


1 INLEIDING
Voor u ligt de Monitor Sociaal Domein over de periode van juli tot en met december 2017. De monitor bevat een aantal nieuwe onderwerpen ten 
opzichte van de vorige uitgave. De Monitor blijft in ontwikkeling en op de lange termijn willen we de beweging van informatie op het niveau van 
input naar outcome (zie begrippenlijst) bewerkstelligen, met als doel: de klant staat altijd centraal. 

2 LEESWIJZER
De Monitor is opgebouwd uit informatie die dient ter kennisgeving van de huidige stand van zaken binnen het Sociaal Domein. De focus ligt op 
het in kaart brengen van relevante sturingsgegevens. 
Ieder onderdeel binnen de monitor wordt zoveel mogelijk belicht aan de hand van vier onderdelen: Om de klant goed te bedienen hebben wij 
middelen nodig, zijn processen in kaart gebracht en hebben we grip op producten/diensten, kortom: Zijn we ‘in control’? 
De monitor Sociaal Domein wordt sinds de decentralisaties periodiek uitgebracht. In 2017 is de frequentie teruggebracht naar eens per half jaar. 
In lijn met de intentie van het college, zal de monitor vanaf 2018 driemaal per jaar uitgebracht worden: eind januari, eind mei en eind september. 
Waar de nadruk in het begin lag op procesinformatie werken we nu toe naar relevante sturingsinformatie. Dit doen we stapsgewijs aan de hand 
van de werkwijze welke in de position paper informatievoorziening bedrijfsvoering SD uiteengezet is (zie bijlage 1). Deze werkwijze is eerder 
ook toegepast op de Nota een Sterke Basis.

Ten opzichte van de laatste monitor van het eerste half jaar van 2017 bevat deze monitor nieuwe informatie:
- Een vernieuwde weergave van het percentage van inwoners in zorg onder de Jeugdwet en Wmo ten opzichte van de totale bevolking.
- Op het gebied van participatie is het aantal inwoners met een loonwaarde van minder dan 100% toegevoegd en een overzicht van alle 

verschillende lopende voorzieningen.
- Financiële prognose voor Wmo begeleiding.

In de volgende monitor van 2018 (over de eerste 4 maanden van 2018) is de intentie om de volgende informatie toe te voegen:
- Het type voorziening in relatie tot het aantal mensen dat tot verschillende groepen behoort (vrouwen, mensen ouder dan 50 jaar, 

mensen zonder startkwalificatie, overige groepen).
- Een overzicht van uitstroom uit de uitkering (totaal en naar werk), uitgesplitst naar klanten met en zonder re-integratiebegeleiding.
- Financiële prognose pleegzorg (Jeugd).

De eerste twee bovenstaande punten komen voort uit de motie van partijen PvdA en Maarssen2000 omtrent de informatievoorziening rond re-
integratie in de monitor Sociaal Domein. Voor deze punten loopt nu het onderzoek naar daadwerkelijke beschikbaarheid van deze data binnen 
onze gemeente.
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De monitor van Q4 2016 werd pas gepubliceerd na het afronden van de jaarrekening. Voor 2017 wordt er niet langer gerapporteerd op de 
uitnutting van de budgetten, maar aan de hand van prognoses per groep van diensten/producten in het Sociaal Domein, zoals Huishoudelijk 
hulp. In deze monitor is naast de Huishoudelijke hulp een prognose opgenomen voor Begeleiding.  Hierdoor is het mogelijk om voor het 
publiceren van de jaarcijfers de monitor te versturen. Voor de werkelijke cijfers verwijzen we u naar de Jaarrekening 2017.
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3 SAMENVATTING

De invloed van de vergrijzing begint steeds duidelijker te worden in onze gemeente. Het aantal 80-plussers stijgt en volgens onze prognose 
blijft deze stijgen. Ten opzichte van 2016 is het aantal zorgtrajecten bij de Wmo gestegen. Er vindt stapeling van verschillende Wmo 
zorgtrajecten plaats (Voorbeeld: een inwoner maakt gebruik van zowel huishoudelijke hulp als van dagbesteding) vanaf de leeftijd van 60 jaar 
onder de inwoners die bij ons in zorg zijn. 

