeugdwet en Wmo. Waaronder informatie over aantallen en 
kosten per product, in- en uitstroom, verwijspaden (alleen bij onderdeel Jeugd), kosten en aantallen per 
aanbieder, en de verschuiving van formele naar informele ondersteuning. 

3. Voortgang uitvoering van de taakstellingen zoals opgenomen in de strategische herorientatie. Bij dit onderdeel 
in de Monitor gaan wij ook in op de wijze waarop wij partners bij de uitvoering betrekken.  

De ontwikkeling van de Monitor is nog volop gaande. Met de volgende doorontwikkelwensen gaan wij de komende 
periode aan de slag:  
 
1. Doorontwikkeling Monitor integraal 
Rapportage over de voortgang van de veranderopgaven (programmabegroting) vindt op dit moment nog separaat plaats 
via de voorjaarsnota. Het is de bedoeling dat de rapportage over alle onderdelen op termijn geïntegreerd zal worden. 
Rapportage over de Participatiewet (Werk en inkomen) vindt plaats via de kwartaalrapportages van FermWerk. Het is de 
bedoeling in de doorontwikkeling ook de rapportage op dit onderdeel in deze Monitor te integreren.  
 
2. Doorontwikkeling Monitor regionaal  
De ontwikkeling van de Monitor is nog volop gaande, met name op het gebied van de dashboards, ook in samenwerking 
met de regio. Dit met als doel om ons eigen registratiesysteem, de Monitoring van aanbieders en regionale 
trendanalyses te kunnen combineren.  
 
3. Doorontwikkeling registratie verschuiving formeel naar informeel  
Ook wat betreft de inzet en registratie van algemene voorzieningen is nog verbetering mogelijk. Dit gaan wij samen met 
onze maatschappelijke partners vormgeven. Op dit moment hebben wij niet van alle maatschappelijke partijen 
kwantitatief en eenduidig in beeld welke algemene voorzieningen zijn ingezet ter voorkoming van 
maatwerkondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet. Via storytelling en de cliëntervaringsonderzoeken hebben wij wel 
een duidelijk beeld van het effect van de algemene voorzieningen op onze inwoners. Dit is echter moeilijk in cijfers en 
aantallen te vatten. Ook hebben wij een duidelijk beeld van welke combinaties/arrangementen wij vanuit Woerden 
Wijzer gemaakt hebben van formele en informele zorg (inzet welzijnscoaches en mantelzorgondersteuning). Het 
monitoren hiervan gaan wij verder ontwikkelen, ook in samenwerking met onze partners. Monitoring en registratie is 
daarom onderdeel van de afspraken die we met partijen maken vanuit het project ‘versterking voorliggend veld’.  
 
4. Doorontwikkeling ‘zorg op de kaart’  
Op dit moment zijn we in een vergevorderd stadium met het op kaart in beeld brengen van informatie uit zowel Cumulus 
(registratiesysteem Woerden Wijzer) als uit diverse monitoren, zoals de Monitor Sociale Kracht (‘zorg op de kaart’). Dit 
uiteraard volgens de geldende privacyrichtlijnen. Op die manier wordt inzichtelijk wat de ondersteuningsbehoefte is op 
wijk- en dorpsniveau. Aanbod kan daardoor beter aansluiten daar waar dit nodig is.  
 
Dashboards kijken terug tot en met 2019  
Halverwege 2018 is het Sociaal Domein overgegaan van de applicatie GWS naar Cumulus als registratiesysteem. 
Daardoor is het technisch niet mogelijk een goede aansluiting te maken op cijfers vóór 2019. In de Monitor wordt 
daarom teruggekeken tot 2019. Cijfers van voor 2019 zijn wel beschikbaar, maar vanwege de andere wijze van 
registratie in het voorgaande systeem kan een aansluiting met de cijfers uit Cumulus alleen handmatig gemaakt worden. 
Omdat dit zeer arbeidsintensief is geven we hier om die reden geen prioriteit aan.  
 
Frequentie Monitor en koppeling Monitor aan de P&C cyclus  
Deze Monitor is gekoppeld aan de P&C cyclus, omdat college en raad via deze instrumenten kunnen bijsturen. De 
Monitor verschijnt tweemaal per jaar als bijlage bij de P&C producten. Eenmaal uitgebreid ter voorbereiding op de 
voorjaarsnota en kadernota/begroting (juni). Bij de najaarsnota (oktober) presenteren wij een update van de Monitor met 
de belangrijkste highlights en opvallendheden.  
 
Het was de opzet om de P&C producten vanaf 2021 via het systeem ‘Pepperflow’ te presenteren. Pepperflow is een 
digitaal systeem waarmee de P&C producten laagdrempelig en makkelijk digitaal toegankelijk zijn via onder andere een 
app. De Monitor voor het Sociaal Domein zou hier een onderdeel van zijn. Helaas heeft de overgang naar Pepperflow 
voor een aantal P&C producten vertraging opgelopen. Daarom wordt de Monitor Sociaal Domein vooralsnog separaat 
gepresenteerd. Het streven is om vanaf de voorjaarsnota 2022 de Monitor Sociaal Domein integraal met de P&C 
producten aan te bieden.  
 
Disclaimer gegevens uit de Monitor  
De cijfers zoals gepresenteerd in de Monitor zijn gevalideerd en daarmee betrouwbaar. Het is echter ook belangrijk dat 
deze cijfers goed geinterpreteerd worden. In de Monitor is hiertoe een analyse opgenomen. Conclusies kunnen niet 
zonder meer alleen op basis van de cijfers getrokken worden. Daarnaast moeten een aantal ingezette ontwikkelingen 
(zoals de invoering van casemanagement en de verschuiving van formele naar informele ondersteuning) meerjarig 
gemonitord worden en moet er meerjarig een trend zichtbaar zijn voordat hier conclusies aan verbonden kunnen 
worden.  



 
Informatiebehoefte gemeenteraad en informatieavond  
Wij hebben voor de dashboards in deze Monitor een selectie gemaakt uit de dashboards zoals deze zijn gebouwd in ons 
systeem ‘PowerBi’. Andere selecties en weergaven zijn beschikbaar via het systeem. Voor de toekomst hebben wij de 
wens dat de gegevens ‘realtime’ via de P&C producten en Pepperflow beschikbaar komen zodat raadplegers 
desgewenst op de diverse onderdelen kunnen inzoomen. Deze doorontwikkeling verwachten wij op de langere termijn 
(2022/2023) te kunnen realiseren.  Wanneer er vanuit de gemeenteraad wensen zijn met betrekking tot kwantitatieve 
informatie die nu niet in de dashboards is opgenomen onderzoekt het college graag of deze informatie in een volgend 
dashboard wel kan worden gepresenteerd. Om deze informatiebehoefte op te halen en om uitleg en duiding te geven bij 
deze eerste Monitor stelt het college voor een informatieavond te organiseren als uw raad dit wenst. Uw raad krijgt dan 
nadere uitleg en duiding van de cijfers en kan desgewenst doorontwikkelwensen kenbaar maken.   
 
Bovenstaande ontwikkelingen worden gefaseerd doorgevoerd. De Monitor is daarmee een ‘levend’ document die wij 
telkens zullen verbeteren. We nemen daarin graag uw suggesties mee.   
  

 
 
   
 
Financiën 
Het ontwikkelen van de dashboards en Monitor valt binnen het beschikbare budget en de capaciteit voor monitoring en 
sturing binnen het Sociaal Domein. Voor doorontwikkeling van de Monitor in samenwerking met de regio is mogelijk extra 
budget nodig. Op dit moment is er nog onvoldoende duidelijkheid of en hoeveel extra budget nodig is. Doorontwikkeling 
regionaal is bovendien een wens en geen verplichting. Mogelijk extra budget zal daarom via de gebruikelijke P&C 
momenten worden aangevraagd waarna uw raad daarover kan besluiten.   
 
   
  
 
   
 
Vervolg 
Wij bieden uw raad een informatieavond aan voor nadere uitleg en duiding van de cijfers en het inventariseren van uw 
doorontwikkelwensen als uw raad dit wenst. De Monitor zal vanaf nu tweemaal per jaar verschijnen.  
 
 
 
   
 
Bijlagen 
1. Monitor Sociaal Domein, juni 2021, nummer D/21/025693 
2. Motie 'Kwantitatieve informatievoorziening in het Sociaal Domein, nummer D/21/025319 



1 

1 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2021 
 

Monitor Sociaal Domein 



2 

2 
 

Inhoud 
1. Inleiding en toelichting opbouw monitor SD ........................................................................ 3 

1.1 Opbouw monitor ............................................................................................................... 3 

1.2 Doorontwikkeling monitor ............................................................................................ 3 

DEEL 1   TRENDS EN ONTWIKKELINGEN .......................................................................... 5 

1. Trends en ontwikkelingen Sociaal Domein ........................................................................ 6 

2.1. Bevolkingsontwikkeling 2017-2025 ................................................................................. 6 

2.1.1. Duiding bevolkingsontwikkeling .................................................................................... 6 

2.2. Actuele ontwikkelingen .................................................................................................... 7 

2.3. Effecten Coronacrisis ...................................................................................................... 7 

DEEL 2 RAPPORTAGE WETTELIJKE REGELINGEN MAG ................................................. 9 

2. Dashboards Wmo (thema MAG: maatschappelijke ondersteuning en betrokkenheid) ..... 10 

2.1 Toelichting en analyse dashboard Wmo ......................................................................... 18 

2.1.1. Algemeen beeld ......................................................................................................... 18 

2.1.1. Hulp bij het huishouden .............................................................................................. 18 

2.1.2. Begeleiding individueel en groep ................................................................................ 18 

2.1.3. Wmo (woon- en vervoers) voorzieningen en rolstoelen .............................................. 19 

2.1.4. Inzet informele ondersteuning en arrangementen formeel-informeel .......................... 19 

2.1.5. Algemene conclusie Wmo .......................................................................................... 19 

