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Inleiding op het onderzoek

De gemeente Woudenberg maakt gebruik van de visitatie die de VNG aanbiedt om de grip op de uitgaven in 
het sociaal domein te verbeteren. De visitatiecommissie (hierna commissie) richt zich op het versterken van de 
grip zodat de gemeente de ontwikkelingen beter kan voorspellen en zelf kan bijsturen waar dat gewenst en 
mogelijk is. De visitatie is dus voornamelijk gericht op het versterken van de positie van de gemeente in het 
sociaal domein en niet primair op het terugdringen van tekorten. Tekorten kunnen uiteraard wel mede worden 
veroorzaakt door een gebrek aan grip. 

Meerdere gemeenten hebben zich aangemeld voor een visitatietraject. Uit de aanmeldingen maakt de VNG 
een selectie op basis van onder andere urgentie van de lokale opgave, omvang van de gemeente en diversiteit 
in problematiek. Woudenberg is geselecteerd voor een visitatietraject vanwege de lokale omstandigheden. 
Gemeente Woudenberg heeft de integrale toegang, gecombineerd met voorliggende voorzieningen, uitbe-
steed aan een externe organisatie: Coöperatie De Kleine Schans.

De rapportage die voor u ligt, is gebaseerd op schriftelijke, cijfermatige- en beleidsinformatie en op gesprek-
ken met lokaal betrokkenen. Op 26 en 27 oktober 2020 heeft het visitatiebezoek plaatsgevonden. Op 17 
november 2020 zijn verdiepende gesprekken met ambtelijk medewerkers gevoerd. De uitkomsten van deze 
gesprekken zijn in deze rapportage verwerkt. Deze rapportage is vertrouwelijk, dat wil zeggen dat de gemeente 
Woudenberg zelf beslist over eventuele verspreiding. Het advies is in de eerste plaats bedoeld voor de 
gemeente Woudenberg zelf. 

Zoals gezegd biedt de VNG de visitatie aan om de grip op de uitgaven te verbeteren, maar die financiële 
beheersbaarheid in het sociaal domein is niet alleen een lokaal probleem. De visitatie door onafhankelijke 
experts is daarom ook bedoeld om inzichten en verbetermogelijkheden op landelijk niveau te verkrijgen, zo 
spraken de VNG en BZK af. De VNG bundelt de inzichten uit de afzonderlijke rapportages en trekt daaruit 
lering, in vertrouwelijke afstemming met relevante partners waaronder betrokken ministeries. 

De rapportage is als volgt opgebouwd: 
• In hoofdstuk 1 omschrijven we kort de situatie van de gemeente Woudenberg en de meest recente ontwik-

kelingen binnen het sociaal domein wat betreft het creëren van grip. 
• In hoofdstuk 2 werken we het vraagstuk van de gemeente verder uit aan de hand van de bestuurlijke en 

ambtelijke intake. 
• In hoofdstuk 3 maken we een analyse van de situatie in de gemeente Woudenberg op basis van onze bevin-

dingen. 
• De analyse leidt vervolgens tot een aantal conclusies en aanbevelingen om grip te vergroten. Die worden in 

hoofdstuk 4 omschreven. 
• In de bijlagen staan enkele ondersteunende bronnen.

Disclaimer
Deze rapportage is geschreven op basis van een bestuurlijk en ambtelijk intakegesprek, een documentstudie 
en aanvullende gesprekken met ambtelijk medewerkers. We maken vooraf een voorbehoud over de diepgang 
van de juistheid van deze rapportage, vanwege de beperkte doorlooptijd in combinatie met de wijze van infor-
matieverzameling. Er is geen toetsing geweest, hoewel de gemeente Woudenberg de mogelijkheid heeft 
gekregen om de feitelijke juistheid te controleren. De VNG staat ook na dit visitatietraject in verbinding met 
Woudenberg. Ze biedt waar nodig ondersteuning bij het uitwerken van de volgende stap op weg naar betere 
grip op de uitgaven in het sociaal domein.  
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Grip… een begrip
In dit onderzoek staat het begrip ‘grip’ centraal. Grip op de uitgaven, op de uitvoering en op de inhoudelijke 
opgave in het sociaal domein om eventuele tekorten terug te kunnen dringen. Grip kan op veel verschil-
lende manieren worden bereikt en het begrip behoeft daarom uitleg. In dit kader zetten we kort uiteen op 
welke manier we het begrip ‘grip’ in dit onderzoek hanteren en hebben onderzocht. Daarmee voorkomen 
we dat het woord verkeerd begrepen wordt in dit verband. (Zie bijlage I voor een uitgebreide toelichting op 
het begrip.)

Grip in het sociaal domein betekent: 
1. inzicht hebben in de ontwikkelingen in het sociaal domein. Dat houdt in dat er inzicht moet zijn in het 

gebruik van zorg, budgetverloop, in-, door- en uitstroom maar ook in de voortgang van genomen maat-
regelen. Daarnaast vraagt het om redeneerlijnen (beleidstheorieën) die de inzet van middelen en de uit-
voering van activiteiten koppelen aan meetbare resultaten en (in)directe effecten.

2. sturing geven op basis van het bij punt 1 genoemde inzicht en ook inzicht in de dynamieken die keuzes 
met zich meebrengen (dit laatste volgt niet uit de monitor). 

De praktijk wijst uit dat er vaak onvoldoende inzicht is in de ontwikkelingen in het sociaal domein, omdat 
redeneerlijnen niet zijn uitgewerkt en geoperationaliseerd. Daarnaast is er ook onvoldoende inzicht in de 
gevolgen van de verschillende keuzes die gemaakt kunnen worden. Daardoor worden er soms keuzes 
gemaakt die elkaar niet optimaal ondersteunen of erger nog, die elkaar tegenwerken. De mate waarin 
gemeenten grip hebben, hangt sterk af van de mate waarin zij scoren op de bovengenoemde twee punten.

In dit onderzoek brengen we langs deze punten in kaart op welke manier de gemeente opereert in het soci-
aal domein en in welke mate ze sturing kan geven. Daarnaast staan we stil bij de consistentie en mate waarin 
een centrale visie naar de verschillende onderdelen wordt doorvertaald. Een consistente en doorvertaalde 
visie zijn randvoorwaarden om überhaupt van grip te kunnen spreken.

De gespreksnotitie Harmonie in het sociaal domein vormt het referentiekader van de visitatiecommissie en is 
daarmee de kapstok voor deze rapportage. In deze gespreksnotitie is een brede beschrijving van de thema’s 
opgenomen die bij elk van de visitatietrajecten bij gemeenten aan de orde komen. Het zijn in elke gemeente 
de relevante thema’s bij het verkrijgen/verbeteren van grip op het sociaal domein. Het gaat hierbij met name 
over de wisselwerking tussen de toegang, inkoop, bekostiging en monitoring, die uiteraard geborgd moet zijn 
in een visie en rekening moet houden met het niveau waarop deze onderdelen worden ingericht (lokaal/regio-
naal). Het zijn nadrukkelijk thema’s die in samenhang moeten worden gezien, vandaar ‘Harmonie’ in de titel van 
de gespreksnotitie.

In de derde tussenrapportage van de visitatiecommissie (oktober 2020) schetst de visitatiecommissie een beeld 
van de situatie in het sociaal domein en de uitdagingen waarvoor gemeenten staan. Zo wordt ingegaan op het 
samenspel tussen bestuur, toegang en uitvoering en het noodzakelijke kostenbewustzijn bij de toegang. De 
rapportage die voor u ligt, geeft een weerslag van bestuurlijke en ambtelijke gesprekken die de commissie 
heeft gevoerd met gemeente Woudenberg, onder andere ook over deze thema’s. 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-10/gespreksnotitie-harmonie-in-het-sociaal-domein-vng.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-10/visitatiecommissie-financiele-beheersbaarheid-sociaal-domein-derde-tussenrapportage-.pdf
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1 Huidige situatie Woudenberg

We beschrijven de huidige situatie langs twee lijnen:
• de algemene situatie;
• de verschillende onderdelen van het sociaal domein, waarbij we de thema’s uit de notitie Harmonie in het 

sociaal domein volgen: 
• visie 
• regionale samenwerking 
• toegang 
• inkoop en bekostiging 
• monitoring 

Algemene situatie en recente historie gemeente Woudenberg
De gemeente Woudenberg telt circa 13.500 inwoners. In de gemeente wonen zowel veel jongeren als ouderen. 
Het jeugdzorggebruik in Woudenberg ligt in aantallen gemiddeld hoger dan in andere gemeenten tot 25.000 
inwoners en ook hoger ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Met name de inzet van jeugdzorg met ver-
blijf, en dan specifiek pleegzorg, is relatief hoog in Woudenberg. Het wijkteam is met 44% de voornaamste ver-
wijzer naar jeugdhulp. De huisartsen hebben een aandeel van 32%. Voor meer data, zie bijlage II.

Bij de start van de decentralisaties hebben het college en de raad besloten dat de wetten budgettair neutraal 
uitgevoerd moeten worden. De beschikbare middelen in de begroting (voor de taken van vóór de decentralisa-
ties) en de nieuwe uitkeringen van het Rijk zijn samengevoegd tot één budget. Verder is destijds een reserve 
sociaal domein gevormd, om eventuele toekomstige tekorten op te vangen. In de periode 2015-2018 zijn de 
tekorten vanuit deze reserve gedekt. Bij het opstellen van de begroting 2019-2022 is geconstateerd dat de kos-
ten fors hoger waren dan de inkomsten en zijn maatregelen genomen om de financiën in het sociaal domein in 
balans te krijgen. Deze maatregelen waren gebaseerd op een regionale en lokale analyse en bestonden uit vier 
pijlers: 
• het verbeteren van data en monitoring; 
• een stevige inzet op preventie;
• de doorontwikkeling van de toegang;
• een partnerschap inclusief budgetafspraken met zeven specialistische jeugdzorgaanbieders. 