Ook het aantal zorgtrajecten onder de jeugdwet is gestegen sinds 2016. De verwachtte stijging van zorgtrajecten in het tweede half jaar van 
2017 is echter uitgebleven. Rond het tiende leefjaar is er een piek van jeugdigen in zorg (6% van de totale bevolking). 

De monitor bevat nieuwe informatie omtrent het domein werk. De nulmeting in deze monitor wijst uit dat de meeste re-integratievoorzieningen 
gericht zijn op het vinden van werk. Van de inwoners in zorg onder de Participatiewet valt het grootste aandeel in loonwaardeschaal 80 – 100%. 

Het aandeel inwoners met een bijstandsuitkering blijft gelijk ten opzichte van het eerste half jaar van 2017 en van 2016. 2.2% van de totale 
bevolking van Stichtse Vecht ontvangt een of meerdere uitkeringen. 20% van de nieuwe instroom in de algemene bijstand per kwartaal zijn 
herinstromers die binnen een jaar weer terugkomen in de bijstand. Het gaat dan om ongeveer tien mensen per kwartaal in 2017.

Bij schuldhulpverlening is een afname van het aantal intakes zichtbaar. Vermoedelijk speelt hierbij de focus op preventie in samenwerking met 
Leef maatschappelijke dienstverlening een rol in de daling.

Wat betreft de kaders voor monitoring voor de raad is duidelijk zichtbaar dat met name in de toegang (zo laagdrempelig mogelijk contact) een 
verandering plaats heeft gevonden in het tweede half jaar van 2017. Op het gebied van zorg & wonen wordt minder gebeld naar het 
klantcontactcentrum, maar juist meer digitaal een hulpvraag gesteld. Daarnaast heeft de extra aandacht voor onafhankelijke 
cliëntondersteuning zijn vruchten afgeworpen in de zin dat er vier keer zo vaak een beroep is gedaan op deze dienst ten opzichte van 2016. 
Hoe dit effect gaat hebben op de kwaliteit van zorg (passende, snelle en laagdrempelige zorg) is nog niet meetbaar.

Deze monitor bevat een nieuwe financiële prognose op het gebied van Wmo begeleiding. De voorspelde beschikte waarde overstijgt het 
budget. Ook bij huishoudelijke hulp komt de beschikte waarde in de buurt van het daadwerkelijke budget. Een vergrijzende bevolking en een 
stijgend aantal zorgtrajecten liggen hier mogelijk aan ten grondslag.
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4 ONZE KLANTEN EN PRODUCTEN

4.1 BEVOLKING |  Stichtse Vecht telt op 1 januari 2018 64.535 inwoners, daarvan zijn 14.269 inwoners 18 jaar en jonger. Een jaar 
geleden stond de teller op 64.429 inwoners in totaal. De grafiek hier rechts laat een verschuiving zien qua leeftijd van het aantal inwoners sinds 
2016 en de bevolkingsprognose over 2020. In 2020 daalt het aantal 40-ers ten opzichte van eerdere jaren en zien we  een grotere groep 
inwoners met een hogere leeftijd. De grafiek voorspelt hiermee een toenemende mate van vergrijzing in Stichtse Vecht. Het aantal inwoners 
van 80 jaar en ouder zal naar verwachting stijgen van 2651 in 2016 naar 2931 in 2020.
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4.3 JEUGD | De stijging van het aantal jeugdigen in zorg en zorgtrajecten die zichtbaar was in het eerste half jaar van 2017 heeft niet 
doorgezet. Het aantal cliënten is in de tweede helft iets afgenomen. Het aantal jongeren lijkt de komende jaren stabiel te zijn, waardoor we geen 
toename verwachten in 2018.
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4.4 WERK | Omtrent re-integratie is nieuwe data toegevoegd aan de monitor. In onderstaande grafiek aan de linkerzijde wordt het aantal 
afgegeven loonwaarde-indicaties van Competensys weergegeven over 2017 van actieve klanten. Een deel is niet in een loonwaarde-schaal 
ingedeeld. Deze groep mensen bestaat uit jongeren onder de 27 jaar, zij zijn niet meegenomen in het onderzoek naar loonwaarde van 
Competensys. Daarnaast de zogenaamde ‘no-shows’, klanten die niet op de uitnodigingen zijn ingegaan om een geldige diagnose te laten 
stellen. Hoe de verdeling van de groep niet-ingedeelde klanten precies is moet nog blijken uit de managementrapportage van Competensys. 
Het aantal voorzieningen binnen re-integratie wordt weergegeven in de rechter grafiek.
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Tabel 1. Aantal voorzieningen naar type voorziening in H2 2017