2.1.6. Beheersmaatregelen 2021 e.v. voor Wmo ................................................................. 20 

3.  Dashboards Jeugdwet (thema MAG: groei, ontwikkeling en leren) .................................. 22 

3.1. Analyse Jeugd .............................................................................................................. 28 

3.1.1. Ambulante jeugdhulp (JGGZ, Begeleiding, behandeling en dagbesteding) ................ 28 

3.1.2. Jeugdhulp met verblijf (pleegzorg, residentiële zorg, essentiële functies, crisiszorg) .. 28 

3.1.3. Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) .................................................................. 29 

3.1.4. Inzet informele ondersteuning en arrangementen formeel-informeel .......................... 29 

3.1.5. Algemene conclusie Jeugd ........................................................................................ 29 

3.1.6. Beheersmaatregelen .................................................................................................. 30 

DEEL 3. REALISATIE STURINGSMAATREGELEN ............................................................ 31 

5. Realisatie sturingsmaatregelen ........................................................................................ 32 

5.1 Uitvoering maatregelen in samenwerking met partners .................................................. 33 

5.2. Toelichting taakstellingen waarvan realisatie onzeker is ............................................... 33 

 

  



3 

3 
 

1. Inleiding en toelichting opbouw monitor SD 
Voor u ligt de monitor van het Sociaal Domein in de gemeente Woerden. Hiermee informeert het college de 
gemeenteraad over actuele trends en ontwikkelingen, de voortgang op de uitvoering van de 
maatschappelijke agenda (MAG), de voortgang van de uitvoering van de strategische heroriëntatie en de 
kwantitatieve informatie binnen het domein. 
 
In november 2020 is door de gemeenteraad de motie ‘kwantitatieve informatievoorziening in het Sociaal 
Domein’ ingediend (LTA M-104). Deze monitor biedt de gemeenteraad de gevraagde kwantitatieve 
informatie1. De gemeenteraad en het college hebben hiermee een instrument in handen om de trends en 
ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein te kunnen volgen en hier tijdig op bij te sturen. De monitor is 
gekoppeld aan de P&C cyclus en verschijnt als bijlage bij de P&C producten. De monitor wordt de komende 
periode verder doorontwikkeld (zie paragraaf 1.2), wensen en behoeften van college en raad zullen we hierin 
meenemen.  
 

1.1 Opbouw monitor 
In de monitor gaan wij allereerst in op actuele trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het Sociaal 
Domein, zoals de bevolkingsopbouw, vergrijzing en de impact van de coronacrisis.  
 
Vervolgens rapporteren wij door middel van dashboards kwantitatieve informatie over de 
prestatieindicatoren op basis waarvan wij ook een aantal van onze resultaten meten in de 
programmabegroting, met name voor de Jeugdwet en Wmo. Dit conform de in november 2020 door de 
gemeenteraad aangenomen motie ‘kwantitatieve informatievoorziening in het Sociaal Domein’.  
 
Rapportage over de voortgang van de veranderopgaven (programmabegroting) vindt op dit moment nog 
separaat plaats via de voorjaarsnota. Het is de bedoeling dat de rapportage over alle onderdelen op termijn 
geïntegreerd zal worden (zie ook paragraaf 1.2, doorontwikkeling monitor).  
 
Rapportage over de Participatiewet (Werk en inkomen) vindt plaats via de kwartaalrapportages van 
FermWerk. Het is de bedoeling in de doorontwikkeling ook de rapportage op dit onderdeel in deze monitor 
te integreren. 
 
Tot slot rapporteren wij de voortgang en status van de uitvoering van de in het Sociaal Domein geboekte 
taakstellingen. 
 

1.2  Doorontwikkeling monitor 
Deze monitor is gekoppeld aan de P&C cyclus, omdat college en raad via deze instrumenten kunnen 
bijsturen. Het was de opzet om de P&C producten vanaf 2021 via het systeem ‘Pepperflow’ te presenteren. 
Pepperflow is een digitaal systeem waarmee de P&C producten laagdrempelig en makkelijk digitaal 
toegankelijk zijn via onder andere een app. De integrale monitor voor het Sociaal Domein zou hier een 
onderdeel van zijn. Helaas heeft de overgang naar Pepperflow voor een aantal P&C producten vertraging 
opgelopen. Daarom wordt deze monitor via een apart document gepresenteerd. Het streven is om vanaf de 
voorjaarsnota 2022 de monitor Sociaal Domein integraal met de P&C producten aan te bieden. 
 
Na het aannemen van de motie is gestart met het ontwikkelen van de monitor. Deze ontwikkeling is nog 
volop gaande, met name op het gebied van de dashboards, ook in samenwerking met de regio. Dit met als 
doel om ons eigen registratiesysteem, de monitoring van aanbieders en regionale trendanalyses te kunnen 
combineren. Halverwege 2018 is het Sociaal Domein overgegaan van de applicatie GWS naar  Cumulus als 
registratiesysteem. Daardoor is het technisch niet mogelijk een goede aansluiting te maken op cijfers vóór 
2019. In de monitor wordt daarom teruggekeken tot 2019. Cijfers van voor 2019 zijn wel beschikbaar, maar 
vanwege de andere wijze van registratie in het voorgaande systeem kan een aansluiting met de cijfers uit 

 
1 Bij de leeswijzer is aangegeven waar in de monitor welk onderdeel zoals opgenomen in de motie te vinden is. 
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Cumulus alleen handmatig gemaakt worden. Omdat dit erg arbeidsintensief is hebben wij hieraan bij de 
ontwikkeling van deze monitor geen prioriteit gegeven. 
 
Ook wat betreft de inzet en registratie van algemene voorzieningen is nog verbetering mogelijk die wij 
samen met onze maatschappelijke partners gaan vormgeven. Op dit moment hebben wij niet van alle 
maatschappelijke partijen kwantitatief en eenduidig in beeld welke algemene voorzieningen zijn ingezet ter 
voorkoming van maatwerkondersteuning. Via storytelling en de cliëntervaringsonderzoeken hebben wij wel 
een duidelijk beeld van het effect van de algemene voorzieningen op onze inwoners. Dit is echter moeilijk in 
cijfers en aantallen te vatten. Ook hebben wij in beeld welke combinaties/arrangementen vanuit Woerden 
Wijzer gemaakt zijn van formele en informele zorg (inzet welzijnscoaches en mantelzorgondersteuning). Het 
monitoren hiervan gaan wij verder ontwikkelen, ook in samenwerking met onze partners. Monitoring en 
registratie is daarom onderdeel van de afspraken die we met partijen maken vanuit het project ‘versterking 
voorliggend veld’.  
 
Op dit moment zijn we in een vergevorderd stadium met het op kaart in beeld brengen van informatie uit 
zowel Cumulus (registratiesysteem Woerden Wijzer) als uit diverse monitoren, zoals de monitor Sociale 
Kracht op de kaart (‘zorg op de kaart’). Op die manier wordt inzichtelijk wat de ondersteuningsbehoefte is op 
wijk- en dorpsniveau. Aanbod kan daardoor beter aansluiten daar waar dit nodig is. Tot slot hebben wij voor 
de dashboards in deze monitor een selectie gemaakt uit de dashboards zoals deze zijn gebouwd in ons 
systeem ‘PowerBi’. Andere selecties en weergaven zijn beschikbaar via het systeem. Voor de toekomst 
hebben wij de wens dat de gegevens ‘realtime’ via de P&C producten en Pepperflow beschikbaar komen 
zodat raadplegers desgewenst op de diverse onderdelen kunnen inzoomen. Deze doorontwikkeling 
verwachten wij op de langere termijn (2022/2023) te kunnen realiseren.   
 
Leeswijzer 

Deze monitor bestaat uit 3 onderdelen, namelijk: 
1. Trends en ontwikkelingen 
2. Dashboards2 met kwantitatieve informatie/indicatoren op de Wmo en Jeugdwet, gevolgd door 

inhoudelijke duiding van deze cijfers. In de aangenomen motie werd de volgende informatie gevraagd, 
deze informatie (en meer) is te vinden op de volgende pagina’s: 

a) Ontwikkeling in verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg. 
Monitoring van deze informatie is een doorontwikkelpunt. De ontwikkeling is beschreven in paragraaf 2.1.4 
en 3.1.4.  

b) Ontwikkeling in verwijzingspaden  
Deze informatie is met name relevant voor het onderdeel Jeugd en is opgenomen als apart dashboard op 
pagina 22. 

c) Aantallen zorgtrajecten, cliënten en kosten (enkelvoudig en meervoudig)  
Deze informatie is opgenomen in de dashboards Wmo (blz 10-17) en Jeugd (blz 22-27) op de verschillende 
categorieën.  

d) Kosten en aantallen cliënten per zorgaanbieder 
Deze informatie is opgenomen voor zowel Jeugd (blz 26-27) als Wmo (16-17). Alleen de aanbieders met meer 
dan 10 cliënten zijn in deze dashboards opgenomen. 
3. Voortgang uitvoering van de taakstellingen d.m.v. een ‘stoplicht’ overzicht: 

 

 Groen maatregel gerealiseerd en/of uitvoering loopt cf planning 

 Oranje nog niet (geheel) gerealiseerd, uitvoering loopt achter op planning, taakstelling nog wel haalbaar 

 Rood bezuiniging nog niet gerealiseerd/uitvoering loopt achter op planning, taakstelling wordt niet 
gehaald 

  

 
2 De gebruikte definities in de dashboards zijn te vinden in bijlage 1. 
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DEEL 1   TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 
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1. Trends en ontwikkelingen Sociaal Domein 
 

2.1. Bevolkingsontwikkeling 2017-2025 

 

Bevolkingsontwikkeling 2017-2025 naar leeftijdscategorie 
Categorie 
Leeftijd 

Ontwikkeling 
inwoneraantal               

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0-19 13.013 13.003 12.957 12.753 12.694 12.697 12.443 12.333 12.221 

20-69 32.453 32.174 32.491 32.538 32.757 33.006 33.273 33.494 33.751 

70+ 6.054 6.537 6.781 7.025 7.255 7.384 7.731 7.972 8.165 

Totaal 51.520 51.714 52.229 52.316 52.706 53.086 53.447 53.799 54.138 

                   

Categorie 
Leeftijd Ontwikkeling inwoneraantal in %             

    17 >18 18>19 19>20 20>21 21>22 22>23 23>24 24>25 

0-19   -0,1% -0,4% -1,6% -0,5% 0,0% -2,0% -0,9% -0,9% 

20-69   -0,9% 1,0% 0,1% 0,7% 0,8% 0,8% 0,7% 0,8% 

70+   8,0% 3,7% 3,6% 3,3% 1,8% 4,7% 3,1% 2,4% 

Totaal   0,4% 1,0% 0,2% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 

 
 

Figuur 16. Bevolkingspiramide 2020-2025 

 
 
 

2.1.1. Duiding bevolkingsontwikkeling 
In de bevolkingspiramide en ontwikkeling van de bevolking zien wij de groene en grijze druk terug. Dat wil 
zeggen dat het aantal ouderen toeneemt en dat er naar verhouding steeds minder jongeren/kinderen zijn. 
De groep 0-19 zal waarschijnlijk af blijven nemen met ongeveer 1% per jaar. De groep 20-69 jarigen zal 
jaarlijks tussen de 0,6 en 0,8% toenemen. Het aantal 70+ ers blijft ook de komende jaren toenemen. 

