
Discussienota monitoren en sturen in het sociaal domein – versie 8 mei 2015 

 
 

DISCUSSIENOTA 
MONITOREN EN STUREN BINNEN HET SOCIALE DOMEIN 
 

 

Inleiding en aanleiding 

Op 1 januari 2015 zijn de drie maatschappelijke decentralisaties in het sociale domein in 
werking getreden en zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe 
Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Met de overheveling van nieuwe taken en doelgroepen, 
in combinatie met stevige financiële taakstellingen vanuit het rijk, is het van belang zicht te 
houden op de ontwikkelingen, processen, resultaten en effecten van de beleidskeuzes, teneinde 
tijdig bij te kunnen sturen.  
 
Sturen in het sociaal domein 
Het leidend beginsel van de decentralisaties is dat het beter en goedkoper uitgevoerd kan 
worden door de gemeenten. Dit vergt een transformatie, een nieuwe werkwijze: niet werken 
vanuit het recht op zorg of uitkering, maar vanuit de eigen mogelijkheden van inwoners (‘eigen 
kracht’), de inzet van de sociale omgeving en vanuit preventief en integraal denken. Dat betekent 
een nieuwe manier van denken en doen met veel ruimte voor de professional. Een verschuiving 
van waarden en de creatie van een nieuwe uitvoeringspraktijk vergt ook een verandering van 
sturing. De gemeente heeft niet de volledige beschikking over de expertise in de domeinen. Er 
zijn ingewikkelde afhankelijkheidsverhoudingen. Enerzijds moet de gemeente, waar nodig,  
interveniëren, anderzijds is zij afhankelijk van de expertise en capaciteit in ‘het veld’. Sturing van 
‘boven’ staat op gespannen voet met de specifieke, concrete vraagstukken van de inwoner of de 
wijk, waar de (uitvoerende) professionals dagelijks mee te maken hebben.  
 
Motie PvdA 
Op 27 oktober 2014 diende de PvdA, vanuit bovengenoemde behoefte, een motie in om te 
komen tot een brede adviesraad Sociaal Domein. In de ingediende motie worden de volgende 
kerndoelen geformuleerd: door middel van een adviesraad sociaal domein signalen uit de 
samenleving bundelen, analyseren en rapporteren aan college en gemeenteraad. Centrale vragen 
daarbij zijn: doen we het wel goed, waar kan het beter en hoe kunnen we hierop gaan bijsturen? 
 
Naar aanleiding van de motie is aansluitend ambtelijk in gesprek met een afvaardiging van de 
PvdA een verhelderings- en verdiepingsslag gemaakt en gezocht naar de invulling hiervan, 
waarvan een brede adviesraad een van de mogelijke onderdelen is. Uiteindelijke doel van dit 
overleg is te komen tot een voorstel voor een lokale monitorings- en sturingsagenda. Die agenda 
bevat een breed en adequaat palet aan instrumenten, die gezamenlijk en in samenhang 
voldoende inzicht bieden in het sociaal domein. Op nadrukkelijke wens van de raad zullen 
stakeholders – o.a. instellingen, cliënten en adviesraden – bij het proces worden betrokken. 
Naast het tellen gaat het hierbij vooral ook om het vertellen: de verhalen achter de cijfers, die 
misschien nog wel relevanter en interessanter zijn voor de evaluatie van het beleid.  
 