iOnder overig vallen voornamelijk oude re-integratietrajecten. Registratie van 
voorzieningen is verbeterd, nieuwe trajecten worden niet meer op deze manier 
geregistreerd.

Bron: Competensys

Voorziening Aantal

Traject richting werk en/of scholing 231
Overigi 133

Traject richting werk 62

Opleiding 34

Regulier werk 34

Werkervaring 11

Sociale activering 9

Vrijwilligerswerk 7

Inburgering 5

ESF Taaltraining 4

Zorg 3

Stageplaats 2

Social Return 1

Werkleeraanbod 1

Totaal 537
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4.6 SCHULDHULPVERLENING | Tussen 2015 en eind 2017 zijn er ongeveer 950 cliënten bij de gemeente bekend binnen het 
domein van schuldhulpverlening. Van dit aantal hebben er in 2017 200 een openstaand (lopend) dossier. Het aandeel nieuwe cliënten in 2017 
is lager (131 cliënten) dan het aantal dossiers gestart in 2015 (566 cliënten) en 2016 (156 cliënten). In 2017 heeft een verschuiving 
plaatsgevonden waarbij de nadruk meer ligt op preventie binnen schuldhulpverlening in samenwerking met Leef maatschappelijke 
dienstverlening. Dit heeft er mogelijk toe geleid dat minder aanmeldingen bij de gemeente zijn geweest en vaker is doorverwezen naar Leef 
voor informatie, advies en begeleiding. Voor het sociaal raadsliedennetwerk zijn door de gemeente 18 personen doorverwezen naar Leef. 37 
personen zijn aangemeld via andere wegen, voornamelijk via sociaal wijkteams, maatschappelijk werk en mensen die zichzelf hebben 
aangemeld. 49 aanmeldingen zijn inmiddels al afgesloten. Leef kreeg 28 aanmeldingen binnen voor een budgetmaatje, waar ook mensen 
tussen zitten die van het sociaal raadsliedennetwerk gebruikmaken. In 2018 wordt de focus op vroegsignalering vergroot door deelname aan 
het landelijke programma ‘Schouders eronder’. In onderstaande grafiek is te zien dat het aantal intakes tussen juli – december 2017 een stuk 
lager is dan de periodes daarvoor. Wat betreft duurzame ontwikkeling omtrent schuldhulpverlening is het percentage van inwoners wat later 
terugkeert in de schuldbemiddeling of budgetbeheer nadat zij een traject hebben doorgelopen 1.7% sinds 2015. 
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5 KADERS EN PROCESSEN

5.1 TEVREDENHEID | De tevredenheid van de klant kan onder andere worden afgeleid uit het aantal ingediende bezwaren en klachten 
binnen het Sociaal Domein. Het aantal lopende klachten in 2017 is lager dan in 2016. Er werd voornamelijk bezwaar gemaakt tegen het 
afwijzen van een aanvraag of beëindigen van voorzieningen. 
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Domein Gegrond Ingetrokken Ongegrond
Participatie 1 4 10
Jeugd - 1 -
Wmo 1 1 1



5.2 TOEGANG SOCIAAL DOMEIN | Meer inwoners weten ons te vinden via digitale kanalen. Het gebruik van het online 
hulpvraagformulieren is toegenomen in het tweede half jaar van 2017. Uit informatie van het klantcontactcentrum blijkt juist dat het telefonisch is 
afgenomen. 