De toename van het aantal ouderen heeft met name invloed op de ontwikkeling van het aantal aanvragen 
Wmo maatwerk (hulp bij het huishouden en hulpmiddelen, zie deel 2 van deze monitor). Echter niet alleen in 
de leeftijdscategorie 70+ stijgt het aantal voorzieningen, dit aantal stijgt ook in de andere leeftijdsgroepen. 
Deze ontwikkeling past bij andere maatschappelijke trends die we zien zoals de toename van de complexiteit 
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van hulpvragen. Met deze demografische ontwikkeling houden wij rekening in het opstellen van onze 
meerjarige prognoses, zodat we de begroting hier tijdig op kunnen bijsturen. De toename van het aantal 
ouderen leidt echter ook tot ‘verzilvering’: meer ouderen zetten zich in door middel van vrijwilligerswerk of 
in sociale netwerken. 
 

2.2. Actuele ontwikkelingen 

Landelijke maatschappelijke trends zijn ook van invloed op Woerden. De actuele trends en ontwikkelingen 
die van invloed zijn op het Sociaal Domein nemen wij mee in onze analyse, zoals: 

- Demografie en toename zorgvraag 
- Abonnementstarief eigen bijdrage 
- Langer thuis en Beschermd wonen en maatschappelijke opvang  
- Inburgering/statushouders  
- Toename complexiteit problematiek  

Per onderdeel (Wmo en/of Jeugd) hebben deze trends een andere invloed op de aantallen en kosten. Vanaf 
deel 2 gaan wij hier, waar relevant, per onderdeel nader op in.  
 

2.3. Effecten Coronacrisis 

De coronacrisis heeft een grote stempel gedrukt op het Sociaal Domein in 2020. En ook in 2021 heeft de 
coronacrisis tot nu toe grote invloed gehad. Dit betreft in de eerste plaats de directe kosten die gemaakt zijn 
en die we in relatie kunnen brengen met corona. Wij verwachten echter dat ook op de langere termijn nog 
‘na-ijleffecten’ van de coronacrisis optreden binnen het Sociaal Domein. Uit de eerste inventarisatie in het 
kader van het amendement ‘samen tegen de gevolgen van corona’ blijkt dat er sprake is van veel individuele 
problemen op financieel, sociaal en gezondheidsgebied. Ook hebben mensen hun werk verloren en zijn er 
financiële problemen. Deels wordt de gemeente hiervoor gecompenseerd vanuit het Rijk, maar deels zal de 
gemeente deze kosten ook zelf moeten dragen. Na-ijleffecten waarmee wij rekening houden zijn: 

• Boeggolf Wmo/Jeugd: het afgelopen jaar heeft een aantal inwoners ondersteuning gedeeltelijk of 
geheel uitgesteld of niet aangevraagd. Wij verwachten hiervan de komende periode een inhaalslag, 
of ‘boeggolf’. De uitgestelde ondersteuning zal alsnog aangevraagd worden en/of situaties zijn door 
de tijdelijke stop van ondersteuning dermate verslechterd dat nu meer ondersteuning nodig is. Dit 
effect monitoren wij wel, maar is nog niet goed terug te zien in de cijfers.  

• Boeggolf schuldhulpverleningstrajecten: Op dit moment zijn de gevolgen van de coronacrisis nog niet 
heel erg zichtbaar bij schuldhulpverlening. Er is nog geen toename in aanvragen. Het is een bekend 
fenomeen dat de effecten van economische terugval later merkbaar zijn bij Schuldhulpverlening. Dit 
komt omdat mensen eerst teren op eventuele reserves en andere oplossingen zoeken, pas op het 
laatst wordt hulp gezocht bij instanties of de gemeente. Wat in deze coronacrisis wel anders is, is de 
doelgroep. De verwachting is dat meer ondernemers/zzp’ers in de problemen komen, vooral als de 
speciale regelingen die er nu zijn, wegvallen. Ook jongeren worden nu harder getroffen omdat zij 
vaak flexcontracten hebben en in de horeca werken. De verwachting is wel dat dit gaat komen, 
aantallen zijn lastig in te schatten. Het is ook sterk afhankelijk van hoe lang maatregelen nog duren 
en hoe snel de economie zich herstelt. Door de inzet van vroegsignalering, is er mogelijk ook een 
toename in doorverwijzingen naar SHV. Als de aanvragen toenemen, dan is er meer personele inzet 
nodig. 

• Armoedebeleid: We zien in de gemeente Woerden nu nog niet direct een “corona-effect” als het 
gaat om het gebruik van de minima-/armoederegelingen. We zien wel een stijging in het aantal 
aanvragen voor gemeentelijke regelingen maar deze trend was al voor de coronacrisis ingezet. 
Hetzelfde zien we bij de Voedselbank en Stichting Leergeld: een toename van het gebruik vanaf 
2019. De toename bij Stichting Leergeld wordt mede verklaard door een grotere bekendheid. Op de 
langere termijn kan corona een grotere impact krijgen op het armoedebeleid. 

• Complexiteit problematiek: wij zien de complexiteit van de problematiek toenemen, met name in 
gezinnen. Ook neemt de complexiteit van problematiek toe doordat inwoners met zwaardere 
problematiek langer thuis blijven wonen.  Dit effect zagen wij ook voor 2020 al optreden, maar is 
waarschijnlijk versterkt door de coronacrisis. Wij verwachten dat deze trend door zal zetten. 
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• Beroep op algemene voorzieningen en ‘herstel welzijn’ langere termijn. Tijdens de eerste en tweede 
lockdown en in de tussenliggende periode is het beroep op algemene voorzieningen enorm 
toegenomen. Er zijn diverse initiatieven ontstaan voor ouderen, bijvoorbeeld rondom de bestrijding 
van eenzaamheid, maaltijddiensten, hulpdiensten en ondersteuning van mantelzorgers. Wij 
verwachten dat deze vraag ook na de lockdowns zal blijven bestaan. Inwoners hebben -mede dankzij 
de enorme inzet van het voorliggende veld tijdens de coronacrisis- deze diensten nog beter 
gevonden dan voorheen. De verwachting is dat inwoners gebruik blijven maken van deze algemene 
voorzieningen en dat de stijging die wij het afgelopen jaar zagen blijvend is. Tot slot verwachten wij 
dat op de langere termijn extra inzet nodig zal blijven voor het ‘herstel van het welzijn’ van onze 
inwoners. De coronacrisis heeft mentaal en lichamelijk effect op veel inwoners. Te denken valt aan 
bevorderen van een gezonde leefstijl, extra ondersteuning voor jongeren, gezinsondersteuning, 
mantelzorgondersteuning en herstel en versterking van sociale netwerken van inwoners. Ook voor 
corona gaven subsidiepartners al aan (met name de maatjesprojecten) dat er meer van hen wordt 
gevraagd en dat de subsidie niet toereikend is. De toegenomen vraag bij de subsidiepartners is dus 
dubbel: de 2-1-0 afschaling en ‘herstel van welzijn’.  Daarnaast speelt ook dat de werkwijze van de 
maatschappelijke organisaties aan het wijzigen is, er komt meer focus op digitale manieren van 
ondersteuning. Dit is voor veel organisaties nieuw en zal investering nodig hebben.  