In deze discussienota geven we een aanzet tot de ontwikkeling van een lokale monitor, waarin 
beide aspecten – tellen en vertellen – een plaats krijgen. Er is ruimte om nadere keuzes te maken 
en accenten te leggen. Er is overigens niet één weg die naar Rome leidt, maar er zijn vele wegen. 
Instrumenten zullen zich in de toekomst al dan niet bewijzen. Is er sprake van een voldoende 
dekkend pakket, vallen er gaten in het beeld of is juist sprake van onnodige dubbelingen? Het is 
in ieder geval van belang een geaggregeerd, dynamisch en samenhangend stelsel van 
instrumenten te ontwikkelen, dat een helder inzicht biedt en waarmee het mogelijk is om tijdig 
het beleid bij te sturen als dit noodzakelijk of wenselijk is.  
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Samenwerking Leidse regio 
Zoals bekend is het beleid voor de drie decentralisaties in nauwe samenwerking met de regio tot 
stand gekomen. Tijdens het bestuurlijk overleg Leidse regio eerder dit jaar heeft de gemeente 
Oegstgeest de aanzet gegeven voor regionale samenwerking bij de ontwikkeling van een 
monitor, zonder dat dit hoeft te leiden tot één gezamenlijke en gelijke aanpak. Vanuit een 
gedeelde visie maken de vier gemeenten eigen keuzen, die recht doen aan de lokale wensen en 
situatie. Afgesproken is om ervaringen en uitkomsten te delen, waardoor het mogelijk is van 
elkaar te leren en thema’s en onderwerpen af te stemmen. Mogelijk dat in de toekomst tot 
afspraken over een regionale monitor gekomen wordt. Benchmarking vindt plaats met de regio. 
Voor de Jeugd met Holland Rijnland, voor de Wmo en de Participatiewet met de Leidse regio. 
 
De Leiderdorpse versie van de discussienota zal op 18 mei worden besproken met de betrokken 
3D-wethouders en tijdens de informatieavond op 26 mei met de raad. Aansluitend zal aan de 
hand van de opmerkingen, suggesties en wensen een definitieve nota worden opgesteld.  
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Sturen en monitoren 
Sturing vindt op verschillende niveaus plaats. Vaak worden hiervoor de niveaus outcome, 
output, throughput en input onderscheiden. Outcome staat voor het beoogde effect, output voor 
de daadwerkelijke geleverde resultaat, throughput voor de processen en input voor de 
(financiële) middelen die aan een proces worden besteed. Voor een goede sturing, monitoring en 
verantwoording zal je deze verschillende niveaus met elkaar moeten verbinden en laten 
aansluiten bij de sturingscyclus.  
 

 
 
 
Input, output en outcome zijn kwantitatief van aard. Het verhaal (analyse) achter de cijfers is 
van belang voor de interpretatie, al dient hierbij rekening te worden gehouden dat het ‘verhaal’ 
pas opgetekend kan worden wanneer meerdere metingen zijn gedaan (trends). Throughput 
daarentegen bestaat voor een groot deel uit kwalitatieve evaluaties (vertellen). 
 
Monitoring richt zich op de productie van feitelijke informatie over beleidsprocessen, met name 
van prestaties en – in mindere mate – van effecten. Monitoring registreert vaak wat er gebeurt, 
soms hoe het gebeurt en zelden waarom het gebeurt. Monitoring staat daarmee laag op de 
evaluatieladder1. Een stap hoger staat benchmarking, een trede daarboven evaluatie. Monitoring 
krijgt pas betekenis als het geduid wordt, als het in een perspectief geplaatst wordt. In het 
sociale domein is dat zeker zo.  
 
In de praktijk gaan er dilemma’s achter de keuze van monitoring schuil2: 
 

- beperkt of volledig: moet een monitor gericht zijn op hoofdlijnen of juist op (zoveel 
mogelijk) relevante details?  

- beschrijven versus beoordelen: er bestaat doorgaans niet alleen behoefte aan ‘cijfers’, 
maar juist ook aan verklaringen, interpretaties en oordelen ( ‘verhalen achter de cijfers’). 
Dit is het onderscheid tussen kale monitoring en evaluatie. Monitors zijn in feite niet 
geschikt om te evalueren maar kunnen wel een opstap vormen voor evaluatie. 

- flexibiliteit versus stabiliteit: bij monitoring is continuïteit in het signaleren van groot 
belang. Daar staat tegenover dat informatiebehoeften in de loop van de tijd veranderen. 
Het regelmatig aanpassen van de inhoud van de monitor kan echter de vergelijkbaarheid 
in de tijd aantasten. 