5.3 ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING | 
Sinds 2017 zetten Stichtse Vecht en de vier nieuwe aanbieders van Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) actief in op het onder de 
aandacht brengen en het gebruik maken  van deze dienst. Het aantal inwoners dat gebruik heeft gemaakt van OCO in 2017 is verviervoudigd 
ten opzichte van 2016. Door onze actieve inzet en innovatieve aanpak zijn we benoemd tot een van de 14 landelijke koplopers op dit gebied. 
De landelijke startbijeenkomst van het Koploperproject werd georganiseerd in Stichtse Vecht in oktober 2017. Begin 2017 zijn er afspraken 
gemaakt met de aanbieders van OCO in Stichtse Vecht en rapporteren zij ieder kwartaal terug. Gezien het onafhankelijke karakter van deze 
dienst, zijn we nog in gesprek met de aanbieders hoe we resultaten en klantervaring van OCO kunnen meten. Het is nog niet een-op-een 
meetbaar of deze dienst invloed heeft op het aantal inwoners wat in zorg is bij de gemeente en op de aard, kwaliteit en omvang van die zorg.
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CONCLUSIE

Domein Succes in 2017 Uitdaging voor 2018
Wmo Koploper OCO en verviervoudiging in aantal 

inwoners wat gebruik heeft gemaakt van deze 
dienst.

Het meten van effect van OCO op geleverde zorg door onze 
gemeente.

Jeugd Geen stijging van het aantal jeugdigen in zorg in Ondanks de verwachting dat het aantal jeugdigen in zorg niet is 
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het tweede half jaar van 2017. gestegen, is het aantal zorgtrajecten wel gestegen ten opzichte 
van 2016. Hoe gaan we hiermee om in 2018?

Werk & Inkomen Relatief gezien is het aantal inwoners wat een 
uitkering ontvangt gelijk gebleven en niet 
gestegen.

Een groot deel van inwoners met een re-integratietraject valt in 
loonwaardecategorie 80 – 100%. Verbeterslag: Hoe gaan we 
deze mensen aan werk helpen? Wie zijn de mensen die 
herinstromen in de bijstand?

Schuldhulpverlening Succesvolle samenwerking met Leef, meer 
preventie toegepast bij schuldhulpverlening.

Het doorzetten van dit succes en meten van effect en beweging 
van 2e lijn naar 1e lijn.

Aan de hand van de resultaten in deze monitor is voor ieder domein binnen het sociaal domein een succes en verbeterpunt geformuleerd voor 
2018.
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BEGRIPPENLIJST
BUIG – Gebundelde uitkering die de gemeente in het kader van de Participatiewet ontvangt om uitkeringen mee te financieren. Het aantal 
betalingen (volume BUIG) is een betrouwbare maat om te meten hoeveel inwoners een bijstandsuitkering ontvangen. Alle betalingen die in een 
maand worden gedaan, zijn hierin meegenomen. Echtparen en klanten met meerdere soorten uitkeringssoorten zijn maar een keer meegeteld.

Cliënt – is een uniek persoon met een actief traject. Een cliënt kan meerdere trajecten tegelijk hebben. Bijvoorbeeld een rolstoel en een 
vervoervoorziening. 

H1 – Eerste half jaar: januari tot en met juni.
H2 – Tweede half jaar: juli tot en met december

Input -  Mensen, middelen, geld en tijd.

Outcome - Dat wat er toe doet voor de klant. Dat is dus wat anders dan wat aan het einde van de dag aan productie wordt gerelateerd.

Zorgtrajecten – is een unieke regeling, bijvoorbeeld een huishoudelijke hulp voorziening, of een bijstandsuitkering. Dit wordt berekend op basis 
van aantallen beschikkingen.

% van de bevolking – deze wordt berekend met de relevante leeftijdsgroep. 
In het geval van: 
Wmo – de gehele populatie van de gemeente 
Jeugd – inwoners tot 18 jaar
Participatie – werkzame bevolking (18-67) 
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BIJLAGEN

1 OPZET POSITION PAPER BEDRIJFSVOERING |
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