De geprognosticeerde opbrengsten van deze maatregelen hebben niet meteen effect, maar moeten over een 
aantal jaren oplopen. Dat betekent ook dat de begroting niet meteen sluitend is. Om de tekorten in de tussen-
liggende jaren te dekken, is naast de reserve sociaal domein uiteindelijk ook de volledige reserve dorpsvoorzie-
ningen ingezet.

Sinds 2019 zijn op alle pijlers projectresultaten behaald: de data en monitoring is verbeterd, het aanbod in het 
preventieve veld is uitgebreid, de inzet van het sociaal team is versterkt en het partnerschap met de zogeheten 
breed spectrum aanbieders is opgebouwd. Desondanks ziet de gemeente nog steeds een groeiend tekort op 
de begroting bij de kosten Jeugdwet en Wmo. Het is de verwachting dat dit tekort de komende jaren toeneemt 
en de gemeente is genoodzaakt te bezuinigen. De gemeente staat nu aan de vooravond van een bezuinigings-
dialoog op het sociaal domein, met een forse opgave, oplopend tot ongeveer 10% van de totale uitgaven bin-
nen het sociaal domein. De gemeente heeft daarom behoefte aan een externe blik, die kan helpen helderder te 
krijgen hoe de gemeente de kostenontwikkeling beter in de hand krijgt.

Visie
Gemeente Woudenberg streeft ernaar om een samenleving te zijn waarin inwoners zich thuis voelen, zelfred-
zaam zijn en kunnen meedoen naar vermogen. Kinderen en jeugdigen groeien veilig op. In de visie van 
gemeente Woudenberg hebben inwoners oog voor elkaar en wordt eenzaamheid tegengegaan. Iedereen kan 
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gebruikmaken van de beschikbare voorzieningen. Waar nodig komt de gemeente samen met inwoners en 
maatschappelijke organisaties tot collectieve en individuele oplossingen voor ondersteuning en zorg. De zorg 
wordt daar waar mogelijk lokaal, integraal en informeel georganiseerd. De meeste mensen zijn zelfredzaam, 
maar als dit niet lukt, helpt de gemeente door passende zorg en ondersteuning te leveren. Zorg en ondersteu-
ning moet betaalbaar blijven. Daarom zet de gemeente in op preventie en wil ze inwoners stimuleren om zelf 
uitdagingen in het leven aan te gaan. 

Een belangrijke plek waar deze visie tot uitvoering komt, is bij Coöperatie De Kleine Schans. Deze Coöperatie 
regelt sinds 1 januari 2018 de uitvoering van het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein. De Kleine Schans 
heeft twee hoofdtaken: enerzijds het vormen van de toegang voor alle inwoners van 0 – 100+ jaar, met onder-
steuningsvragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen; anderzijds het aanjagen van trans-
formatie. 

De Coöperatie werkt als volgt. Een organisatie (formeel of informeel) kan lid worden als ze een bijdrage wil 
leveren aan de transformatie in het sociaal domein, actief is in Woudenberg of voor Woudenbergers en de 
doelstellingen van de Coöperatie onderschrijft. In de algemene ledenvergadering gaan de leden samen aan de 
slag met de invulling van de aanjaagfunctie van de transformatie, de inhoudelijke programmering, de priorite-
ring en de aanpak en/of werkwijze. Op deze manier legt de Coöperatie een breed fundament onder de samen-
werking. De Coöperatie initieert een verdere verdieping door inhoudelijke opgaven te formuleren, die uitge-
werkt worden in zogeheten werkateliers. Het doel van de werkateliers is voornamelijk bijdragen aan het 
versterken van het voorliggend veld, door collectieve en laagdrempelige voorzieningen op te zetten. Aan de 
werkateliers nemen naast leden van de Coöperatie ook gemeentelijke beleidsadviseurs en samenwerkingspart-
ners deel, zoals de GGDrU, de woningbouwcorporatie, scholen, kerken en sportverenigingen.

De Coöperatie is bedoeld om partnerschap en eigenaarschap te stimuleren tussen verschillende organisaties in 
de gemeente. Dit sluit aan bij de visie van de gemeente om in samenwerking met de gehele maatschappij tot 
collectieve en individuele oplossingen te komen. 

Regionale samenwerking 
Gemeente Woudenberg werkt op het terrein van Wmo en Jeugd in de regio samen met Amersfoort, Baarn, 
Bunschoten, Eemnes (alleen Jeugd), Leusden en Soest, via het Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau (RISB). Dit 
bureau verzorgt inkoop, contractbeheer, accountmanagement en data en monitoring van de jeugdzorg en de 
zorg Wmo 2015. De afspraken voor de samenwerking liggen vast in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). 
Het RISB organiseert periodieke werkplaatsen met inhoudelijke en financiële beleidsadviseurs en sociaalteam-
leden van alle regiogemeenten, om informatie te delen en ervaringen uit te wisselen over het zorggebruik, de 
zorgkosten, aanbieders en ontwikkelingen.

De zorgadministratie is bij de gemeente Amersfoort ondergebracht. De zorg die de gemeente biedt vanuit de 
Wmo 2007 is in een ander regionaal verband ingekocht: huishoudelijke hulp is ingekocht samen met de 
gemeenten Baarn en Bunschoten, terwijl wonen, rollen en vervoer is aanbesteed met Amersfoort, Baarn, Bun-
schoten, Leusden, Soest en Nijkerk. 

In de regio vinden verschillende overleggen op bestuurlijk en ambtelijk niveau plaats, zoals in het Bestuurlijk 
Overleg Sociaal Domein, de ambtelijke Stuurgroep Sociaal Domein en het ambtelijke Regionaal Overleg Finan-
ciën.

Toegang
Met betrekking tot de toegang voert de eerder geïntroduceerde Coöperatie De Kleine Schans vier wetten uit:
a. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
b. Jeugdwet
c. Participatiewet
d. Leerplichtwet
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Voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning heeft De Kleine Schans mede-
werkers in dienst, die samen het sociaal team vormen. De medewerkers die de Participatie- en de Leerplichtwet 
uitvoeren, zijn formeel in dienst van de gemeente (dat is wettelijk verplicht) maar hebben functioneel hun werk-
plek binnen De Kleine Schans. Aan het sociaal team is ook een voorpost GGZ-jeugd toegevoegd. De leden van 
het sociaal team leveren zelf ambulante begeleiding Jeugd en Wmo, voeren casusregie en verwijzen naar zorg-
aanbieders als dat nodig is (ook naar aanbieders die geen lid van de Coöperatie zijn). Daarnaast heeft de Coö-
peratie een aantal aanvullende taken, zoals leerlingenvervoer.

Inkoop en bekostiging
Voor de Wmo is gekozen voor productiebekostiging. Voor Jeugd wordt ingekocht via een hybride systeem, 
gedeeltelijk via productiebekostiging. Daarnaast is gekozen voor lumpsumbekostiging voor een beperkt aantal 
aanbieders: de Breed Spectrum Aanbieders (BSA). Dit zijn aanbieders die zowel residentiële als ambulante 
jeugdhulp uitvoeren, met name voor jeugdigen met complexe problematiek. De lumpsumbekostiging was 
bedoeld om te besparen. De gemeente geeft aan dat de lumpsumbedragen in 2020 eenmalig zijn verhoogd, 
waardoor de besparing lager is dan in 2018 werd ingecalculeerd. 

Monitoring
Data en monitoring is bij het RISB ondergebracht en de zorgadministratie bij de gemeente Amersfoort. 
Gemeente Woudenberg heeft zelf inzicht in cliëntaantallen en voert cliënttevredenheidsonderzoeken uit. Ieder 
jaar brengt de gemeente een Monitor Sociaal Domein Woudenberg uit over onder andere het sociaal domein, 
de leefomgeving en veiligheid. Deze monitor bestaat voornamelijk uit landelijk beschikbare informatie en niet 
uit sturingsinformatie. 
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2 Onderzoeksvraag 

De VNG biedt de visitatietrajecten aan omdat er tekorten zijn in het sociaal domein. Veel gemeenten worden 
daarmee geconfronteerd. Los van de vraag wat de exacte oorzaak van deze tekorten is, bestaat consensus over 
het belang voor gemeenten om grip te hebben en houden op de uitgaven in het sociaal domein. Niet met de 
belofte dat daarmee voor alle gemeenten automatisch de tekorten kunnen worden opgelost. Wel met de over-
tuiging dat het zonder grip haast niet mogelijk is om die op te lossen. De centrale vraag in de visitatietrajecten 
luidt dan ook: Hoe kunnen gemeenten de grip op de uitgaven in het sociaal domein verbeteren en behouden?. 

Hoewel grip het centrale thema is in alle visitatietrajecten, is iedere gemeente uniek in de manier waarop zij het 
sociaal domein heeft georganiseerd en, daarvan afgeleid, de monitoring- en sturingsmechanismen heeft inge-
richt. We verzoeken gemeenten die zich aanmelden daarom ook nadrukkelijk om een eigen vraagstuk in te 
brengen binnen het thema grip. Zo spitsen we het traject toe op de lokale situatie. 

Gemeente Woudenberg wil graag leren van andere gemeenten en inzicht krijgen in de instrumenten die ze kan 
gebruiken om de uitgaven te beïnvloeden. Tijdens de bestuurlijke en ambtelijke intake is het probleem geduid 
als het ontbreken van een inhoudelijk afwegingskader en een gebrek aan beheersbaarheid en voorspelbaar-
heid van de kosten in het sociaal domein. Het is duidelijk dat de tekorten in het sociaal domein de afgelopen 
jaren behoorlijk zijn opgelopen en dat de mate van grip op de financiën beperkt is. De gemeente vond het tot 
nog toe lastig om de juiste keuzes te maken voor haar inwoners, met het grote tekort en de schaarse middelen 
die ze heeft. Ook is gebruik van data en monitoring in Woudenberg een aandachtspunt; mede omdat de 
gemeente hierin afhankelijk is van de samenwerking in regionaal verband. Voor gemeente Woudenberg zijn de 
belangrijkste drie vraagstukken rond grip: 
1. keuzes maken in de visie
2. de positie in regionale context
3. inzicht in de cijfers van het sociaal domein

In het volgende hoofdstuk behandelen we deze drie vraagstukken langs de vijf onderdelen van het sociaal 
domein volgens de notitie Harmonie in het sociaal domein: visie, regionale samenwerking, toegang, inkoop en 
bekostiging en monitoring. 
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3 Bevindingen 

In dit hoofdstuk bespreken we de bevindingen aan de hand van de vijf onderdelen van het sociaal domein vol-
gens de notitie Harmonie in het sociaal domein: visie, regionale samenwerking, toegang, inkoop en bekosti-
ging en monitoring. In de intake is meer aandacht gegaan naar de onderdelen visie, regionale samenwerking 
en monitoring en minder naar toegang en inkoop en bekostiging.

