
TECHNISCHE VRAGEN

Bestemd voor politiek forum van d.d. 13 september 2021

Onderwerp : Klankbordgesprek: Taskforce Sociaal Domein

Vraagsteller: CDA / Medea Hempen

Datum : 6 september 2021

In vervolg op de informatieavond van 30 augustus jl. heeft het CDA nog de volgende vragen bij 
de Eindnotitie Taskforce Sociaal Domein:

1. Waarom krijgen we in Leiderdorp binnen de jeugdhulp steeds vaker te maken met 
             groepen waarbij het maximaal bereikbare resultaat het behouden van een stabiele 
             situatie is? (p. 13 pdf) 

Sinds de decentralisatie in 2015 krijgen gemeenten te maken met nieuwe doelgroepen 
(bijvoorbeeld LVB). Voor een deel van deze doelgroep is het maximaal bereikbare resultaat het 
behouden van een stabiele situatie. Deze problematiek was er altijd al, echter viel deze zorg niet 
onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.
Veel jeugdzorgregio’s en aanbieders slagen erin om de jeugdhulp dichter bij de cliënt te 
organiseren en mede hierdoor is er een afname van instellingen (normaliseren, inclusiviteit). Dit 
betekent dat het aandeel jongeren met jeugdzorg met verblijf afneemt, in lijn met de doelen van 
de decentralisatie. 
Langdurige ambulante vormen van hulp worden nu ook steeds meer op maat afgestemd zodat 
jongeren langer zelfstandig en in hun eigen netwerk kunnen blijven wonen. 

2. Leiderdorp wil binnen het sociaal domein meer datagestuurd gaan werken (p. 15 pdf) 
a. Wat moeten we ons hierbij, specifiek voor Leiderdorp, voorstellen?

Het datagedreven werken is onderdeel van een grotere organisatiebrede inzet om door middel 
van beschikbare data meer inzicht te krijgen in ontwikkelingen en processen en ons werk 
efficiënter en effectiever in te richten. Hierbij ligt als eerst de aandacht op het visueel inzichtelijk 
maken van de grote massa aan data, waarmee we de beleidsmedewerkers ondersteunen in:
1) Het meten van effectiviteit van nieuw beleid;
2) Het formuleren van nieuw beleid;
3) Het beter kunnen inschatten van de kosten.

Er is op dit moment nog geen concreet ontwikkelpad met producten die opgeleverd worden in 
het kader van datagestuurd werken.

b. En staat de investering in verhouding tot de verwachte opbrengsten?



Recent is de concerncontroller gevraagd een projectplan op te stellen om binnen de gehele 
organisatie het datagestuurd werken onder de aandacht te brengen. Het datagestuurd werken is 
immers niet enkel voor het sociaal domein van belang en toepasbaar. Ook Servicepunt71 is bezig 
met een ontwikkeling om datagestuurd werken in de regio meer te faciliteren. 
Binnen Leiderdorp willen we klein beginnen om de meerwaarde te laten zien en zoeken we 
hierin de samenwerking met de beleidsonderzoekafdeling van de gemeente Leiden en 
voorbeelden vanuit de VNG. Op deze manier blijven de investeringen vooralsnog beperkt. De 
verwachte opbrengsten zijn bovendien niet altijd direct in geld uit te drukken en vertalen zich in 
het sociaal domein vooral in een effectiever en efficiënter beleid.