 
Anticiperen op deze effecten is noodzakelijk. De manier waarop wij dit organisatie breed, en voor het Sociaal 
Domein aanpakken wordt beschreven in de coronarapportages; een organisatie breed corona actieplan 
gericht op de nafase en herstel na de crisis is in voorbereiding. De financiële vertaling hiervan wordt 
opgenomen in de najaarsrapportage en begroting voor zover de noodzakelijke maatregelen al financieel zijn 
door te vertalen. De gevolgen van deze na-ijleffecten zijn echter nog niet altijd in cijfers te kwantificeren en 
financieel door te vertalen. Daarom moeten wij ons realiseren dat we waarschijnlijk nog niet alle lange 
termijn effecten in beeld hebben en mogelijk in een latere fase meer financiële bijsturing nodig is. 
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DEEL 2 RAPPORTAGE WETTELIJKE REGELINGEN MAG 

 

Maatschappelijke ondersteuning en betrokkenheid (Wmo) 

Groei, ontwikkeling en leren (Jeugdwet)
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2. Dashboards Wmo (thema MAG: maatschappelijke ondersteuning en betrokkenheid) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/1dd98385-d523-4c32-9385-a955cb1243f3/ReportSectiondb16791abc26e8659d86?pbi_source=PowerPoint
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/1dd98385-d523-4c32-9385-a955cb1243f3/ReportSection4759f06114ab3933d359?pbi_source=PowerPoint


13 

13 
 

  

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/1dd98385-d523-4c32-9385-a955cb1243f3/ReportSection2f550b9d8d3d822858ae?pbi_source=PowerPoint
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/1dd98385-d523-4c32-9385-a955cb1243f3/ReportSectionc8722aa55bff8eb24d2c?pbi_source=PowerPoint
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WMO KOSTEN PER REGELING EN PER CLIËNT 
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WMO BEGELEIDING EN HULP BIJ HET HUISHOUDEN: KOSTEN EN AANTALLEN CLIËNTEN PER AANBIEDER 
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2.1 Toelichting en analyse dashboard Wmo 

 

2.1.1. Algemeen beeld 

Maatwerkvoorzieningen voor de Wmo zijn onderverdeeld in dienstverlening (hulp bij het huishouden, 
begeleiding groep en begeleiding individueel), in Wmo voorzieningen en hulpmiddelen (zoals 
woonvoorzieningen, rolstoelen en scootmobielen) en in vervoer (regiotaxi). De Wmo begeleiding en hulp bij 
het huishouden vormen het grootste deel van de Wmo-begroting en kennen ook de langste looptijden. 
Hieronder gaan we in op de trends die wij zien bij de diverse regelingen. Daarbij moet opgemerkt worden dat 
2020 met name in Q2 en Q3 een vertekend beeld laat zien als gevolg van het corona-effect. Er is in deze 
kwartalen een ongebruikelijk grote afname te zien in het aantal indicaties en (nieuwe) verstrekkingen en/of 
er is sprake van een verschuiving van bijvoorbeeld groepsbegeleiding naar individuele begeleiding. Dit effect 
zien we ook terug, maar in mindere mate, in Q4 2020 en Q1 2021. Wij verwachten in de loop van 2021, na 
aflopen van de lockdowns, weer een toename van het aantal indicaties en verstrekkingen op deze 
onderdelen. In de dashboards is informatie op hoofdlijnen weergegeven, en wordt een vergelijking gemaakt 
over periodes (Q1 2021 ten opzichte van Q1 2020) en over hele jaren (2019 ten opzichte van 2020). Meer 
detailinformatie per voorziening is te vinden in bijlage 1. Bij de aantallen en kosten per aanbieder zijn alleen 
aanbieders separaat weergegeven die meer dan 10 cliënten bedienen. 
 

2.1.1. Hulp bij het huishouden 

Wat al zichtbaar was in de voorgaande jaren zien we ook in de eerste prognoses voor 2021. Er is sprake van 
een stijging in het aantal mensen dat een beroep doet op huishoudelijke hulp. In 2019 is al een stijging te 
zien en in 2020 en 2021 zet deze stijging door. De stijging is groter dan waar wij en waar ook landelijk 
rekening mee was gehouden. Uit cijfers van het CBS3 blijkt dat onder alle inkomensgroepen sprake is van een 
stijging van het beroep op de huishoudelijke hulp. De grootste stijging is zichtbaar bij de hoge inkomens. 
Daar steeg het beroep op de huishoudelijke hulp met 45,2 procent, al gaat het in verhouding om relatief 
weinig mensen. Bij de middeninkomens is sprake van een stijging van 25,2 procent en bij de lagere inkomens 
van 9,3 procent. De relatief hoge stijging bij de hoge en middeninkomens in relatie tot de lage inkomens is te 
verklaren door de invoering van het abonnementstarief. Door deze vaste bijdrage per maand betalen 
mensen met een hoger inkomen geen inkomensafhankelijke bijdrage meer voor de hulp bij het huishouden. 
Waar inwoners deze hulp voor de invoering van het abonnementstarief zelf regelden en financierden doen 
zij nu een beroep op de Wmo. Wel lijken eerder genomen maatregelen (uniform indiceren, invoering 
casemanagement en meer monitoring van trajecten) die zijn ingezet al effect te krijgen als je kijkt naar 
afname van het gemiddelde aantal geïndiceerde uren per week. Wij verwachten dat de stijging de komende 
maanden nog verder gedempt wordt door de invoering van de extra maatregelen uit de strategische 
heroriëntatie zoals de verlaging van de Pgb-tarieven en de invoering van het normenkader (zie blz 30).  

 

2.1.2. Begeleiding individueel en groep 

Het aantal inwoners en het aantal lopende indicaties in de groepsbegeleiding neemt af. Daar staat tegenover 
dat de gemiddelde looptijd bij nieuw afgegeven beschikkingen toe neemt. Dit wordt veroorzaakt door een 
aantal lang lopende indicaties van meer dan 600 dagen. Deze lang lopende indicaties worden voornamelijk 
afgegeven aan de 70+ doelgroep, dit betreft de lichte vorm (53%) en midden zware vorm (41%) van 
groepsbegeleiding. Inwoners blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen en stromen pas later of helemaal 
niet door naar de Wlz en maken daardoor ook langer gebruik van Wmo voorzieningen zoals bijvoorbeeld 
begeleiding groep, om dagritme te houden en ook mantelzorgers te ontlasten. Daarnaast waren en zijn 
inwoners vanwege corona huiveriger om in een groep samen te komen. Zij vragen daardoor ook minder snel 
een indicatie  aan, omdat de inwoners die gebruik maken van begeleiding groep vaak ook onder de 
risicogroep vallen. Wij verwachten dat na het opheffen van de corona-maatregelen en toename van het 
aantal gevaccineerden er een ‘boeggolf’ volgt van aanvragen en toekenningen op diverse onderdelen 
waaronder de begeleiding. Tot slot zien casemanagers dat de complexiteit van de zorgvragen toeneemt, dit 

 
3 onderzoek CBS november 2020  

file://///woerden.nl/dfs$/APPL/netwerk_ap/Publiek/sociaal%20domein/monitor%20sociaal%20domein/monitor%202021/onderzoek%20CBS%20november%202020
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zien we ook terug in de cijfers. Vaak wordt zwaardere zorg wel korter ingezet, dit is ook over 2021 terug te 
zien in de looptijd ten opzichte van 2019 en 2020. Tijdens lockdowns, als gevolg van corona, is er door 
aanbieders daarnaast soms individuele begeleiding geleverd i.p.v. begeleiding groep, omdat alle 
groepsactiviteiten niet doorgingen.  
 

2.1.3. Wmo (woon- en vervoers) voorzieningen en rolstoelen 

De kosten en aantallen stijgen op deze onderdelen, omdat er meer inwoners een beroep doen op 
(woon)voorzieningen, rolstoelen en vervoer. Dit is te verklaren door de trend dat mensen met zwaardere 
(lichamelijke) problemen langer thuis blijven wonen, en tegelijkertijd de vergrijzing toeneemt en ook deze 
ouderen langer thuis blijven wonen. Daardoor stijgt het beroep op (woon)voorzieningen die langer thuis 
wonen mogelijk maken, zoals tilliften, douche- en toilethulpmiddelen. Een andere verklaring, naast de 
autonome ontwikkelingen, is dat voor inwoners ondersteuning vanuit de Wmo aantrekkelijker is dan vanuit 
de Wet langdurige zorg (Wlz). ‘Met het abonnementstarief is er een extra financiële drempel voor inwoners 
om van de Wmo over te gaan naar de Wlz’. In de uitvoering wordt overigens wel scherp gekeken of een 
inwoner al in de Wlz zit en/of de Wlz voorliggend is op de Wmo. Ook is het voor inwoners financieel gezien 
aantrekkelijker om woonvoorzieningen of vervoer te regelen via de Wmo sinds de invoering van het 
abonnementstarief dan dit zelf te regelen en te financieren. 
 

2.1.4. Inzet informele ondersteuning en arrangementen formeel-informeel 
Sinds 2019 zijn de welzijnscoaches en mantelzorgondersteuner aan het Sociaal Team en Team Jeugd en 
Gezin toegevoegd. Zij kijken mee bij veel casussen en zorgen ervoor dat er vaker arrangementen worden 
gemaakt van formele en informele zorg. En/of dat er eerder wordt doorverwezen naar de algemene 
voorzieningen in Woerden zoals vrijwilligersondersteuning voor inwoners met beginnende dementie, diverse 
activiteiten en dagbestedingsmogelijkheden en maatjesprojecten. De mantelzorgondersteuner ondersteunt 
individuele mantelzorgers en kijkt daarnaast met de casemanagers mee welke ondersteuning passend is 
zodat de mantelzorger de zorg lager vol kan blijven houden op een prettige manier, waardoor inwoners 
langer thuis kunnen blijven wonen. Het toevoegen van deze functies aan de teams van Woerden Wijzer heeft 
het bewustzijn over de inzet van informele ondersteuning bij casemanagers tevens vergroot. Daarnaast 
wordt er bij de brede uitvraag standaard gekeken naar de belastbaarheid van het netwerk om de zorgvrager. 
Dus niet alleen naar wat de mantelzorger allemaal kan betekenen, maar ook wat deze nodig heeft om de 
zorg vol te kunnen houden. De inzet van algemene voorzieningen is een logisch onderdeel geworden van het 
ondersteuningsaanbod en is een vast onderdeel geworden van de casuistiekbesprekingen. Dit zien we ook 
terug in de praktijk: er is sprake van een toename van het aantal casussen waarbij (ook) gebruik wordt 
gemaakt van de welzijnscoaches, mantelzorgondersteuning en algemene voorzieningen. Daarnaast is een 
storytellingsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het voorliggend veld en het sociaal werken in de 
wijk (zie Rib 20R.00969). Ook uit dit onderzoek komt naar voren dat de inzet van preventie loont en dat 
inwoners vaker oplossingen zoeken in hun eigen sociale netwerk. Tot slot bleek het afgelopen jaar de grote 
meerwaarde van een sterk netwerk met algemene voorzieningen toen de coronacrisis uitbrak. Door de grote 
inzet van onze partners zijn inwoners op diverse manieren ondersteunt en geholpen. Daardoor is de 
bekendheid en het beroep op algemene voorzieningen verder toegenomen. Hiermee is de inzet van 
maatwerk deels al voorkomen. Wij verwachten dat deze verschuiving zich in de toekomst voortzet. 