Visie
1. De visie van de gemeente Woudenberg is uitgewerkt in het Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022. Dit 

document richt zich op de transformatie van het sociaal domein en kent een heldere structuur met de ver-
schillende elementen die onderdeel zijn van de visie. 
a. Het Beleidskader Sociaal Domein start met een heldere basis (visie, financieel kader, sociaal speelveld) 

waarop doelstellingen en ambities zijn gebaseerd. Ook komt de transformatiegedachte duidelijk naar 
voren in het beleidsdocument van Woudenberg. Het concept ‘positieve gezondheid’ is de rode draad in 
het beleid van de gemeente.

b. Gemeente Woudenberg kent een aantal leidende principes bij de uitvoering van preventie en zorg, die 
op hoofdlijnen zijn uitgewerkt in het Beleidskader Sociaal Domein. Dit zijn: ‘Voorkomen is beter dan 
genezen’, ‘Integraal, dichtbij en passende ondersteuning’, ‘De inwoner en zijn potentieel staan centraal’ 
en ‘We laten niemand vallen’. 

c. Doelstellingen en ambities in het sociaal domein worden beschreven aan de hand van de ‘raderen’ 
gebaseerd op positieve gezondheid. Aan een ‘rad’ is te zien hoe de gemeente ervoor staat op een 
bepaald thema. Kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en samenredzaamheid zijn voor Woudenberg lei-
dende raderen in de transformatiegedachte. Deze leidende raderen kunnen weer beïnvloed worden 
door ‘direct beïnvloedbare raderen’, zoals sociale leefomgeving. Deze direct beïnvloedbare raderen ziet 
de gemeente daarom als beleidsknoppen. Voor de beleidsknoppen staat beschreven wat Woudenberg 
wil bereiken en hoe zij hierdoor bijdraagt aan kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en samenredzaam-
heid. 

d. Het Beleidskader Sociaal Domein is de basis voor het Uitvoeringsprogramma van de gemeente. Dit 
document wordt tweejaarlijks opgesteld. Hierin worden de doelstellingen en ambities uitgewerkt in con-
crete acties en activiteiten. De activiteiten volgen logisch uit de verschillende raderen van het beleidska-
der. Er zijn termijnen opgesteld waarbinnen de activiteiten uitgevoerd moeten zijn. De doelen van de 
verschillende activiteiten zijn niet concreet gemaakt – wel is per activiteit beschreven dat er bijvoorbeeld 
wordt gestreefd naar meer jongeren die vrijwilligerswerk doen en naar minder eenzaamheid. 

2. De inhoud van de visie heeft tot gevolg dat het voor de gemeente Woudenberg lastig wordt keuzes te 
maken, aangezien er geen prioritering is aangebracht in de visie. 
a. De visie van de gemeente is er vooral op gericht om inwoners te helpen, en in mindere mate op de 

vraag wat de gemeente niet als haar verantwoordelijkheid ziet. Dit blijkt uit de visie (bijvoorbeeld uit het 
leidend principe ‘we laten niemand vallen’), maar ook uit het gesprek met bestuurders en ambtenaren 
(“We zitten in de modus dat we iedereen willen helpen.”). In de visie van gemeente Woudenberg wor-
den bijvoorbeeld geen concrete dilemma’s besproken of afwegingen gemaakt over de focus van het 
beleid. Er staat wel beschreven dat de gemeente alleen ‘waar nodig’ ondersteuning en zorg levert, maar 
er is niet geoperationaliseerd wanneer zorg en ondersteuning niet nodig is. 

b. Het Beleidskader Sociaal Domein bevat een financieel kader waarin de schaarste wordt geagendeerd. 
De doelstellingen die zijn geformuleerd geven deze schaarste echter niet weer. Het is dan ook niet dui-
delijk in hoeverre financiële aspecten meewegen in de keuzes die gemaakt worden.

3. De bezuinigingsdialoog van 2020 illustreert dat de gemeente prioriteit geeft aan de bezuinigingsopgave, 
maar toont ook terughoudendheid om politiek eigenaarschap te nemen en hier zelf keuzes in te maken. 
a. In de bezuinigingsdialoog wordt een expertgroep gevraagd om met voorstellen te komen voor bezuini-

gingen op de begroting van de gemeente. Alle partijen die mogelijk iets merken van een dergelijke 
bezuiniging worden uitgenodigd mee te denken, zoals sportclubs, cliënten en zorginstanties. De 
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expertgroep krijgt weinig kaders mee – wel geldt de totale bezuinigingsopgave als uitgangspunt. In de 
‘procesbeschrijving bezuinigingsdialoog 2020’ staat dat de dialoog begint met het verkennen van de 
probleemschets (de ‘groenboekfase’) waarna voorstellen voor bezuiniging worden opgesteld en gebun-
deld (de ‘witboekfase’). Het witboek wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan college, en 
uiteindelijk aan de raad. De ambtelijke organisatie ondersteunt het gehele proces. De dialoog loopt van 
november 2020 tot maart 2021, waarna in juli 2021 het meerjarenperspectief wordt vastgesteld. 

b. De bezuinigingsdialoog is een mooi voorbeeld van de visie van gemeente Woudenberg: zij hecht veel 
waarde aan inwonerparticipatie. 

c. Het open karakter van de discussie over de bezuinigingsopgave brengt het risico met zich mee dat par-
tijen niet op hun eigen terrein willen bezuinigen. Dit vraagt van de gemeente dat zij aan de voorkant hel-
dere kaders stelt en tijdens de dialoog voldoende stuurt op de financiële opgave vanuit haar systeem-
verantwoordelijkheid. Uit het laatste bestuurlijke gesprek met de gemeente bleek dat de gemeente 
herkent dat het belangrijk is om duidelijk te zijn over de financiële urgentie. Zij geeft aan dit daarom te 
hebben gepositioneerd aan het begin van de bezuinigingsdialoog. 

Regionale samenwerking 
4. Gemeente Woudenberg werkt in regionaal verband samen met andere gemeenten binnen de regio Amers-

foort en voelt zich voldoende zichtbaar en in de positie om voor haar eigen belangen op te komen. 
a. Gemeente Woudenberg werkt voor de Wmo en Jeugd in regionaal verband samen met andere 

gemeenten binnen regio Amersfoort. De gemeenten komen regelmatig samen op bestuurlijk en ambte-
lijk niveau in een Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein, een ambtelijke Stuurgroep Sociaal Domein en een 
Regionaal Overleg Financiën. Daarnaast voert het Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau verschillende 
taken uit voor de regiogemeenten, zoals inkoop, contractbeheer, accountmanagement en de data en 
monitoring van de jeugdzorg en de zorg Wmo 2015.

b. Woudenberg geeft aan een volwaardig gesprekspartner te zijn aan de regionale overlegtafels, ondanks 
haar geringe omvang. Hoewel zij positie neemt en krijgt tijdens de overleggen, levert de inzet in regio-
naal verband niet altijd het gewenste (financiële) effect op dat zij graag zou willen behalen. 

c. Gemeente Woudenberg voelt zich bijvoorbeeld soms gedwongen om mee te gaan met de regio, omdat 
zij het in haar eentje moeilijk vindt een vuist te maken en op te komen tegen de regio. Als voorbeeld 
werd genoemd dat er ondanks eerdere afspraken toch regionaal geld bijgelegd moest worden voor 
enkele aanbieders, terwijl Woudenberg het hier niet mee eens was. 

d. Soms speelt Woudenberg een actieve rol in de regio. Zo heeft Woudenberg een voorbeeld genoemd 
waarbij zij zelf een voorstel positioneerde en andere gemeenten daarin meenam, met de juiste voorbe-
reiding en het opnemen van de verantwoordelijkheid voor een bepaald thema. Een dergelijke aanpak 
vraagt echter veel tijd en inzet, wat met de huidige capaciteit niet altijd haalbaar is. 

e. Gemeente Woudenberg ervaart nog niet veel natuurlijke bondgenootschappen met andere gemeenten 
in de regio. Met verschillende gemeenten ervaart zij wel raakvlakken op bepaalde thema’s, maar er is 
geen duidelijke bondgenoot die raakvlakken laat zien op meerdere terreinen.

5. Gemeente Woudenberg ervaart door haar afhankelijke positie in de regio op sommige vlakken beperkt stu-
ringsmogelijkheden. Dit is niet in alle gevallen erg, maar in het geval van het beperkte inzicht in cijfers 
ervaart de gemeente een groot gebrek aan grip. 
a. In sommige gevallen is het logisch dat kleinere gemeenten in een regio leunen op de capaciteit van gro-

tere gemeenten. Wel is het zo dat hiermee de afhankelijkheid van kleine gemeenten ten opzichte van 
grotere gemeenten wordt vergroot. Zo is het ook begrijpelijk dat gemeente Woudenberg in sommige 
opzichten afhankelijk is van gemeente Amersfoort. 

b. Doordat er in de regio wordt gewerkt met een risicoverevening, zijn alle gemeenten financieel afhanke-
lijk van elkaar. Het vereveningsmodel ziet toe op het verevenen van zorgkosten van zwaardere vormen 
van jeugdzorg. Hogere zorgkosten bij één gemeente hebben consequenties voor alle gemeenten in de 
regio. Doordat gemeente Woudenberg de afgelopen jaren meestal ontvanger was, vanwege hoge zorg-
kosten, voelt de gemeente zich bezwaard naar andere gemeenten toe. 

c. Gemeente Woudenberg heeft haar administratie ondergebracht bij gemeente Amersfoort. Naast Wou-
denberg en Amersfoort zelf, heeft nog één andere gemeente haar administratie daar ondergebracht. 
De overige gemeenten hebben hun eigen administratiebeheer ingericht. 

d. Gemeente Woudenberg ontvangt twee keer per jaar inzicht in de financiële prognoses van het sociaal 
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domein van gemeente Amersfoort. Dit is voor gemeente Woudenberg niet frequent genoeg om tijdig 
bij te kunnen sturen. Ook ontvangt de gemeente prognoses die niet altijd accuraat zijn, en kan de 
gemeente de informatie slechts beperkt duiden. Tot dusver hebben de gesprekken met gemeente 
Amersfoort nog niet tot frequenter inzicht in prognoses of een betere duiding van de cijfers geleid. 