 
De ervaring leert dat de term ‘monitoring’ vaak de associatie oproept dat er voortdurend van 
alles gemeten wordt. Dat beeld klopt niet. Er zijn verschillende mogelijkheden: 

1. continu of periodiek; 
2. 100% dekkend of steekproefsgewijs; 
3. uitgebreid of trapsgewijs.3  

 

                                                                    
1 Onder meer: Bongers en Den Hertog, Vernieuwing van methoden voor beleidsevaluatie, in: Bestuurswetenschappen, 
2007, nr. 3, pp 29-44; Peter Swanborn, Evalueren, Boom, Amsterdam, 1999/2002 
2 Ontleend aan Arno F.A. Korsten, Wat ervan terecht komt, zicht op beleidsevaluatie, 8 april 2013 
3 Nederlands Jeugdinstituut, Outcome in zicht, 9 mei 2014 
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Operationalisering 
De monitor heeft tot doel om op basis van de verkregen inzichten tijdig te kunnen bijsturen ten 
aanzien van de keuzes in het beleid. Als gevolg van de omvang, aard en complexiteit van de drie 
decentralisaties is het aantal te evalueren thema’s in beginsel groot en divers. Vanwege de 
beheersbaarheid is het daarom van belang om keuzes te maken en daarbij een onderscheid te 
maken tussen inzichten waarbij het wenselijk is dat deze periodiek in beeld worden gebracht en 
onderzoek dat een meer eenmalig karakter heeft.  
 
Een concretisering levert het volgende beeld op: 

1. Input – (Financiële) monitoring 
2. Throughput - De werking (evaluatie) van Sociaal Team Leiderdorp, JGT 
3. Output - Gebruik binnen het sociale domein (volumeontwikkeling) 
4. Outcome - Effecten in de maatschappij, inclusief cliëntervaringen 

 
Cijfermatige kern van de monitor is de gemeentelijke monitor sociaal domein van CBS/KING. De 
output-monitor en dus de ontwikkeling van volumes (aantal cliënten en/of de duur van de 
ondersteuning) komt beschikbaar via de KING monitor. De eerste proefpublicatie op 
www.waarstaatjegemeente.nl is te verwachten in juli/augustus 2015 op basis van een 
proefaanlevering in april. In juli volgt een uitvraag over de 1e twee kwartalen van 2015. Daarna 
volgt een halfjaarlijkse update. 
 
Verder zullen we zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande onderzoeken en (eventueel 
aangepaste) rapportages en aansluiting zoeken bij (sub)regionale (enquête)onderzoeken en 
bestaande processen (P&C cyclus). Evaluaties waarbij samenwerking met de regio noodzakelijk 
is, worden in 2015 geagendeerd in de regio. Te denken valt daarbij aan het evalueren van de 
samenwerking tussen de gemeenten in de regio, het evalueren van de effectiviteit van 
bovenlokale zorg of bijvoorbeeld de samenwerking tussen de drie O’s (onderwijs, ondernemers 
en overheid) bij de participatiewet. Exacte invulling is afhankelijk van wat de wensen en 
mogelijkheden de regio zijn. Ook is van belang dat er eerst ervaring wordt opgedaan, zodat een 
evaluatie ook enige diepgang kan hebben. Aannemelijk is dan ook dat regionaal uit te voeren 
evaluaties op zijn vroegst in 2016 aan de orde zullen zijn. 
 
Het is daarnaast van belang om administratieve of uitvoeringslast zoveel mogelijk te beperken. 
Daarom sluiten we zoveel mogelijk aan bij de landelijk ontwikkelde beleidsmonitor sociaal 
domein (KING/CBS), de evaluaties en rapportages van aanbieders, (enquête)onderzoek in de 
Leidse regio, rapportages van uitvoerende organisaties (Wmo kantoor) en andere partners 
(bijvoorbeeld GGD) in de regio. Deze rapportages zijn alle periodiek. 
 