 

2.1.5. Algemene conclusie Wmo 
Aspecten die meespelen bij de stijging over de gehele linie zijn divers: Woerden vergrijst en mensen met een 
ondersteuningsvraag blijven langer thuis wonen, waardoor indicaties voor sommige voorzieningen ook 
langer blijven doorlopen. Ook zien we een hogere toestroom in diverse Wmo-voorzieningen als gevolg van 
de invoering van het abonnementstarief per 2019. 
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2.1.6. Beheersmaatregelen 2021 e.v. voor Wmo 
In 2020 is de strategische heroriëntatie uitgevoerd voor de onderdelen Jeugd en Wmo. Hieruit zijn een aantal 
sturingsmaatregelen gekomen, naast de sturingsmaatregelen die al getroffen waren zoals de invoering van 
het casemanagement en de inzet op een verschuiving van maatwerk naar voorliggende voorzieningen.  De 
volgende maatregelen worden concreet toegepast om de kosten te beheersen: 

1. Het normenkader voor huishoudelijke hulp is ingevoerd. Vanaf 1 februari 2021 worden aanvragen voor 
huishoudelijke hulp via een ander normenkader beoordeeld. Dit was om meerdere redenen wenselijk:  
- Het CIZ protocol dat wij eerder gebruikten stamt uit 2006 en is verouderd. Vooral door 

technologische ontwikkelingen kunnen huishoudelijke taken sneller en efficiënter uitgevoerd 
worden.  

- De kosten voor huishoudelijke hulp stijgen sterk, zoals te zien is in het dashboard. Als gevolg van de 
verhoging van de tarieven en de aanzuigende werking van het abonnementstarief stijgt het aantal 
inwoners met huishoudelijke hulp fors. Daarom was het aanpassen van het normenkader een van de 
voorgestelde en overgenomen maatregelen vanuit de strategische heroriëntatie.  

- Uit onderzoek bleek dat inwoners in Woerden gemiddeld 30 minuten meer huishoudelijke hulp 
ontvingen dan in andere regiogemeenten. Een van de oorzaken was de hantering van het CIZ 
protocol, dat per inwoner op een gemiddeld hoger aantal minuten huishoudelijke hulp uitkomt. Door 
hantering van het nieuwe protocol ontvangen inwoners bij een herindicatie minder minuten 
huishoudelijke hulp. Het aantal cliënten met huishoudelijk hulp daalt hierdoor waarschijnlijk niet, 
maar het gemiddeld aantal geïndiceerde minuten per cliënt wel. Dit zorgt voor een demping van de 
stijgende kosten. 

2. Meer dan voorheen wordt tijdens het gesprek een moreel appèl gedaan op inwoners die een aanvraag 
doen voor huishoudelijke hulp of een andere voorziening. Dit houdt in dat we nadrukkelijk vragen naar 
mogelijkheden die inwoners zelf kunnen organiseren.  

3. Maatwerkbende: met deze methodiek wordt out of the box denken gestimuleerd om daarmee 
efficiency en kostenbesparing te bereiken. Dit leidt tot minder bureaucratie en tijdsbesparing maar 
vooral worden hiermee vaker structurele oplossingen gerealiseerd in moeilijke casussen. 

4. De Pgb tarieven voor hulp bij het huishouden en begeleiding zijn aangepast per 2021, dit leidt tot 
minder uitgaven. Een neveneffect dat kan optreden is dat inwoners in plaats van een Pgb gaan kiezen 
voor zorg in natura. Als deze trend zich voordoet, leidt dit tot een minder grote besparing dan 
geraamd. Wij zien hiervoor nu nog geen aanwijzingen in het dashboard. Slechts in een enkel geval 
geven inwoners aan Zorg in Natura in plaats van een Pgb te overwegen. 

5. Met de 25 grootste aanbieders voor Wmo en jeugdhulp wordt in Utrecht West verband middels de 
zogenaamde halfjaarlijkse voortgangsgesprekken vinger aan de pols gehouden.  

6. Bij de indicaties begeleiding gaat vanaf 2021 meer worden gekeken naar de kwaliteit van de 
ondersteuningsplannen; o.a. naar de duur van de looptijd van indicaties en naar het meer SMART 
formuleren van de doelen die worden gesteld om hier ook meer een uniforme werkwijze van te maken. 
Ook is een actie om de plannen van aanbieders die deze voorziening bieden te bekijken op aansluiting 
met deze doelen en in vergelijking met elkaar. 

7. Er vindt een herinrichting van Cumulus plaats en tegelijkertijd zijn er procesplaten ontwikkeld voor een 
eenduidige en uniforme werkwijze binnen Woerden Wijzer. Daarmee zijn de uitvoerende processen 
verder gestroomlijnd en (nog) efficiënter gemaakt. 

8. Bij de inkoop voor 2022 e.v. wordt meegenomen dat (nieuwe) aanbieders alle drie de begeleiding 
producten (licht, midden en zware begeleiding) moeten aanbieden zodat er makkelijk valt op, maar ook 
af te schalen bij dezelfde aanbieder wanneer een andere  zorgzwaarte nodig is. 

 
Opgemerkt moet worden dat deze sturingsmaatregelen slechts beperkt van invloed zijn op de stijgende 
kosten en daarmee hoogstens een dempend effect hebben. Ook landelijk is het beeld dat er structureel te 
weinig geld voor het Sociaal Domein beschikbaar is. Het kabinet stelt voor 2021 en 2022 extra geld 
beschikbaar voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg. Over het beschikbaar stellen van 
extra budget voor de Wmo om de stijging van kosten als gevolg van o.a. de invoering van het 
abonnementstarief op te vangen is nog geen besluit genomen. Een motie om het Rijk op te roepen ook 
hiervoor structureel extra budget beschikbaar te stellen is tijdens de Algemene Leden Vergadering van de 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/gemeenten-dreigen-te-stoppen-met-uitvoeren-taken.17346509.lynkx?tid=TIDP790326X714C8C11316D4F569644A51D14F4648FYI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur
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VNG met 98% van de stemmen aangenomen.  Stijging van de kosten voor het Sociaal Domein blijft daarmee 
reeël en een risico voor houdbare gemeentefinanciën op de langere termijn. Het is aan een nieuw kabinet 
om hierover te besluiten. Daarbij gaat het om een combinatie van de uitvoering van (al ingezette) 
sturingsmaatregelen en structureel extra geld om zowel de kosten te beheersen als de inhoudelijke 
uitvoering te verbeteren.
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3.  Dashboards Jeugdwet (thema MAG: groei, ontwikkeling en leren) 
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JEUGDWET: VERWIJSPADEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/1dd98385-d523-4c32-9385-a955cb1243f3/ReportSection0ddc49a779ddb69b89c9?pbi_source=PowerPoint
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JEUGDWET: KOSTEN PER PERCEEL EN PER CLIËNT 
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JEUGDWET: KOSTEN EN AANTALLEN CLIËNTEN PER AANBIEDER 
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3.1. Analyse Jeugd 

De Jeugdwet is onderverdeeld in ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf. De ambulante jeugdhulp  
vormt het grootste onderdeel van de begroting. Hieronder vallen de basis-GGZ, specialistische GGZ, 
begeleiding en behandeling. Dit zijn ook de categorieën met de hoogste aantallen cliënten. Bij de jeugdhulp 
met verblijf gaat het om lagere aantallen cliënten met vaak zware vormen van zorg en deze vormen van zorg 
kennen ook de langste looptijden. De kosten voor deze zorg zijn per cliënt hoger, daardoor kan een toe- of 
afname van enkele cliënten direct een groot effect hebben op de kosten voor deze producten. Hieronder 
gaan we in op de trends die wij zien bij de diverse regelingen. Daarbij moet opgemerkt worden dat 2020 met 
name in Q2 en Q3 een vertekend beeld laat zien als gevolg van het corona-effect. Er is in deze kwartalen een 
ongebruikelijk grote afname te zien in het aantal indicaties en (nieuwe) verstrekkingen en/of er is sprake van 
een verschuiving van bijvoorbeeld groepsbegeleiding naar individuele begeleiding. Dit effect zien we ook 
terug, maar in mindere mate, in Q4 2020 en Q1 2021. Wij verwachten in 2021, na aflopen van de lockdowns, 
weer een toename van het aantal indicaties en verstrekkingen op deze onderdelen. In de dashboards is 
informatie op hoofdlijnen weergegeven, en wordt een vergelijking gemaakt over periodes (Q1 2021 ten 
opzichte van Q1 2020) en over hele jaren (2020 ten opzichte van 2019). Meer detailinformatie per 
voorziening is te vinden in bijlage 1. Bij de aantallen en kosten per aanbieder zijn alleen aanbieders separaat 
weergegeven die meer dan 10 cliënten bedienen. 
 

3.1.1. Ambulante jeugdhulp (JGGZ, Begeleiding, behandeling en dagbesteding) 

De aantallen en kosten voor ambulante jeugdhulp stijgen. Met name in 2020 en begin 2021 is er sprake van 
een toename. Dit kan deels verklaard worden door het feit dat de casemanagers van WoerdenWijzer gelet 
op de lockdown als gevolg van corona in een groot gedeelte van 2020 extra uren begeleiding in de gezinnen 
hebben toegekend. Het was van belang, dat er stabiliteit in de kwetsbare gezinnen zou zijn, ook omdat de 
scholen dicht waren.  
 
Deels ligt ook de verklaring in de ontwikkeling van het casemanagement, waarbij door sturing aan de 
voorkant en door het opstellen van richtlijnen vanaf 2020 ingezet wordt op realistische inzet van de 
ambulante ondersteuning om daarmee zwaardere vormen van ondersteuning te voorkomen, waaronder 
residentiële of semi-residentiële ondersteuning (jeugdhulp met verblijf). De daling van de kosten voor 
dagbesteding wordt veroorzaakt door de lockdowns: de voorzieningen voor dagbesteding waren een aantal 
maanden van 2020 en 2021 dicht. Ook vermijdt een aantal kwetsbare kinderen en jongeren dagbesteding in 
groepsverband door corona.  
 