Toegang
6. In de toegang is het soms lastig om te prioriteren en keuzes te maken.

a. De gemeente laat blijken dat de samenwerking met de Coöperatie goed verloopt. De gemeente en de 
Coöperatie zitten op dezelfde lijn wat betreft de transformatiegedachte. 

b. Er ontbreekt een bestuurlijk gedragen afwegingskader waarop de toegang haar beslissingen maakt. 
Toegangsmedewerkers worden geacht zelf een inschatting te maken van wat nodig is. Een nadeel hier-
van is dat de professionals dan vooral een inhoudelijk goede oplossing zoeken voor een cliënt, en zich 
minder de vraag stellen of het ook echt nodig is en of het ook financieel proportioneel is. De vraag of de 
gemeente zich verantwoordelijk voelt voor een bepaald probleem, kunnen individuele toegangsmede-
werkers niet beantwoorden. De Coöperatie verkent manieren om te werken aan kostenbewustzijn, 
“zowel in meetings als aan de koffietafel”. 

7. Het aantal verwijzingen via de toegang van Woudenberg is relatief hoog. 
a. Van alle verwijzingen voor jeugdzorg loopt 44% van de verwijzingen via het sociaal team. Dit is veel ver-

geleken met het landelijk gemiddelde van 33%. 
b. Gemeente Woudenberg ervaart dit als positief, omdat het de mogelijkheid biedt om actief te sturen op 

de cliëntstromen binnen de gemeente.
c. Wat opvalt aan het aantal verwijzingen is dat er veel verwijzingen naar pleegzorg gaan. Er zijn relatief 

veel pleegouders in Woudenberg. De gemeente geeft aan dat deze pleegkinderen niet allemaal uit 
gemeente Woudenberg komen en dat voor die kinderen dus het woonplaatsbeginsel geldt. Wouden-
berg geeft in haar ‘Analyse naar zorggebruik en zorgkosten Jeugdwet en Wmo 2019’ aan dat er in 2019 
tussen de 25 en 30 pleegzorgtrajecten waren. Met de vernieuwing van het woonplaatsbeginsel zou 
gemeente Woudenberg hier geen extra kosten meer voor moeten hebben. 

Inkoop en bekostiging
8. Gemeente Woudenberg heeft inkoop en bekostiging bij het Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau (RISB) 

belegd.
a. Het RISB voert inkoop, contractbeheer en accountmanagement uit voor gemeente Woudenberg. 
b. De bekostigingssystematiek in de regio is deels productiebekostiging en deels lumpsumbekostiging in 

het geval van Breed Spectrum Aanbieders (BSA).
9. De meest recente afspraken met de BSA dateren uit 2019, maar zijn nog niet volledig geoperationaliseerd. 

a. De regio heeft eind 2018 afspraken gemaakt met zeven BSA. Dit zijn grote aanbieders die veel typen 
zorg verlenen.

b. Er zijn vierjarige afspraken gemaakt over budgetten. Hierbij is gekozen voor een hybride systeem van 
lumpsum- en inspanningsgerichte bekostiging voor verschillende zorgtypen. 

c. Extra tijd en aandacht is nodig om dit bedrijfsmatig goed uit te voeren en voordat het besparingen op 
gaat leveren Zo waren er in 2019 soms nog wachtlijsten bij de BSA, waardoor er dan voor werd gekozen 
om uit te wijken naar aanbieders met productiebekostiging. De gemeente droeg deze extra kosten. Op 
dit moment heeft Woudenberg niet te maken met wachtlijsten.  

Monitoring
10. Gedurende een kalenderjaar krijgt gemeente Woudenberg via twee prognoses inzicht in financiën. Hoewel 

de gemeente een idee heeft van de wijze waarop deze prognoses zijn opgebouwd, vragen de berekenin-
gen om cijfers waar Woudenberg zelf niet over beschikt. De prognoses en de realiteit liggen soms ver uit 
elkaar, wat zorgt voor verrassingseffecten in de facturatie. 
a. Gemeente Woudenberg heeft de administratie bij gemeente Amersfoort belegd. Doordat prognoses 

slechts tweemaal per jaar beschikbaar worden gesteld voor Woudenberg, is het inzicht in financiën 
enigszins statisch. Verschillen tussen prognose en realiteit worden tussentijds niet opgemerkt, maar 
komen pas bij facturatie in beeld.  
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b. Gemeente Woudenberg zou graag vaker dan tweemaal per jaar inzicht krijgen in de financiën, maar 
gemeente Amersfoort geeft aan dat het in de nabije toekomst nog niet mogelijk is dat te realiseren, van-
wege de complexiteit van de uitvoering van het huidige systeem. 

c. Gemeente Woudenberg heeft geen zicht op de achterliggende cijfers van de prognoses van gemeente 
Amersfoort. Hierdoor is het moeilijk de prognoses te doorgronden en te begrijpen welke factoren 
maken dat ze niet uitkomen. Gemeente Woudenberg heeft al wel gevraagd om frequentere cijfers bij 
gemeente Amersfoort, maar nog niet het gesprek gevoerd over meer duiding van onderliggende bere-
keningen.

11. Gemeente Woudenberg vindt het lastig zelf sturingsinformatie te destilleren uit beschikbare data. De 
gemeente is expertise aan het opbouwen om hier zelf mee aan de slag te gaan, maar heeft nog geen 
andere gemeenten gevonden waarmee het logisch zou zijn dit samen op te pakken.
a. Naast de gegevens die gemeente Woudenberg tweemaal per jaar ontvangt van gemeente Amersfoort, 

vragen medewerkers uit Woudenberg ook af en toe een ‘dump’ met gegevens uit om inzicht te krijgen 
in bepaalde thema’s. Medewerkers uit de gemeente begrijpen de data die ze ontvangen van gemeente 
Amersfoort, maar vinden het nog lastig om daaruit sturingsinformatie te halen. 

b. Gemeente Woudenberg heeft zelf wel inzicht in cliëntaantallen, maar zoekt nog naar een manier om 
deze gegevens om te zetten naar sturingsinformatie. 

c. Het Ketenbureau i-Sociaal domein geeft aan dat de ‘dump’ die gemeente Woudenberg krijgt, meer 
informatie bevat dan de gemeente op dit moment gebruikt om inzicht en sturingsinformatie te verkrij-
gen. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 
op hoofdthema’s

De commissie complimenteert Woudenberg met de lerende opstelling en de geboden mogelijkheid om lokaal 
naar dit complexe vraagstuk te kunnen kijken. Samen met Coöperatie De Kleine Schans en regio Amersfoort zet 
Woudenberg zich, zowel ambtelijk als bestuurlijk, met passie in voor het sociaal domein. Er zijn nog wel een 
aantal onderwerpen waarin de gemeente nog verder kan ontwikkelen. In dit hoofdstuk worden drie thema’s 
aangehaald die van belang zijn voor de specifieke situatie in Woudenberg: keuzes maken in de visie, de positie 
in regionale context en inzicht in de cijfers van het sociaal domein. 

1 Keuzes maken in de visie
De gemeente heeft een sterke visie op het sociaal domein, die is uitgewerkt in een beleidskader en zowel amb-
telijk als bestuurlijk doorleefd wordt. Echter, de inhoud van de visie geeft de gemeente weinig handvatten om 
afwegingen te maken over waar de gemeente wel en niet verantwoordelijk voor is. Het gaat dan met name om 
vragen als: wanneer zeggen we ‘nee’ tegen inwoners? Waar is de gemeente niet van? En wanneer is goed ook 
goed genoeg? Het gaat in de visie dus niet alleen om de dingen die je wel doet, maar ook om de dingen die je 
niet doet. 

a Aanbeveling: De visie van gemeente Woudenberg kan versterkt worden door meer prioritering aan te 
brengen in de visie, en deze te operationaliseren in een inhoudelijk afwegingskader. Een afwegingska-
der is aan de ene kant gestoeld op het soort gemeente dat gemeente Woudenberg voor haar inwoners 
wil zijn, maar aan de andere kant op het gegeven dat slechts beperkte middelen te verdelen zijn. Maak 
per doelgroep inzichtelijk wat de concrete vragen/behoeften (kunnen) zijn en wat per vraag/behoefte 
het aanbod van de gemeente is (en dus ook niet is). Formuleer binnen welke ‘bandbreedtes’ (in de mate 
van ernst) dit aanbod moet voldoen. 
I Voorbeeld: Een eerste stap in deze afbakening kan gezet worden door vragen te beantwoorden als: 

voor welke (kwetsbare) inwoners zijn we er in ieder geval als gemeente? En in welke situaties zullen 
inwoners dus eerst moeten kijken of ze zichzelf redden? Welke hulp en ondersteuning bieden we als 
gemeente misschien niet meer? En op welke hulp en ondersteuning gaan we juist extra inzetten, 
zodat we de meest kwetsbare inwoners in beeld houden? 