De vraag is of het in het leven roepen van een adviesraad sociaal domein het antwoord gaat 
geven op de behoefte aan het tellen en vooral het vertellen. Er zijn meerdere bronnen en 
interactieve manieren om de antwoorden op de vragen uit de Leiderdorpse samenleving op te 
halen. We willen niet alleen de cijfers en feiten, maar vooral ook het verhaal en de praktijk 
daarachter. Meer weten over het proces (waar zijn we naar op weg), ervaringen (van de cliënt, 
inwoners van Leiderdorp, instellingen) en resultaten (levert het ons iets op).  
 
Voorstel monitoring in Leiderdorp 
Bij een nadere inventarisatie werd duidelijk dat juist het gebruik van diverse methoden er aan 
bijdragen het gestelde doel en vragen te beantwoorden. In deze discussienota doen we ambtelijk 
een aantal voorstellen en/of leveren we bouwstenen aan die verder kunnen worden uitgewerkt. 
Onderdeel hiervan is het voorstel om in gesprek te gaan met de raad. Het gaat daarbij om de 
werking en effecten van de teams, niet casuïstiek. 
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1. Adviesraden 
Op dit moment hebben we adviesraden binnen Werk- en Inkomen en de Wmo. Zij adviseren het 
college en de raad gevraagd en ongevraagd over beleidsvoorstellen. De adviesraden doen de 
advisering voornamelijk vanuit de eigen deskundigheid en ervaringen. Voorts maken zij gebruik 
van de contacten met diverse organisaties. Het actief ophalen van signalen van cliënten en/of 
doelgroepen en/of analyseren van allerlei cijfers blijkt evenwel lastig voor de adviesraden. De 
Wmo adviesraden hebben binnen de Leidse regio een voorzittersoverleg en werken op regionaal 
beleidsvoorstellen ook samen aan een advies. De adviesraad Werk en inkomen is een 
gezamenlijke adviesraad voor Leiden en Leiderdorp. Voor Jeugd dient nog invulling te worden 
gegeven aan een adviesraad. De Wmo-adviesraad staat hier positief in. De Adviesraad Werk en 
inkomen reageert iets gereserveerder, zonder overigens afwijzend te zijn. 
 
2. Meten is weten, maar zegt niet alles 
Er worden op diverse onderdelen en op verschillende wijzen informatie, cijfers en evaluaties 
gegenereerd. Die leveren een schat aan informatie op, maar vertellen niet het hele verhaal. Door 
met elkaar een agenda (visie, doelen, wensen en bouwstenen) op te stellen op welke onderdelen 
de beschikbare informatie te verdiepen en/of te verbreden, bijvoorbeeld met de ervaringen van 
organisaties en/of inwoners van Leiderdorp, kan de centrale vraag beter beantwoord worden.  
 
Welke vormen van meten kennen wij? 
a. Monitoren 
Er worden nu reeds allerlei gegevens verzameld. Zowel intern in de vorm van bijvoorbeeld 
(management)rapportages, als extern, bijvoorbeeld jaarverslagen en gezondheidsmonitoren. 
Belangrijk is wat deze informatie ons verteld? De interpretatie en duiding bij de gegevens is 
belangrijk. De vraag of het beleid dat de gemeente inzet van directe invloed is op bijvoorbeeld 
het behaalde resultaat (causaliteit) blijft spelen? Door het combineren van informatie uit 
meerdere bronnen en het koppelen van deze informatie aan de ervaringen van cliënten en 
instellingen (‘vertellen’) is het waarschijnlijk mogelijk een adequaat en betrouwbaar beeld te 
krijgen. Het is dan wel van belang vooraf te bepalen wat we echt willen weten. 
 
b. Evaluatie 
Diverse onderdelen van de transities worden geëvalueerd. Bijvoorbeeld het Sociaal Team 
Leiderdorp, de Jeugd- en gezinsteams, het proces bestuurlijk contracten. Deze evaluaties leveren 
een schat aan informatie aan over het proces. Hier speelt eveneens de vraag wat wij nu feitelijk 
willen weten en of wij ons daar dan ook in voldoende mate op richten? 
 