Vanaf 2019 is de inzet van de pilot POH Jeugd bij de huisartsen. In 2019 is een daling in de inzet van Basis-
GGZ en Specialistische-GGZ te zien. Deze daling is afgevlakt in 2020. Maar lijkt weer door te zetten in 2021. 
Daarnaast is te zien dat het aantal verwijzingen naar jeugdzorg via huisartsen en overige externe verwijzers 
afneemt en via consulenten toeneemt. Ook dit is te verklaren door de inzet van de POH-JGGZ en 
casemanagement.  
 

3.1.2. Jeugdhulp met verblijf (pleegzorg, residentiële zorg, essentiële functies, crisiszorg) 

Het aantal kinderen in pleegzorg is in 2020 gestegen tov 2019, tegelijkertijd zijn er minder kinderen in de 
jeugdzorg met verblijf in een instelling geplaatst. In het kader van gezinsgericht opgroeien lijkt dit een mooie 
ontwikkeling. We kunnen deze grote stijging deels ook moeilijk verklaren, mogelijk gaat het ook om kinderen 
die in Woerden in een pleeggezin geplaatst zijn (woonplaatsbeginsel). Er zijn meerjarige cijfers nodig en een 
nadere inhoudelijke analyse om dit verder te duiden. Wij volgen deze ontwikkeling en komen hier in de 
volgende monitor op terug (najaarsnota 2021). Bij de andere vormen van zorg gaat het om kleine aantallen 
inwoners; de kosten zijn echter hoog (vooral residentiële zorg en zorg in de essentiële functies). Daarom is 
het goed om te sturen op de noodzakelijke duur van deze zorg. Dit gebeurt door de casemanagers van 
WoerdenWijzer in samenwerking met SAVE en voor de essentiële functies samen met het expertiseteam van 
Yeph. De casemanagers sturen daarbij niet alleen op de inzet maar ook op de duur van trajecten en de soms 
grote verschillen daartussen bij de diverse aanbieders. 
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3.1.3. Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) 

De aantallen SVMN rapporteert de gemeente niet zelf maar worden aangeleverd door SAVE. De aantallen 
over het begin van 2021 zijn nog niet beschikbaar, daarom zijn in onderstaande tabel de aantallen van 2015 
t/m 2020 opgenomen.  
 

Figuur 31. Aantallen afname diensten van SVMN voor Woerdense kinderen 

* andere systematiek afgesproken in de subsidietender per 2019.  
** aantallen met onderaannemers (William Schrikker Stichting en Leger des Heils)  
 

De cijfers vanaf 2019 zijn bijna niet te vergelijken met de voorgaande jaren ivm andere afspraken die in de 
subsidietender gemaakt zijn (voor consulteren SAVE en SAVE begeleiding en SAVE onderzoek). Voor 2020 
valt op, dat het aantal OTS (onder toezichtstelling) en VOTS (voorlopige onder toezichtstelling) het 1e jaar 
flink gestegen is van 17 in 2019 naar 28 in 2020 (exclusief onderaannemers).  Voor deze stijging kan nog geen 
eenduidige verklaring gegeven worden. We volgen deze ontwikkeling en komen hier in de volgende monitor 
op terug. Het lijkt erop dat het aantal Voogdij maatregelen afvlakt naar rond de 10 kinderen.  
 

3.1.4. Inzet informele ondersteuning en arrangementen formeel-informeel 
Zoals aangegeven in paragraaf 2.1.4 zijn de welzijnscoaches en mantelzorgondersteuner aan het Sociaal 
Team en Team Jeugd en Gezin toegevoegd. Zij kijken mee bij casussen en zorgen ervoor dat er vaker 
arrangementen worden gemaakt van formele en informele zorg. De inzet van informele ondersteuning ter 
vervanging van, of naast maatwerk is onderwerp van gesprek in de casuïstiekoverleggen. In de jeugdzorg 
wordt er bijvoorbeeld in toenemende mate een beroep gedaan op buurtgezinnen, ter vervanging van de 
inzet van pleegzorg. Ook de inzet van het jongerenwerk bewijst zijn meerwaarde en heeft zeker in de 
coronatijd jongeren op meerdere fronten ondersteunt en gestimuleerd. De mantelzorgondersteuner 
ondersteunt mantelzorgende ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag en kijkt samen met de 
casusregisseur welke ondersteuning passend is om ouders te ontlasten. Bij de huisartsen levert de inzet van 
de POH JGGZ meerwaarde op waardoor de inzet van basis-GGZ en specialistische GGZ afneemt.  
 

3.1.5. Algemene conclusie Jeugd 

Er zijn in 2020 meer kinderen in pleegzorg opgevangen en er zijn minder kinderen in de jeugdzorg met 
verblijf in een instelling geplaatst. Dat is vanuit de visie van zo thuisnabij mogelijk en in een gezinsvorm 
opgroeien een mooie beweging. Het gaat (gelukkig) om kleine aantallen, waar we, gelet op de hoge kosten 
per traject, blijvend op moeten sturen. Of er sprake is van een trend, dat is nog moeilijk te zeggen. Daarvoor 
moeten de jaarcijfers van de komende jaren afgewacht worden. Wij verwachten wel dat deze positieve 
beweging doorgang blijft vinden aangezien er ook vanuit de regio actief gestuurd wordt op een nauwe 
samenwerking tussen het lokale team, SAVE en de aanbieders van zorg met verblijf (oa Yeph). Wij monitoren 
deze ontwikkeling en komen hier in de volgende monitor op terug.  
 

 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Consulteren SAVE 15 25 15 9 In lumpsum In lumpsum 

SAVE begeleiding/ Begeleiding 
zonder maatregel*  

111 80 129 84 14.424 uur** 10.679 uur 
12.327 uur** 

SAVE onderzoek*  117 62 62 45 In lumpsum In lumpsum 

OTS en VOTS 1e jaar 10 12 20 12 17 28 
35 ** 

OTS 2e jaar 53 38 28 19 13 19 
27** 

Voogdij 15 17 16 8 10 10 
20**  

Jeugdreclassering 11 10 9 5 8 4 
7 ** 
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3.1.6. Beheersmaatregelen 
In 2020 is de strategische heroriëntatie uitgevoerd voor de onderdelen Jeugd en Wmo. Hieruit zijn een aantal 
sturingsmaatregelen gekomen, naast de sturingsmaatregelen die al getroffen waren zoals de invoering van 
het casemanagement en de inzet op een verschuiving van maatwerk naar voorliggende voorzieningen.  De 
volgende maatregelen worden concreet toegepast om de kosten te beheersen: 

• Op de diverse productgroepen vindt op diverse niveaus sturing plaats. Allereest natuurlijk sturing 
vanuit de casemanager van WoerdenWijzer bij die producten, die door WoerdenWijzer geïndiceerd 
worden (vooral ambulante jeugdhulp en kortdurend verblijf). Er worden richtlijnen opgesteld voor 
gemiddelde toekenningen in uren voor dergelijke producten. Bij grote uitschieters vindt er overleg 
plaats met de gedragswetenschapper.  

• Bij de inzet van basis GGZ en specialistische GGZ is veelal sprake van verwijzing door een (jeugd/ 
huis-)arts. Door inzet van de POH jeugd, de projectleider voor de huisartsenaanpak en de scholen 
(waar de verwijzing vaak begint) sturen we op deze zorg.  

• Over de eventuele verschuiving van taken rond inzet van Ernstige Enkelvoudige dyslexie (EED) wordt 
in 2021 overleg gevoerd met het samenwerkingsverband Passenderwijs.  

• Voor de inzet van jeugdhulp met verblijf (met name gezinshuis, residentiële zorg, essentiële functie 
en crisiszorg) is bijna altijd sprake van het gedwongen jeugdhulpkader en is de SAVE -medewerker de 
regiehouder. We sturen op samenwerking in deze casussen en inzetten van “en-en regie”, door 
samenwerking van SAVE met het lokale team. Zodat er een warme overdracht is als de jeugdhulp 
met verblijf niet meer nodig is. Hiervoor worden ook de leerpunten uit de pilot Jeugdbescherming 
verwerkt. We verwachten dat het aantal uren voor SAVE-begeleiding verder afneemt.  

• Met de 25 grootste aanbieders voor Jeugdhulp en Wmo wordt in Utrecht West verband middels de 
zogenaamde halfjaarlijkse voortgangsgesprekken vinger aan de pols gehouden.  

• Maatwerkbende: met deze methodiek wordt out of the box denken gestimuleerd om daarmee 
efficiency en kostenbesparing te bereiken. Dit leidt tot minder bureaucratie en tijdsbesparing maar 
vooral worden hiermee vaker structurele oplossingen gerealiseerd in moeilijke casussen. 

• De Pgb tarieven voor begeleiding zijn aangepast per 2021, dit leidt tot minder uitgaven. Een 
neveneffect dat kan optreden is dat inwoners in plaats van een Pgb gaan kiezen voor zorg in natura. 
Als deze trend zich voordoet, leidt dit tot een minder grote besparing dan geraamd. Wij zien hiervoor 
nu nog geen aanwijzingen in het dashboard. Slechts in een enkel geval geven inwoners aan Zorg in 
Natura in plaats van een Pgb te overwegen. 

• Bij de indicaties begeleiding gaat vanaf 2021 meer worden gekeken naar de kwaliteit van de 
ondersteuningsplannen; o.a. naar de duur van de looptijd van indicaties en naar het meer SMART 
formuleren van de doelen die worden gesteld om hier ook meer een uniforme werkwijze van te 
maken. Ook is een actie om de plannen van aanbieders die deze voorziening bieden te bekijken op 
aansluiting met deze doelen en in vergelijking met elkaar. 