II Voorbeeld: Woudenberg kan ideeën opdoen bij en praktijken uitwisselen met andere gemeenten 
die hiervan al uitgewerkte voorbeelden hebben. De visitatiecommissie staat via de VNG onder meer 
in contact met de gemeenten Krimpen aan den IJssel, ‘s-Hertogenbosch en Oldambt. 

b Aanbeveling: Een scherp afwegingskader werkt door in alle onderdelen van de gemeente. Zo kan een 
afwegingskader door medewerkers in de toegang gebruikt worden als hulpmiddel bij de beoordeling 
van individuele casussen. Geef hierbij ook richtlijnen aan, voor het geval er situaties langskomen die bui-
ten deze bandbreedtes vallen en waar de toegangsmedewerker een zelfstandig oordeel moet vormen. 
Verrijk deze richtlijnen ook met informatie over kosten en doorlooptijden, als dit nog niet het geval is. 
Zorg daarnaast voor inzicht bij de toegangsmedewerkers in het bestand- en budgetverloop. 
I Voorbeeld: De gemeente Deventer werkt met een dergelijk afwegingskader, als instrument voor haar 

toegangsmedewerkers om maatwerkkeuzes explicieter te kunnen maken. Hiermee geeft de 
gemeente richting, terwijl er tegelijkertijd behoefte aan en ruimte voor de professionele afweging 
van de medewerker blijft. Een modelwerkinstructie met een afwegingskader, gericht op sturen aan 
de poort, wordt op dit moment ook besproken in de gemeentelijke werkgroep Sturing in de Wmo. 
Woudenberg kan via de VNG met zowel Deventer als deze werkgroep in contact worden gebracht, 
als ze dat wenst.

De lopende bezuinigingsdialoog is een mooi voorbeeld van waarmee Woudenberg een stap in de goede rich-
ting zet om inhoudelijke ambities en financiële kaders met elkaar te verbinden. Een dialoog inrichten waarin 
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inwoners en maatschappelijke partners een stem krijgen, zorgt ervoor dat het gesprek vanuit inhoudelijke 
expertises en verschillende perspectieven wordt gevoerd en dat er draagvlak ontstaat. Tegelijkertijd is het een 
uitdaging om tot bezuinigingen te komen waar alle betrokken gesprekspartners zich in kunnen vinden. Alle 
deelnemers moeten bereid zijn zichzelf een spiegel voor te houden. Dat kan best lastig zijn. Als de bezuini-
gingsopgave met heldere financiële kaders en een gemeente ‘aan het roer’ bij de samenleving wordt neerge-
legd, wordt het risico beperkt dat de dialoog onvoldoende bezuinigingen oplevert of bezuinigingen genereert 
die niet passen bij de gemeentelijke visie. Gemeente Woudenberg geeft aan dat zij de financiële kaders en de 
visie van de gemeente aan het begin van de dialoog duidelijk hebben meegegeven. De commissie vindt het 
wel belangrijk om te benadrukken dat de gemeente uiteindelijk zelf eindverantwoordelijk is om beslissingen 
omtrent bezuinigingen te maken. 

c Aanbeveling: Blijf scherp op dat de gemeentelijke visie en bezuinigingsvoorstellen in een lijn liggen. 
Geef deze kaders mee, maar geef ook de ruimte om de kaders op een creatieve wijze in te vullen. Voer 
niet alleen discussie over wat er minder gedaan kan worden maar ook over wat er allemaal wel gedaan 
moet worden in de komende jaren. Gebruik de uitkomsten uit deze dialoog als dat kan bij de totstand-
koming van het afwegingskader. Bedenk dat de samenleving aan zet is om tot haalbare voorstellen te 
komen, maar dat de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk is om keuzes over de financiële krapte te 
maken. Wees continu scherp op het bereiken van resultaten in de bezuinigingsdialoog en spring bij als 
dit niet binnen bepaalde termijnen gebeurt.

2 Positie in regionale context
Het is waardevol dat Woudenberg in de regio een duidelijk stem heeft en in staat is om, wanneer nodig, lokale 
belangen te behartigen. Dat gezegd hebbende: het kan in de praktijk lastig zijn om steun te werven voor 
ideeën. Andere gemeenten hebben immers ook een visie op het sociaal domein, waar veel energie op wordt 
gezet. De uitdaging voor Woudenberg is om andere gemeenten te overtuigen, wanneer ze een goed idee 
heeft voor de richting waar de regio heen moet.

a Aanbeveling: De commissie adviseert om actief (wisselende) coalities te smeden met andere gemeen-
ten in de regio rond inhoudelijke thema’s. Zo kan de gemeente Woudenberg succesvoller opereren in 
de regio. Een eerste stap is om het vraagstuk zo te positioneren dat deze ook voor andere gemeenten 
relevant is. Vervolgens moet er in het individuele contact een coalitie gevormd worden. Woudenberg 
kan daarin de trekkersrol vervullen. Tot slot kan binnen die coalitie een concreet voorstel geformuleerd 
worden in de richting van de regio. 
I Voorbeeld: Een voorbeeld dat meermaals naar voren kwam in gesprek met de gemeente, was dat 

gemeente Woudenberg de gegevensmonitoring bij Amersfoort heeft belegd. Gemeente Wouden-
berg gaf ook aan dat ze graag vaker in het jaar financiële gegevens ontvangt. Daarnaast wil 
gemeente Woudenberg ook meer zicht op de cijfers achter de berekeningen die gemeente Amers-
foort maakt, vooral als het gaat om prognoses. Hierop kunnen meerdere gemeenten aandringen, als 
onderdeel van inzet om betere ontsluiting van informatie in de regio te organiseren.

II Enkele gemeenten waarmee Woudenberg hierover kan sparren zijn de gemeente Teylingen (Hol-
land-Rijnland), de gemeente Hattem (Noord-Veluwe) en de gemeente Krimpen aan den IJssel (Rijn-
mond). Deze gemeenten treden ieder op hun eigen manier agenderend op en bouwen aan consen-
sus in hun respectievelijke regio’s, terwijl het (eveneens) verhoudingsgewijs kleine gemeenten zijn. 
De VNG kan u met hen in contact brengen.

b Aanbeveling: De commissie raadt aan om te kijken waar ruimte zit voor verbetering in de samenwerking 
met gemeente Amersfoort, bijvoorbeeld door hulp te vragen bij het duiden van cijfers. Ga in gesprek 
over het doorgronden van de modellen waarop financiële prognoses zijn gebaseerd. Ga ook in gesprek 
over het feit dat de gemeente vaker gegevens zou willen ontvangen. Pas als dat kan de afspraken hier-
over aan en doe dat als het nodig is via gesprekken op bestuurlijk niveau. 

Naast het onderdeel data en monitoring dat gemeente Woudenberg in het regioverband heeft belegd, zijn er 
ook dingen die de gemeente zelf kan verbeteren op dit gebied. 
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3 Zelf inzicht verkrijgen in de cijfers van het sociaal domein
Woudenberg ontvangt en verzamelt op verschillende manieren cijfers en heeft erin geïnvesteerd om expertise 
op te bouwen op het gebied van data-analyse. Dit gaat steeds beter. De gemeente heeft soms echter nog 
moeite om data om te zetten in bruikbare sturingsinformatie. Het gaat dan om inzicht in verwacht zorggebruik, 
verwachte zorgkosten en analyses waarmee hierop gestuurd kan worden. De gemeente beseft dat monitoring 
van het sociaal domein nog in de kinderschoenen staat en zou dit graag verbeteren. Twee problemen liggen 
ten grondslag aan de beperking die Woudenberg ervaart om tot goede monitoringsinformatie te komen: de 
gemeente weet onvoldoende welke data nodig zijn voor het maken van analyses en de gemeente heeft weinig 
kennis van en ervaring met de BI-tool die ze ter beschikking heeft. Het Ketenbureau geeft aan dat de gegevens 
die gemeente Woudenberg heeft, meer informatie bevatten dan er nu aan sturingsinformatie gebruikt wordt. 

a Aanbeveling: Gemeente Woudenberg kan er veel baat bij hebben als ze zelf meer tijd investeert in 
leren over de duiding van data, of als ze tijdelijk een data-analist in huis haalt die dit inzicht meebrengt 
en kan overbrengen aan anderen binnen de gemeente. Het kan nuttig zijn om samen met andere (regio)
gemeenten te investeren in een data-analist. 
I Voorbeeld: De regio West-Brabant West is er in regionaal verband goed in geslaagd dit te organise-

ren. De VNG kan de gemeente Woudenberg met die regio in contact brengen. 
b Aanbeveling Ketenbureau i-Sociaal domein: Het Ketenbureau i-Sociaal domein adviseert daarnaast 

om aan te sluiten bij kennissessies over monitorinformatie. Ook adviseert het om te investeren in een 
BI-programma om informatie uit Excel te visualiseren en zo inzichtelijk te maken. 

Ook voor monitoring is het belangrijk om keuzes te maken, zeker voor een gemeente van relatief kleine 
omvang, zoals Woudenberg. Keuzes maken gaat hier meer over het prioriteren in de onderdelen waarop men 
informatie inzichtelijk wil maken. De gemeente lijkt in haar zoektocht naar grip te verdwalen in de hoeveelheid 
data die beschikbaar zijn. De vraag ‘Hoe krijgen we met beschikbare informatie grip op de zorgkosten?’ is een 
brede vraag, die moeilijk te beantwoorden is.

c Aanbeveling: Prioriteer de inzet op het gebied van monitoring. Focus op een aantal onderdelen die 
belangrijk zijn voor de gemeente (inhoudelijk volgens de visie of de grote kostenposten) en onderzoek 
deze gericht. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar de oorzaak voor relatief hoge kosten voor pleeg-
zorg, wat de gemeente zelf benoemde als grote kostenpost. Speelt hier het woonplaatsbeginsel, en zo 
ja, waar komen die pleegkinderen dan vandaan? Is dat relatief hoge pleegzorggebruik terug te voeren 
naar de rol die de grootste aanbieder van pleegzorg speelt, en waar zit dat dan in? etc. 
I Voorbeeld: Gemeente Barneveld heeft veel expertise opgebouwd rond dit vraagstuk. De VNG kan 

de gemeente Woudenberg met haar in contact brengen. 

Hieronder staat een reactie vanuit de Kennisinstituten (NJi, Movisie en Divosa).