c. Kwaliteitsbewaking 
Bewaken van de kwaliteit is zowel binnen Jeugd en Wmo in de wet benoemd. Binnen de Wmo 
wordt hiervoor specifiek een toezichthoudende ambtenaar aangewezen. Bij de Jeugdwet wordt 
de toezicht geregeld door de Inspectie Gezondheidszorg. De kwaliteitseisen bij werk liggen 
verankerd in werkprocessen en voldoen aan de eisen zoals verwoord in het Leidse 
controleprotocol voor de accountantscontrole (DVO, art 5). Specifieke onderdelen van 
kwaliteitsbewaking zijn: 
- klachten (m.b.t. bejegening) 
- beroep en bezwaar (m.b.t. besluit) 
- contractbeheer (m.b.t. naleving aangegane contracten) 
- naleving wet  
 
d. Ervaringsonderzoek 
In de wetgeving worden gemeenten verplicht ervaringsonderzoek te doen. Niet het meten van 
de tevredenheid, maar onderzoek naar de ervaringen staat centraal. Dit kan op verschillende 
wijzen geschieden. Landelijk worden hiervoor voorbeelden ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan 
zijn de boekjes Cliënt in beeld, waarbij in het kader van 3D in samenwerking met de gemeente 
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Leiden Wmo-cliënten zijn geïnterviewd. Maar het kan ook door op bezoek te gaan bij specifieke 
doelgroepen (op de koffie bij…).  
 
e. Wijkenquête 
Dit jaar sluiten de gemeenten Leiderdorp en Oegstgeest voor het eerst aan bij de wijkenquête 
die de gemeente Leiden organiseert. De enquête bevat vragen over verschillende onderwerpen 
en levert onder meer een beeld op van hoe Leiderdorpers hun gemeente ervaren, hoe bekend zij 
zijn met de voorzieningen en in welke mate zij hiervan gebruik maken. De enquête vindt plaats 
door middel van een representatieve steekproef en zal op wijkniveau gegevens genereren. 
 
f. Rapportages (cijfers) 
Managementrapportages, kwartaal- en maandrapportages, jaarverslagen van instellingen geven 
een beeld van het gebruik van de voorzieningen in onze gemeenten. Deze informatie geeft een 
beeld over een toename of juist afname van het gebruik. De verklaring ontbreekt hier echter. Ze 
kunnen wel een aanleiding geven om iets nader te willen onderzoeken. 
 
g. Burgerpanel 
Voor specifieke informatie kan ook gebruik gemaakt worden van het burgerpanel.  
 
3. Werkgroep participatie (interactieve bijeenkomsten) 
Wij willen de transformatie van het sociaal domein en de interactieve wijze waarop dit het 
afgelopen jaar is gedaan structureel voortzetten. Er is een werkgroep participatie geformeerd 
die dit nader gaat uitwerken. Een onderdeel is het organiseren van interactieve 
werkbijeenkomsten (werktafels, en dergelijke). De eerder verzamelde informatie kan mede 
invulling geven aan de inhoud van deze bijeenkomsten.  
 
Voorstellen 
1. Met de bestaande adviesraden te onderzoeken hoe toegewerkt kan worden naar een 
brede adviesraad voor het sociaal domein, waarin integraler geadviseerd kan worden.  Hiervoor 
is samenwerking en medewerking vanuit de gemeente Leiden een noodzakelijke voorwaarde.  
Op basis van het onderzoek in 2015 een concreet voorstel uit te werken. 
 
2. In samenwerking met de gemeenteraad een agenda op te stellen met onderdelen – 
proces, cijfers, ervaringen – binnen het sociaal domein waarover de raad geïnformeerd wil 
worden.  De gemeenteraad ontvangt dan gerichter informatie. 
 