• Er vindt een herinrichting van Cumulus plaats en tegelijkertijd zijn er procesplaten ontwikkeld voor 
een eenduidige en uniforme werkwijze binnen Woerden Wijzer. Daarmee zijn de uitvoerende 
processen verder gestroomlijnd en (nog) efficiënter gemaakt. 

• Bij de inkoop voor 2022 e.v. wordt meegenomen dat (nieuwe) aanbieders alle drie de begeleiding 
producten (licht, midden en zware begeleiding) moeten aanbieden zodat er makkelijk valt op, maar 
ook af te schalen bij dezelfde aanbieder wanneer een andere zorgzwaarte nodig is 
 

Opgemerkt moet worden dat deze sturingsmaatregelen slechts beperkt van invloed zijn op de stijgende 
kosten. Ook landelijk is het beeld dat er structureel te weinig geld voor gemeenten is om de jeugdwet uit te 
voeren. Het kabinet stelt voor 2021 en 2022 extra geld beschikbaar voor het oplossen van de acute 
problematiek in de jeugdzorg. Dit betreft vooralsnog incidenteel geld, echter omdat het jeugdstelsel op de 
langere termijn onhoudbaar is, is afgesproken dat gemeenten en Rijk aan de slag gaan met maatregelen om 
de structurele houdbaarheid van de uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren. Het is aan een nieuw kabinet 
om hierover te besluiten. Daarbij gaat het om een combinatie van maatregelen en structureel extra geld om 
zowel de kosten te beheersen als de inhoudelijke uitvoering te verbeteren.  
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DEEL 3. REALISATIE STURINGSMAATREGELEN 
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 BC 2019  Strategische heroriëntatie 2020  Investering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Status (01-06-2021)

141.488-€          325.488-€               509.488-€                 519.488-€              555.500-€            555.500-€             

1 187.500-€          187.500-€               187.500-€                 187.500-€              187.500-€            187.500-€             Is gerealiseerd

2 BC sociale netwerken 46.012€             26.012€                  16.012€                   6.012€                   30.000-€               30.000-€                Is ingezet voor voortgang Zegveld Zorgt, inzet BC wordt daarmee anders, maar besparing wordt 

gerealiseerd.

3 Incidentele subsidie Wmo -€                         10.000-€                  10.000-€                   10.000-€                10.000-€               10.000-€                Betreft 'harde' bezuiniging, is gerealiseerd

4 Incidentele subsidie Jeugd -€                         65.000-€                  65.000-€                   65.000-€                65.000-€               65.000-€                Betreft 'harde' bezuiniging, is gerealiseerd

5 Structurele subsidie CJG -€                         14.000-€                  14.000-€                   14.000-€                14.000-€               14.000-€                Betreft opzeggen CJG website, is gerealiseerd

6 Regiotaxi-voorliggend 25.000€        -€                         75.000-€                  190.000-€                 190.000-€              190.000-€            190.000-€             Separaat projectplan/implementatie in regionaal verband in 2021

7 Mantelzorgwaardering -€                         59.000-€                   59.000-€                59.000-€               59.000-€                Deels herbestemming budget, deels aframing. 9.000 betreft aframing ambtelijke capaciteit
453.625-€          773.625-€               1.128.625-€             1.448.625-€          1.448.625-€         1.448.625-€          

8 168.625-€          168.625-€               168.625-€                 168.625-€              168.625-€            168.625-€             De eerder opgestelde BC is behaald, echter loopt de planning niet op schema ivm impact corona. Cijfers 

moeilijker te duiden, omdat daar ook een coronaeffect in zit. Er volgt een hernieuwde business 

case/analyse waarin ook de  nieuwste landelijke inzichten worden meegenomen. 

9 POH GGZ + 35.000-€             35.000-€                  35.000-€                   35.000-€                35.000-€               35.000-€                Zie hierboven

10 250.000-€          500.000-€               750.000-€                 1.000.000-€          1.000.000-€         1.000.000-€          Opleidingstraject afgerond, implementatie heeft vertraging opgelopen vanwege effect corona (beperkt 

opleidingstraject en huisbezoeken mogelijk). Taakstelling nog wel cf raming. Inwoners zijn positief over 

de nieuwe werkwijze.

11 Onafhankelijke clientondersteuning -€                         -€                              -€                                -€                             -€                           -€                            Loopt op schema

12 WoerdenWijzer begeleiding 30.000€        -€                         170.000-€                 240.000-€              240.000-€            240.000-€             Project verloopt in goede samenwerking met Kwadraad cf planning
13 Kosten WoerdenWijzer begeleiding -€                         50.000€                   50.000€                50.000€               50.000€                Project verloopt in goede samenwerking met Kwadraad cf planning
14 Sturing op 315 berichten -€                         50.000-€                  100.000-€                 100.000-€              100.000-€            100.000-€             Uitvoering cf planning: analyse 315-berichten is gemaakt, vacature voor gedragswetenschapper gaat in 

juni uit

15 Kosten 315 berichten -€                         65.000€                   65.000€                65.000€               65.000€                Uitvoering cf planning
16 FermWijzer -€                         20.000-€                  20.000-€                   20.000-€                20.000-€               20.000-€                zie status Fermwijzer Light

395.000-€          615.000-€               840.000-€                 840.000-€              840.000-€            840.000-€             

17 Onderwijszorgarrangementen 150.000-€          150.000-€               150.000-€                 150.000-€              150.000-€            150.000-€             Evaluatie is ivm de 2e lockdown/corona opgeschoven.  Volgt voor zomer 2021

18 Tarief informeel PGB 225.000-€          225.000-€               225.000-€                 225.000-€              225.000-€            225.000-€             Is uitgevoerd, we monitoren of we vooraf berekende voordeel ook daadwerkelijk behalen. Het omlaag 

brengen van de Pgb-tarieven heeft niet tot bezwaarzaken geleid. In onze contacten met inwoners 

krijgen wij terug dat inwoners het besluit niet prettig vinden maar wel begrijpen. In een enkel geval is 

dit aanleiding voor inwoners om te kijken naar de mogelijkheden voor de inzet van Zorg in Natura.

19 Aanbesteding trapliften 20.000-€             20.000-€                  20.000-€                   20.000-€                20.000-€               20.000-€                Afgerond

20 Verordening Wmo: HH indicaties versoberen 10.000€        -€                         80.000-€                  160.000-€                 160.000-€              160.000-€            160.000-€             Afgerond, verordening is aangepast. De eerste herindicaties zijn afgegeven, op basis daarvan is een 

eerste bezwaarzaak binnengekomen. Voor inwoners is de nieuwe manier van beoordelen en 

toekennen erg wennen. Gemiddeld worden er minder uren hulp bij het huishouden toegekend. 

Inwoners vinden dit niet prettig maar hebben meestal begrip voor de maatregel. Nog niet alle 

herinidicaties zijn afgerond, wij monitoren blijvend de impact en rapporteren hier op. 

21 Verordening Wmo: Pgb tarieven naar 75% ZIN -€                         70.000-€                  145.000-€                 145.000-€              145.000-€            145.000-€             Afgerond, zie maatregel 18 met betrekking tot de impact
22 Verordening Jeugd: Pgb tarieven naar 75% ZIN -€                         70.000-€                  140.000-€                 140.000-€              140.000-€            140.000-€             Afgerond, zie maatregel 18 met betrekking tot de impact

250.473-€          358.473-€               358.473-€                 358.473-€              358.473-€            358.473-€             

23 200.000-€          200.000-€               200.000-€                 200.000-€              200.000-€            200.000-€             Inhuurbudget SD breed opgepakt, bezuiniging grotendeels gerealiseerd

24 Kaasschaaf budgetten 50.473-€             50.473-€                  50.473-€                   50.473-€                50.473-€               50.473-€                Is gerealiseerd, technisch uitvoeren

25 Inwonercloud afschaffen -€                         108.000-€               108.000-€                 108.000-€              108.000-€            108.000-€             Betreft technische bezuiniging (afboeken budget)

26 Inkoopbureau UW: opvangen toename kosten -€                         -€                              -€                                -€                             -€                           -€                            Afhankelijk van afspraken met de overige regiogemeenten

510.000-€          874.000-€               948.000-€                 1.048.000-€          1.448.000-€         1.448.000-€          

27 200.000-€          200.000-€               200.000-€                 200.000-€              200.000-€            200.000-€             Is gerealiseerd 

28 Aanpak armoedebestrijding 85.000-€             85.000-€                  85.000-€                   85.000-€                85.000-€               85.000-€                Gerealiseerd, is al van het budget armoedebestrijding af

29 Tegemoetkoming meerkosten zorg 90.000-€             90.000-€                  90.000-€                   90.000-€                90.000-€               90.000-€                Gerealiseerd, is afgeboekt. 

30 135.000-€          135.000-€               135.000-€                 135.000-€              135.000-€            135.000-€             Loopt cf planning

31 Benutten ruimte declaratieregeling -€                         20.000-€                  20.000-€                   20.000-€                20.000-€               20.000-€                Cf besluitvorming gemeenteraad bedrag verlaagd van 80k naar 20k.

32 Samen Vooruit -€                         8.000-€                    -€                                -€                             -€                           -€                            Budget is afgeboekt, taakstelling gerealiseerd

34 Meerjarenprognose afbouw SW -€                         -€                              -€                                -€                             -€                           -€                            In overleg met Ferm Werk plan van aanpak maken voor volgend jaar zomer

35 SW dagbesteding FW-Reinaerde -€                         -€                              90.000-€                   90.000-€                90.000-€               90.000-€                Wordt werkgroep opgericht binnen Ferm Werk, loopt.