Reactie kennisinstituten (NJi, Movisie en Divosa):
Aansluitend op de aanbeveling om keuzes te maken in de visie: 
In de intake bleek dat Coöperatie De Kleine Schans de transformatieopgave goed oppakt. Bij het doorver-
wijzen naar regionaal opererende aanbieders blijkt echter dat niet al deze aanbieders vanuit de transforma-
tiegedachte opereren. Wij als kennisinstituten willen graag meegeven dat het ook een overweging waard is 
om hierin keuzes te maken. Door te monitoren om welke zorg- en ondersteuningstrajecten bij welke aanbie-
der(s) het gaat, kan de gemeenten in de toekomst daar ook keuzes in maken. 

Door het invoeren van een afwegingskader kunnen inwoners vaker ‘nee’ te horen krijgen op hun gestelde 
vraag. Dan is het behulpzaam om als gemeente ook eigen tegenkracht en/of een piepsysteem te organise-
ren, om zo zicht te krijgen op wanneer schrijnende situaties ontstaan of wanneer niet-passende of kwalitatief 
mindere diensten worden verleend. Signalen van inwoners kunnen zo adequaat worden opgepakt en de 
gemeente houdt tegelijk zicht op de kwaliteit van dienstverlening. Suggestie: stel een sociaal ombudsvrouw 
aan, die in opdracht van de raad inwoners bijstaat wanneer zij vastlopen of ontevreden zijn over dienstverle-
ning. Dat is een meerwaarde. De ombudsvrouw en gemeente kunnen periodiek in gesprek over verbeterin-
gen van gemeentelijke dienstverlening. Een voorbeeld van een gemeente die een sociaal ombudsvrouw 
heeft ingesteld (voor een afgebakende periode), is gemeente De Wolden. 
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Een afwegingskader hebben, wil nog niet zeggen dat dit ook landt in de praktijk. Bij het vertalen van de visie 
naar de praktijk is het cruciaal dat betrokkenen zich deze visie eigen maken. De manier waarop dit proces 
plaatsvindt, kan verschillend zijn. Hiervoor zal eerst een gesprek moeten plaatsvinden over de visie. Herken-
nen de betrokkenen deze? Wat vinden ze ervan? Wat denken ze dat dit voor hun werk betekent of zou moe-
ten betekenen en wat kan erover afgesproken worden? Afhankelijk van dit gesprek en de uitkomst daarvan, 
kunnen richtlijnen, maar ook intervisie of coaching een middel zijn om de visie verder door te vertalen naar 
de dagelijkse praktijk. Welke vorm er ook gekozen wordt, het is belangrijk dat er op de vertaalslag van de 
visie naar de praktijk wordt gemonitord en op wat dit oplevert.

Bij het bewaken van de aansluiting tussen visie en bezuinigingsvoorstellen kan het helpen de visie uit te wer-
ken in leidende principes. Deze fungeren als toetssteen voor bezuinigingsvoorstellen en voorkomen (anders 
dan alleen financiële kaders) dat voorstellen niet in lijn zijn met de oorspronkelijke visie. Zie voor een uitleg 
over het werken met ledende principes deze publicatie van NJi en Movisie.

Aansluitend op de aanbeveling omtrent de positie in de regio:
Soms lijken verschillen tussen gemeenten groot, maar bij nadere beschouwing blijkt dan vaak dat het ver-
schil vooral bestaat uit de manier waarop visie en beleid concreet worden uitgewerkt. Het is dus van belang 
om bij samenwerking zoeken de focus te houden op de verbinding op hoofdlijnen, en visie op en ruimte 
voor verschillen in uitwerking te houden.

Aansluitend op de aanbeveling om zelf inzicht te krijgen in de cijfers:
Het is niet alleen van belang om te weten hoe en waar relevante data te vinden of verkrijgen zijn, maar ook 
om de verbinding te leggen met welke informatie je nodig hebt vanuit je visie, ambitie, maatschappelijke 
resultaten en dergelijke. Data zijn niet alleen relevant om grip te krijgen op de financiële kant, maar ook om 
de inhoudelijke kwaliteit te bewaken. Benut monitoring als een middel in een leer- en ontwikkelproces voor 
de beweging die je als gemeente en maatschappelijke partners met elkaar wilt maken, of die nu voortkomt 
uit regulier beleid en uitvoering, uit pilots of uit maatregelen. Monitoring kan voor verschillende processen in 
het sociaal domein worden ingezet: bijvoorbeeld om meer inzicht in zorggebruik en kosten te krijgen, om te 
zien waar eventuele aandachtspunten liggen, maar ook om zicht te krijgen op wanneer dingen goed worden 
gedaan. Belangrijk is dat monitoring niet op zichzelf staat, maar onderdeel uitmaakt van een kwaliteitscyclus, 
waarin dialoog, kennisgebruik en leren en ontwikkelen van kennis een rol spelen.

https://www.movisie.nl/publicatie/kwaliteitskompas-praktijk


17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Bijlage I – Grip…

Grip in het sociaal domein of elders heeft steeds te maken met twee onderdelen: inzicht en handelingsperspec-
tief. Om grip te kunnen hebben, moet je weten welke ontwikkelingen zich voordoen. Vervolgens moet je hier in 
meer of mindere mate sturing aan kunnen geven óf op kunnen anticiperen. Zonder dit laatste is er geen sprake 
van grip, maar alleen van inzicht. Daarbij is het goed om je te realiseren dat er vrijwel nooit sprake kan zijn van 
volledige grip, zeker in het sociaal domein niet. Er is altijd sprake van (de kans op) externe beïnvloeding die bui-
ten het handelings- en zichtvermogen ligt en waar maar in beperkte mate op geanticipeerd kan worden. Geluk-
kig betreft dit over het algemeen maar een beperkt deel van het domein. 

Grip hebben begint zoals gezegd met het hebben van inzicht. Echter, ook inzicht komt niet vanzelf en vraagt 
een afbakening en een antwoord op de vraag: waar wil je inzicht in hebben? We willen nu uiteraard niet verzan-
den in een eindeloze exercitie waarin we afpellen tot de kern van de scope van je gewenste inzicht, maar we 
kunnen nu voor het gemeentelijke sociaal domein wel stellen dat de visie het startpunt vormt van grip. In een 
visie verwoordt een gemeente namelijk een ideaal toekomstbeeld voor (een deel van) de gemeente. Hierin 
schetst een gemeente hoe de lokale samenleving functioneert, welke maatschappelijke resultaten worden 
bereikt en wat de uitgangspunten vormen waarmee dat ideaalbeeld gerealiseerd kan worden. Een visie laat 
zien wat je als gemeente in de kern het allerbelangrijkste vindt, zowel als het gaat om het uiteindelijke doel als 
om de route die je daarvoor af moet leggen. Een visie hoort richting te geven en wel op zo’n manier dat duide-
lijk is welke richting gekozen wordt en op welke manier deze richting bewandeld wordt.

Met name die duidelijkheid blijft een lastig aspect van iedere visie en is ook inherent aan het concept visie. Een 
visie is namelijk een geabstraheerde beschrijving van een toekomstsituatie die in de praktijk altijd veel com-
plexer is en veel nuances kent. De taal die gebruikt wordt voor het beschrijven van een visie bestaat dan ook 
voornamelijk uit abstracte begrippen. Die zijn goed om een beeld te schetsen, maar ontoereikend om een pre-
cies beeld te tekenen, met alle specificaties. Zo blijven veel visies dan ook hangen in containerbegrippen, zon-
der dat ze houvast geven aan de mensen die uitvoering moeten geven aan die visie. Wil je een visie laten wer-
ken? Dan moet je een vertaalslag maken en als gemeente steeds opnieuw zo concreet mogelijk de volgende 
vraag beantwoorden: Wat wil ik concreet zien veranderen op straat/in de wijk/bij mensen thuis? Met een derge-
lijke vertaling wordt een visie namelijk pas hanteerbaar, meetbaar en vervolgens stuurbaar. 

Om een visie ook meetbaar te maken, moet deze vertaling eerst nog geoperationaliseerd worden. Dat bete-
kent dat er indicatoren geformuleerd worden die meetbaar zijn en bij voorkeur niet al te veel administratieve 
lasten met zich meebrengen. Over het algemeen is dat een relatief makkelijke doorontwikkeling. De voornaam-
ste moeilijkheid bestaat uit het concreet maken van een visie. Dat gaat namelijk gepaard met het maken van 
keuzes en het trekken van duidelijke grenzen.
Om te komen tot inzicht is er naast deze uitwerking nog één belangrijk aspect nodig en dat is een beleidstheo-
rie (ofwel een effecttheorie). Dat is een uitwerking van de redeneerlijn die loopt van de inzet van middelen 
(input) en de uitvoering van activiteiten (throughput) naar de concrete resultaten (output) en de directe (out-
come) en indirecte (impact) effecten. Deze redeneerlijn maakt in feite zichtbaar met welke concrete handelin-
gen je bepaalde resultaten en effecten verwacht te behalen. Daarbij gaat het in eerste instantie niet om causale 
relaties die al op voorhand zijn vastgesteld. Het mag best zo zijn dat redeneerlijnen achteraf niet blijken te klop-
pen. Door ze echter te expliciteren, wordt het mogelijk om ze ook te toetsen en kun je ze naderhand ook bijstu-
ren (zie het voorbeeld in volgend kader). 
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Een voorbeeld: Stel dat er grote vraag is naar ondersteuning van jeugd als gevolg van 
vechtscheidingen. Om dit aan te pakken, wordt het idee geopperd om vanuit de gemeente 
relatietherapie aan te bieden aan ouders en daar een bepaald bedrag voor te reserveren. In de 
uitwerking van de beleidstheorie betekent dit de volgende reeks: 

Door aan alle onderdelen van de bovenstaande reeks één of meerdere indicatoren te koppelen, 
wordt zichtbaar wat er gebeurt. Daarmee staat niet automatisch vast dat dit veronderstelde 
causale verband ook daadwerkelijk zo werkt in de praktijk. Dit vraag namelijk ook om een duiding 
van externe ontwikkelingen. Wel maakt het dat uitspraken hierover een stuk aannemelijker 
gemaakt kunnen worden en dat er dus nauwkeurige besluitvorming (sturing) kan plaatsvinden.   