3. Het organiseren van een aantal (twee?) jaarlijkse interactieve bijeenkomsten, in 
samenwerking met de werkgroep participatie. Doel is om op basis van de opgestelde agenda 
verdieping en duiding te geven aan de onder punt 2 genoemde informatie. De gemeenteraad 
gaat tijdens deze bijeenkomsten nadrukkelijk in gesprek met organisaties en inwoners. Het is 
daarbij belangrijk dat iedereen kan beschikken over dezelfde informatie op hetzelfde moment. 
Organisaties zullen gericht worden uitgenodigd, al dan niet aan de hand van een thema. 
 
4. Werkbezoeken, koffiemomenten, en dergelijke. De gesprekken vinden op locatie, in een 
voor mensen prettige omgeving plaats. Door bij organisaties lang te gaan en in gesprek te gaan 
met inwoners van Leiderdorp wordt een schat aan informatie over ervaringen opgehaald.  
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BIJLAGEN 
 
Bijlage 1: Monitoring 
 
Monitoring vindt in ieder geval plaats op de volgende onderwerpen: 
 
Wmo 

- Vervoersvoorzieningen 
- Hulpmiddelen 
- Woningaanpassingen 
- Hulp bij de huishouding (maatwerkvoorziening) 
- Begeleiding (individueel en groep) 
- kortdurend verblijf 
- persoonlijke verzorging (niet op medische grondslag) 
- Aanvullende ziektekostenverzekering (onderdeel van minimabeleid) 

 
Jeugd 

- PGB jeugd (lokaal budget) 
- ZIN jeugd (regionaal opdrachtgeverschap). Een nadere uitsplitsing naar product is 

wenselijk. Bij de inkoop in de regio zijn zeven zorginhoudelijke percelen ingekocht. Het 
betreft: 
- jeugd en opvoedhulp 
- gesloten jeugdzorg 
- jeugdbescherming en jeugdreclassering 
- ernstige enkelvoudige dyslexie 
- generalistische basis geestelijke gezondheidszorg jeugd (GBGGZ) 
- specialistische geestelijke gezondheidszorg jeugd (SGGZ) 
- kinderen met een beperking (LVB) 

Naast deze ingekochte percelen zal er gemonitord worden op de kosten van Veilig Thuis 
(voormalig AMHK) en op de jeugd- en gezinsteams. 
 
Participatiewet 

- Re-integratie 
- Wsw/beschut werk oud 
- Beschut werk nieuw 
- Loonkostensubsidie en garantiebanen 
- Tegenprestatie 
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Bijlage 2: gemeentelijke monitor sociaal domein van CBS/KING 
 
De gemeentelijke monitor sociaal domein van KING/CBS vormt de kern van de monitor- en 
sturingsagenda. De monitor is in 2014 ontwikkeld. Het betreft een landelijke kwantitatieve 
monitor waarbij via het CBS een gegevensuitvraag wordt gedaan bij gemeenten over Wmo en 
Participatiewet en bij aanbieders van Jeugdzorg. De gegevensuitvraag betreft informatie over de 
output (o.a. volume en duur van de ondersteuning) en voor de Jeugdzorg naast output tevens 
outcome-indicatoren (uitval, tevredenheid en doelrealisatie). De monitor geeft inzicht in 
gebruik, early warning items, cliëntervaring en toegankelijkheid. Aan de hand van deze 
indicatoren worden maatschappelijke effecten onderzocht. De indicatoren in de monitor worden 
zoveel als mogelijk (zodanig dat herleidbaarheid naar persoonsniveau niet mogelijk is) op 
wijkniveau in een nog te ontwikkelen dashboard weergegeven. Een meerwaarde van de KING 
monitor is de mogelijkheid om te vergelijken met andere gemeenten. 
 
Met de monitor kunnen gemeenten: 

 signaleren, (bij)sturen en beleid kunnen (her)formuleren 
 de gemeenteraad én burger voorzien van verantwoordingsinformatie 
 leren en verbeteren door gemeentelijke prestaties te beoordelen en te vergelijken 

 
De KING monitor wordt voor het eerst gepresenteerd in juli/augustus 2015 op 
www.waarstaatjegemeente.nl.  
 
 
 

 
 
 
 
 

groeimodel 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/