36 Arbeidsparticipatie -€                         153.000-€               153.000-€                 153.000-€              153.000-€            153.000-€             aanpassen in begroting Ferm Werk, is begrotingswijziging 2021

37 FermWijzer Light 90.000€        0 175.000-€               175.000-€                 175.000-€              175.000-€            175.000-€             Ontwikkeling gestart, uitvoering loopt vertraging op i.v.m juridische toetsing/ privacyrichtlijnen

38 Ambtelijke capaciteit FermWijzer -€                         8.000-€                    -€                                -€                             -€                           -€                            Budget is afgeboekt, taakstelling gerealiseerd

39 Versobering dienstverlening divers -€                         -€                              -€                                -€                             -€                           -€                            Is opgenomen in enveloppe arbeidsparticipatie

40 Enveloppe arbeidsparticipatie -€                         50.000-€                200.000-€            200.000-€             Loopt cf planning

41 Enveloppe WSW -€                         150.000-€            150.000-€             Loopt cf planning

42 Enveloppe minimabeleid -€                         50.000-€                150.000-€            150.000-€             Loopt cf planning

Toegang (Jeugd/Wmo/Werk en Inkomen)

Taskforce 2018

Voorliggende voorzieningen (Jeugd/Wmo)

Subsidies

Uitvoeringskosten Ferm Werk

Payroll gemeente

Casemanagement

Maatwerkvoorzieningen (Jeugd/Wmo)

Organisatie (SD breed)

POH jGGZ

Werk en inkomen

5. Realisatie sturingsmaatregelen 
Binnen het Sociaal Domein zijn diverse taakstellingen ingeboekt, vanuit de strategische heroriëntatie maar ook daarvoor. In onderstaande tabel is de status van de uitvoering van deze maatregelen opgenomen. 

 

 Groen maatregel gerealiseerd en/of uitvoering loopt cf planning 

 Oranje nog niet (geheel) gerealiseerd, uitvoering loopt achter op planning, taakstelling nog wel haalbaar 

 Rood bezuiniging nog niet gerealiseerd/uitvoering loopt achter op planning, taakstelling wordt niet gehaald 
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5.1 Uitvoering maatregelen in samenwerking met partners 
In deze paragraaf komen wij terug op de toezegging die gedaan is tijdens de raadsbehandeling van de 
begroting tijdens de politieke avond op 20 november 2020 (LTA-T448). Toegezegd is dat wij de 
gemeenteraad informeren over de wijze waarop wij onze partners betrekken bij de uitvoering van de 
strategische heroriëntatie. Een groot aantal maatregelen betreft technische bezuinigingen die 
inmiddels zijn doorgevoerd in de begroting. De maatregelen waarbij onze maatschappelijke partners 
betrokken zijn voeren wij uit in nauwe samenwerking met hen. Zo werken wij voor de invoering van 
begeleiding dichtbij samen met stichting Kwadraad en hebben wij een gezamenlijke werk- en 
stuurgroep ingericht. Er worden werksessies georganiseerd waarin medewerkers van Woerden 
Wijzer en Kwadraad samen nadenken over de nieuwe werkwijze. Voor de invoering van FermWijzer 
Light wordt nauw samengewerkt met Ferm Werk. Met de huisartsen is ook goed contact evenals met 
de scholen voor het project onderwijszorgarrangementen. De participatieraad wordt periodiek 
geïnformeerd over de uitvoering van de strategische heroriëntatie. Ambtelijk wordt goed 
samengewerkt en waar nodig geven zij ons gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering.  

 
5.2. Toelichting taakstellingen waarvan realisatie onzeker is 
Een aantal taakstellingen heeft vertraging opgelopen. De financiële taakstelling is in bijna alle 
gevallen nog wel haalbaar. Onderstaand een korte toelichting op de opgelopen vertraging en de 
sturingsmaatregelen die worden ingezet om de maatregel alsnog te realiseren. Waar nodig wordt 
financiële bijsturing verwerkt via de P&C cyclus (najaarsnota/begroting).  
 
POH JGGZ 
De eerder opgestelde businesscase is behaald, echter loopt de planning niet op schema i.v.m. impact 
corona. Hierdoor zijn ook de cijfers moeilijker te duiden, omdat daar ook een coronaeffect in zit. 
Inmiddels is een nieuwe business case/analyse in ontwikkeling waarin ook de  nieuwste landelijke 
inzichten met betrekking tot deze business case worden meegenomen. Er is vooralsnog geen reden 
om aan te nemen dat de eerder ingeboekte taakstelling niet gerealiseerd zal worden. Temeer omdat 
de effecten op de cijfers (en kosten) in de monitor (zie hoofdstuk 3) zijn terug te zien.  
 
Onderwijszorgarrangementen 
Er was een evaluatie gepland voor december 2020 waarmee de besparing inzichtelijk kan worden 
gemaakt. De evaluatie is vanwege de 2e lockdown en de sluiting van de scholen opgeschoven. Nu de 
lockdownmaatregelen (gedeeltelijk) zijn opgeheven zal de evaluatie alsnog uitgevoerd worden. De 
uitkomsten worden voor de zomer 2021 verwacht.  
 
Inkoopbureau Utrecht West 
Realisatie van deze taakstelling is afhankelijk van de afspraken die de regiogemeenten gezamenlijk 
maken m.b.t. de inzet van inkoopbureau Utrecht-West. Gesprekken hierover zijn gaande.  
 
Fermwijzer Light 
Middels RIB D21015292 is informatie verstrekt over de voortgang van dit project. Er verschijnt op 
korte termijn een aanvullende Rib. In september vindt daarnaast een informatiesessie voor de 
gemeenteraad plaats over de voortgang van Ferm Wijzer Light, inclusief de haalbaarheid van de 
financiële taakstelling.
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BIJLAGE 1. DETAILINFORMATIE WMO EN JEUGDWET 
 
 
  

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/1dd98385-d523-4c32-9385-a955cb1243f3/ReportSection87f11d6c364b79e5c652?pbi_source=PowerPoint
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/1dd98385-d523-4c32-9385-a955cb1243f3/ReportSection5b71c10b4107216b7b50?pbi_source=PowerPoint
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/1dd98385-d523-4c32-9385-a955cb1243f3/ReportSection5a94d12e2be69523a0c8?pbi_source=PowerPoint
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/1dd98385-d523-4c32-9385-a955cb1243f3/ReportSectiona91786b9204598d66aef?pbi_source=PowerPoint
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/1dd98385-d523-4c32-9385-a955cb1243f3/ReportSection4721453b608506693bfd?pbi_source=PowerPoint
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/1dd98385-d523-4c32-9385-a955cb1243f3/ReportSectionfaaf6e844aa45f181509?pbi_source=PowerPoint
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Motie Kwantitatieve Informatievoorziening Sociaal Domein 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 5 november 2020, gelezen het 

raadsvoorstel Programmabegroting 2021-2024, 

 

constaterende dat: 

1. In mei 2019 de Maatschappelijke Agenda raadsbreed is aangenomen waarin duidelijke 

beleidsprioriteiten zijn opgenomen; 

2. Belangrijke doelstelling binnen het Sociaal Domein de verschuiving van zwaardere naar 

lichtere zorg is (van 2e naar 1e naar 0e lijn) 

3. Dit in het raadsvoorstel onder andere is vertaald naar een resultaat waarbij vaker een 

arrangement is opgenomen met informele en formele zorg. Hierbij wordt actief gestuurd  

op minder, lichter en korter, 

 

overwegende dat:  

1. Het resultaat van de ondernomen acties, en daarmee resultaat van het beleid, voor de 

raad moeilijk te controleren is wegens het ontbreken van actuele kwantitatieve 

informatie; 

2. De raad ervan uitgaat dan het college beschikt over de benodigde relevante cijfermatige 

informatie om te sturen op deze beleidsresultaten en daarmee de raad met een beperkte 

inspanning van extra informatie kan voorzien; 

 

verzoekt het college: 

1. De raad te voorzien van een halfjaarlijkse rapportage in de vorm van een 

raadsinformatiebrief gericht op kwantitatieve informatie over de beleidsprioriteiten van de 

Maatschappelijke Agenda met speciale aandacht voor (maar niet limiterend): 

a. Ontwikkeling in verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg; 

b. Ontwikkeling in verwijzingspaden 

c. Aantallen zorgtrajecten, cliënten en kosten (enkelvoudig en meervoudig) 

d. Kosten en aantallen cliënten per zorgaanbieder 

2. Deze rapportage zodanig op te zetten dat trends zichtbaar worden, dus te presenteren 

inclusief de cijfers van de voorgaande periodes. 

3. De eerste rapportage in maart 2021 aan de raad te leveren en de volgende in september 

2021. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Marco Hollemans, CDA Woerden 

Simone Onrust, Woerdense VVD 

Birgitte van Hoesel, D66 

Wout den Boer, Sterk Woerden 

Lia Arentshorst, Lijst van der Does 

Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 
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Toelichting 

Sinds het begin van de decentralisatie Sociaal Domein (1 januari 2015) is een belangrijke 

doelstelling het realiseren van een verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg (verschuiving 

van 2e lijn – 1e lijn – 0e lijn). Niet alleen om de kosten beheersbaar te houden, maar juist ook om 

zorg te bieden die beter aansluit bij de behoefte en leefomgeving van de inwoner. 

 

In de vorige raadsperiode is veel aandacht besteed (o.a. via een werkgroep sociaal domein 

bestaande uit raad/college/organisatie) aan het zoeken naar (kwantitatieve) indicatoren om deze 

ontwikkelingen te volgen en waar nodig bij te sturen. Dit heeft o.a. geleid tot de Staat van 

Woerden en de kwartaal rapportages van Ferm Werk. De laatste update van de Staat van 

Woerden stamt uit 2019. 

 

In de raadsbreed aangenomen Maatschappelijke Agenda uit 2019 is opgenomen dat we data 

gestuurd werken, waarbij kwantitatieve indicatoren en kwalitatieve informatie gebruikt worden. 

 

Vanuit het college is een trend waarneembaar om de raad te voorzien van met name 

kwalitatieve informatie over plannen en te ondernemen acties. Echter, om haar controlerende 

taak te kunnen uitvoeren is ook cijfermatige informatie over trends en ontwikkelingen 

noodzakelijk. 
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