Input Throughput Output Outcome Impact 

X bedrag Relatietherapie Relatietherapie-
trajecten 

Afname vecht-
scheidingen 

Afname 
ondersteunings-
trajecten Jeugd 

Het sturingsaspect van grip is met het juiste inzicht vervolgens niet meer dan draaien aan de knoppen die 
gegeven zijn. Deze knoppen zitten verwerkt in de organisatie van het sociaal domein (bijvoorbeeld de organisa-
tie van de toegang), de gekozen bekostigingssystematiek en de contracten met zorgaanbieders. Uiteraard 
hangt de mate van sturing af van de mate waarin de sturingsmogelijkheden ook geborgd zijn in uitvoerings-
richtlijnen, afspraken en opgenomen contractuele verplichtingen. Er is echter meer mogelijk door naast de for-
mele sturingsmogelijkheden ook de informele sturingsmogelijkheden te benutten. Die zitten vaak in het regel-
matig, in onderling vertrouwen voeren van gesprekken en het creëren van een gezamenlijk eigenaarschap. Dit 
kost wel tijd en vaak ook het nodige geduld. Onderling begrip ontstaat namelijk niet zomaar. Desalniettemin 
heeft deze vorm van sturing altijd wel de voorkeur boven de formele sturingsmogelijkheden. Het sociaal 
domein is namelijk een complex ecosysteem dat zich nooit helemaal laat vangen in afspraken, contracten of 
procedures en in een dergelijk ecosysteem heb je meer aan een partner dan aan een opdrachtnemer.

In onderstaand figuur is de vertaling van de visie naar operationele indicatoren en de beleidstheorie schema-
tisch weergegeven. 
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Bijlage II – Gegevensrapportage 

1 Gegevensrapportage gemeente Woudenberg
Teneinde voorafgaand aan het visitatietraject een beeld te scheppen van hoe de gemeente Woudenberg er uit 
ziet in cijfers, is een gegevensrapportage opgesteld. Die ligt hier voor u. Het is een globaal en algemeen beeld 
van Woudenberg, haar sociaal domein en de gemeentelijke uitgaven daaraan. Daarbij wordt aangetekend dat 
een beeld in cijfers nooit een volledig beeld geeft.

Alle hierin gebruikte cijfers zijn verkregen uit openbare bronnen. De organisaties die deze openbare bronnen 
beheren (voornamelijk het Centraal Bureau voor de Statistiek, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties en VNG Realisatie) doen hun best om te zorgen dat hun cijfers zo veel als mogelijk juist zijn. Hierbij 
zijn ze afhankelijk van de organisaties die hen informatie aanleveren (voornamelijk de gemeente zelf en diens 
verbonden partijen). Om die reden kunnen deze organisaties niet garanderen dat de informatie precies klopt. 
De visitatiecommissie is zich daarvan bewust. Wij gebruiken daarom de cijfers in deze gegevensrapportage niet 
om definitieve conclusies te trekken over de gemeente Woudenberg of de mate van grip, tenzij de cijfers in 
deze rapportage worden gecorroboreerd op basis van andere informatie. De cijfers worden daarom ook niet 
achteraf gewijzigd als blijkt dat ze niet kloppen.

De cijfers in dit stuk zijn ontleend aan CBS Statline, de gemeentelijke monitor sociaal domein en Informatie 
voor Derden (IV3), tenzij anders vermeld. Dit zijn de volgende cijfers:
• Algemene kengetallen over Woudenberg en haar sociaal domein (afhankelijk van eventuele opvallendhe-

den in het algemene beeld bevat dit hoofdstuk meer of minder cijfers);
• Gebruik jeugdhulp;
• Jeugdhulpgebruik per verwijzer; 
• Wmo-gebruik per arrangement (ondersteuning thuis, hulp bij huishouden, verblijf en opvang, hulpmidde-

len);
• Gebruik voorzieningen participatiewet;
• Uitgaven sociaal domein, inclusief opvallende afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Waar mogelijk is geprobeerd deze cijfers uit Woudenberg zoveel mogelijk door de tijd heen te presenteren en 
te vergelijken met gelijksoortige gemeenten, waarbij vaak gekozen is voor een vergelijking met gemeenten van 
vergelijkbare grootte (minder dan 25.000 inwoners), gemeenten met een vergelijkbare stedelijkheid (weinig ste-
delijk) en gemeenten in heel Nederland. Wanneer wordt gesproken van de controlegroepen, gaat het om deze 
drie groepen, tenzij anders aangegeven.

2 Opvallendheden in deze rapportage
Hieronder worden kort de belangrijkste bevindingen in deze rapportage weergegeven.
• Gestapelde voorzieningen diagram laat zien dat er relatief veel jeugdzorg wordt verstrekt in Woudenberg. 

Dit is terug te zien in hoge kosten per inwoner kijkend naar geëscaleerde zorg 18-.
• Relatief veel huishoudens met 1, 2 of 3 voorzieningen.
• Jeugdhulptrajecten zonder verblijf stijgen tussen 2015 en 2019 sterk. 
• Relatief veel verwijzingen via de gemeente vergeleken met de regio en Nederland als controlegroepen. 
• Relatief weinig vraag naar hulp bij huishouden, kijkend naar Wmo. 
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Kengetallen Woudenberg en haar sociaal domein
• Inwoners: Woudenberg heeft op 1 januari 2019 13.166 inwoners.
• Geografisch en kernen: Woudenberg heeft een oppervlakte van 36,72km². De gemeente bestaat 1 kern.
• Stedelijkheid: Woudenberg heeft een omgevingsadressendichtheid van 927 waardoor het in de controle-

groep ‘weinig stedelijk’ valt. Ter vergelijking: het Nederlands gemiddelde is 2.010.
• Leeftijdsopbouw: zie gestapelde staafdiagram hieronder.

• Ontgroening en vergrijzing: er is van 2017 tot en met 2019 geen sprake van ontgroening en vergrijzing.
• Jongeren tot 18 jaar: Woudenberg telt op 1 januari 2019 3.568 inwoners die jonger dan 18 jaar oud zijn.
• Werkzame beroepsbevolking: Woudenberg heeft in 2019, 739 werkenden per 1000 inwoners tussen de 15 

en de 65 jaar; dat is onder de aantallen in de controlegroepen (waar het tussen de 682 en 693 ligt).
• Lage inkomens en kinderen in armoede: 3,4 procent van de huishoudens in Woudenberg had in 2015 een 

laag inkomen, waarvan 1 procentpunt langdurig laag. Landelijk was dit gemiddeld 8,2 respectievelijk 3,1 
procent, en in de mediane gemeente was dit 5,5 procent respectievelijk 1,8 procent. Afgerond 3 procent 
van de kinderen in Woudenberg groeit op in armoede, tegenover 7 procent landelijk.

• Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen: Woudenberg had op 1 januari 2018 een GGI per particulier huis-
houden van 29.700 euro per jaar. In heel Nederland was dit 29.400 euro per jaar.

• Gestapelde voorzieningen sociaal domein: te zien in de staafdiagram hier direct onder. De Y-assen van de 
staafdiagrammen geven weer hoeveel huishoudens per 1000 huishoudens een bepaalde hoeveelheid of 
combinatie van voorzieningen heeft.
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3 Jeugdhulp
• Jeugdhulptrajecten zonder verblijf: Woudenberg ziet vanaf 2016 het aantal jeugdhulptrajecten zonder 

verblijf stijgen. Dit is mee met de landelijke trend echter stijgt Woudenberg meer dan de controlegroepen. 
• Jeugdhulptrajecten met verblijf: Woudenberg zietvanaf 2017 het aantal jeugdhulptrajecten met verblijf 

kort stijgen gevolgd door en daling naar het oude niveau.
• Zie onderstaande grafiek.

• Jeugdhulptrajecten per verwijzer: uitgesplitst naar verwijzer heeft Woudenberg in 2019 een relatief hoog 
aandeel jeugdhulptrajecten met de gemeente als verwijzer, en wat minder hoog aandeel van hulptrajecten 
met de huisarts als verwijzer. De jeugdzorgregio Eemland ziet een groter aandeel huisarts verwijzingen dan 
gemeentelijke verwijzingen. Zie de onderstaande drie taartdiagrammen; naast de taartpunten staan de per-
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centages van het aantal jeugdhulptrajecten dat door de corresponderende verwijzer is gestart. 
• Duur jeugdhulptrajecten: Woudenberg zag tussen 2015 en 2018 jeugdhulptrajecten van langer dan een 

jaar stijgen en in 2019 weer ligt dalen. De jeugdzorgregio steeg enkel tussen 2015 en 2019.
• Herhaald beroep: 23,5 procent van de gestarte trajecten was in 2018 een herhaald beroep, dat was lager 

dan de 29,1 procent herhaald beroep in de jeugdregio en 27 procent landelijk.
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4 Wmo

• Gebruik Wmo-voorzieningen: het gebruik per 1000 huishoudens van hulpmiddelen en diensten is in 2019 
relatief hoog. Ondersteuning thuis is relatief laag evenals hulp bij huishouden vergeleken met de controle-
groepen.

• Ontwikkelingen gebruik Wmo: de cijfers over het gebruik van Wmo-voorzieningen zijn grotendeels sta-
biel. Alle 3 de voorzieningen stijgen in 2018 en dalen in 2019 weer naar het oude niveau. Enkel Hulpmidde-
len en diensten eindigt iets hoger dan in 2017.

• Mantelzorg: 15,9 procent van de volwassen inwoners van Woudenberg geeft aan mantelzorg te verlenen. 
Dit is hoger dan de 14,2 procent in heel Nederland en de 16,5 en 16,3 procent in de groepen ‘minder dan 
25.000 inwoners’ en ‘weinig stedelijk’ respectievelijk.

• Cliëntervaring Wmo: Met de stelling “ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed” was 86 
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procent van de ondervraagden het eens. In Nederland is dit percentage 83 procent. 
• Met de stelling “de medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht” was 73 pro-

cent het eens. In Nederland is dit percentage 80.
• Met de stelling “de ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag” was 83 procent van de ondervraag-

den het eens, waar het in Nederland 84 procent is.  
• Beschermd wonen: Woudenberg behoort tot de beschermd wonen-regio Amersfoort. In deze regio maken 

1,9 inwoners per 1000 inwoners gebruik van een beschermd wonen-voorziening. Dat is minder dan het lan-
delijk gemiddelde van 2,0 inwoners per 1000 inwoners.

5 Participatie
• Bijstand: Woudenberg heeft 16 bijstandsontvangers per 1000 inwoners in 2019; dat is minder dan de con-

trolegroepen.
• Ontwikkeling hoeveelheid inwoners met bijstand: is te zien in de onderstaande grafiek.

Woudenberg ziet tussen 2015 en 2019 een kleine stijging in bijstandsuitkeringen per 1000 inwoners. De contro-
legroepen eindigen in 2019 echter wel lager dan waar ze in 2015 begonnen. 
• Gebruik re-integratievoorzieningen: het aantal re-integratievoorzieningen was in Woudenberg lager dan 

de controlegroepen met 5,6 voorzieningen per 1000 inwoners in 2015; daarna neemt het toe tot 15 in 2018 
en daalt het in 2019 naar 9,5. Nog steeds lager dan alle controlegroepen. 

6 Begroting & realisatie sociaal domein 2019
Zie onderstaande tabel voor de realisatie van Woudenberg in 2019 op basis van IV3-cijfers. Qua grootte is Wou-
denberg hier ingedeeld bij gemeenten tussen 10.000 en 20.000 inwoners.

Afwijkende realisatie ten opzichte van de controlegroepen:
• Er wordt door de gemeente Woudenberg meer gerealiseerd voor de categorie wijkteams en geëscaleerde 

zorg 18- .
• Er wordt door de gemeente Woudenberg minder gerealiseerd dan alle controlegroepen voor de categorie 

samenkracht en burgerparticipatie, inkomensregelingen begeleide participatie en maatwerkdienstverlening 
18+ en 18-.

Afwijkende realisatie ten opzichte van de begroting:
• Er wordt door de gemeente Woudenberg minder begroot dan de realisatie voor de categorie geëscaleerde 
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zorg 18-.

Realisatie* en begroting** gemeente Woudenberg - 2019
Gemeente Wouden-
berg

Gemeentegrootte 
10.000 tot 20.000 
inwoners

Stedelijkheidsklasse 
matig stedelijk

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 65         (62) 101       (94) 94         (96)
6.2 Wijkteams 137       (147) 49         (54) 44         (46)
6.3 Inkomensregelingen 149       (165) 251       (255) 275       (287)
6.4 Begeleide participatie 32         (31) 133       (127) 143       (142)
6.5 Arbeidsparticipatie 22         (16) 23         (23) 28         (27)
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 27         (20) 42         (33) 42         (37)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 99         (96) 136       (126) 163       (151)
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 123       (120) 204       (163) 230       (185)
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 14         (25) 3           (3) 13          (10)
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 167       (103) 23         (19) 32         (25)
Totaal 835       (685) 965       (897) 1064     (1006)
*Uitgedrukt in euro per inwoner
** begroting tussen haakjes
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Bijlage III – 
Bekostigingssystematieken1

1 Dit betreft een snelle uiteenzetting van verschillende varianten, zonder volledigheid na te streven. Voor een uitgebreidere toelichting op 
perverse prikkels en mitigerende maatregelen zie de website van de VNG (via https://vng.nl/files/vng/toelichting-bekostigingsmodellen.
pdf).

Voor de bekostiging van de Jeugdhulp zijn een aantal systematieken die toegepast kunnen worden met ieder 
eigen voor- en nadelen en een eigen prikkelwerking. Afhankelijk van de visie van de gemeente als ook de 
mogelijkheden om de bijbehorende prikkelwerking te beantwoorden, kan de keuze gemaakt worden uit een 
van de volgende systematieken: 

Functiebekostiging 
Als gemeente bekostig je een aantal functies die (een deel van) de zorg kunnen verlenen ongeacht de speci-
fieke vraag op een gegeven moment. Deze vorm van bekostiging wordt door veel gemeenten gehanteerd bij 
de bekostiging van wijkteams die vaak naast de toegang (staat hier los van) ook enkelvoudige zorgvragen 
oppakken (of bij spoed en hoogspecialistische zorg). Afhankelijk van de wijze waarop de gemeente deze wijk-
teams heeft georganiseerd (als onderdeel van de gemeente of in een aparte entiteit) heeft de gemeente hier 
meer of minder invloed. 

Voordeel:  
• Relatief grote (directe) invloed van de gemeente op het aanbod van lichte, enkelvoudige zorg 

Nadeel: 
• Risico (bijv. t.a.v. capaciteit) ligt bij de gemeente 
• Gericht op de populatie en niet op afzonderlijke ondersteuning. Sturing op kwaliteit is niet verankerd in de 

bekostiging. 

Populatiebekostiging 
Bij populatiebekostiging stelt de gemeente een bedrag per inwoner beschikbaar (dat per ‘type’ inwoner nog 
wel kan verschillen) waarvoor alle afgesproken zorg geleverd moet worden, onafhankelijk van het daadwerkelijk 
gebruik van deze zorg. Van deze vorm van bekostiging is bijvoorbeeld sprake bij de huisartsenzorg. Deze vorm 
brengt daarnaast ook positieve en negatieve prikkelwerking met zich mee die vraagt om aanvullende afspraken 
om zodoende bijvoorbeeld wachtlijsten te voorkomen.  

Voordeel: 
• Werkt het beste bij zorg met een preventief karakter en zorg waar een heldere diagnose niet op de voor-

grond staat 

Nadeel: 
• Weinig grip op de geleverde kwaliteit van zorg 
• Niet geschikt voor specialistische zorg 

Prikkelwerking: 
• Stimulans voor de zorgaanbieder tot doelmatig werken (+) 
• Stimulans voor de zorgaanbieder om in te zetten op preventie (+) 
• Risico op onderbehandeling (-) 
• Risico op wachtlijsten (-) 
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Productiebekostiging (PxQ) 
Bij productiebekostiging betaald de gemeente een afgesproken prijs (P) maal het aantal keer dat een betref-
fend product/dienst (Q) is geleverd. Deze vorm van bekostiging sluit het beste aan bij de bekostiging die voor-
afgaand aan de decentralisaties voor een aantal zorgvormen werd gehanteerd (ambulante AWBZ, delen van de 
jeugdhulp) en is door veel gemeenten in eerste instantie overgenomen. Deze bekostigingsvariant kan in ver-
schillende situaties nog aangevuld worden met budgetplafonds 

Voordeel: 
• De bekostiging is eenvoudig en ook begrijpelijk voor cliënten 

Nadeel: 
• Administratieve lasten relatief hoog (verplichte urenadministratie) 
• (Bij budgetplafonds) risico op wachtlijsten 

Prikkelwerking: 
• Stimulans voor de zorgaanbieder om productie te draaien (meer cliënten, langere en/of intensievere trajec-

ten, etc.) (-) 

Resultaatsbekostiging 
De gemeente betaald niet voor de producten/diensten die feitelijk worden geleverd maar voor de resultaten 
die worden behaald, vaak in de vorm van een bedrag per traject. Daarbij komt het overigens zelden voor dat de 
vergoeding gekoppeld is aan de mate waarin het afgesproken resultaat behaald is.  

Voordeel: 
• Administratieve lasten kunnen relatief laag gehouden worden  

Nadeel: 
• Het formuleren van resultaten, en vervolgens meten, is lastig 

Prikkelwerking: 
• Stimulans voor de zorgaanbieder om effectiever te werken (+) 
• Stimulans voor de zorgaanbieder om samen te werken met andere zorgaanbieders (+) 
• Stimulans voor de zorgaanbieder om bepaalde trajecten niet langer aan te bieden (-) 
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Bijlage IV – Voorbeelden van 
sturingsmogelijkheden

Hieronder zijn -op verzoek- een aantal suggesties van sturingsmogelijkheden opgenomen waar gemeente 
Woudenberg op korte termijn mee zou kunnen starten.  
• Analyseer de 10 duurste cliënten 
• Aantal geïndiceerde jeugdhulptrajecten per onderwijslocatie 
• Percentage recidieven per aanbieder (herhaald beroep) 
• Gemiddelde doorlooptijd per cliënt per aanbieder 
• Gemiddelde wachttijd bij aanbieders 
• Factuurgedrag per aanbieder  
• Analyseer aanbieders met ontbrekende verwijzers 
• Analyseer schooluitvaltrajecten in relatie met jeugdhulptrajecten 
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Bijlage V Gesprekspartners 
gemeente Woudenberg

Gemeente Woudenberg
Marleen Treep, wethouder sociaal domein
Anita Vlam, wethouder financiën
Simone van der Marck, gemeentesecretaris
Wieke van Mourik, directeur
Ellen van der Vlist, directeur Coöperatie de Kleine Schans
Marieke Meeuwenoord, beleidsadviseur sociaal domein (focus o.a. Jeugdzorg)
Linda Baars, beleidsadviseur sociaal domein (focus Wmo)
Zaira van den Boogaard, financieel adviseur sociaal domein

Samenstelling visitatiecommissie gemeente Woudenberg
Marjanne Sint, voorzitter commissie
Reinier ter Kuile, lid commissie
Maarten Allers, lid commissie
Aart Boele, lid commissie

Adviseurs van de commissie / overige betrokkenen 
Souhail Chaghouani, inhoudelijk/gemeentelijk expert 
Merel Venhuizen, consultant AEF
Jonas van Leeuwen, consultant AEF
Marion Herder, Movisie
Juriaan Vrind, projectleider Visitatiecommissie FBSD/VNG
Yannick Methorst, beleidsmedewerker VNG
Milton Solleveld, stagiair VNG
Ronnie den Os, toehoorder vanuit BZK
Hans Nieuwland, toehoorder vanuit BZK
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Bijlage VI – Bestuurlijke reactie 
van gemeente  Woudenberg
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