
 
 
 
 

Juryrapport 

Stimuleringsprijs sturen op resultaat 2015 
Uit te reiken aan Jeroen Gebben, wethouder van gemeente Barendrecht en vice-voorzitter GR 
Jeugdhulp Rijnmond voor de Programmagestuurde proeftuin NWN van de samenwerkende 
gemeenten jeugdhulp Rijnmond met de monitor ‘Maatschappelijk Resultaat voor de Jeugd’  
 
Jury:  
Marian de Kleermaeker, Marijke Ploegman en Stefanie Noorlandt (VNG Programma 
Informatievoorziening Sociaal Domein). 
 

 De monitor ‘Maatschappelijk Resultaat voor de Jeugd’ verdient de aanmoedigingsprijs 
sturen op resultaten om de volgende redenen:  

1. De monitor geeft op een uiterst begrijpelijke wijze partijen een integraal beeld 
vanuit diverse maatschappelijke domeinen van de wijken en/of gebieden binnen de 
eigen gemeente. De effecten van de jeugdinterventies worden gekoppeld aan de 
bredere context rond het gezin. 

2. Een en dezelfde monitor geeft het college van B&W handvatten om de gehele 
planning- en controlcyclus effectiever te doorlopen. Het geeft de gemeenteraad een 
instrument in handen om hun controlerende taak op een doelmatige wijze uit te 
voeren, aangezien de monitor sturing, toegang en bekostiging in één verband 
plaatst. Hierdoor ontstaat er een duidelijk  overzicht in de resultaten van het 
integraal en samenhangend beleid.  

3. De monitor maakt op slimme wijze gebruik van bestaande landelijk beschikbare 
gegevens, zoals de informatie uit de gemeentelijke monitor sociaal domein (geen 
extra informatie en nieuwe systemen). 

4. De monitor biedt het college van B&W en gemeenteraad een instrument om 
schaarse middelen, menskracht en expertise op de juiste plek in te zetten. 

5. De monitor geeft de gemeenteraad en het college van B&W, maar ook de 
zorgaanbieders in een gemeente meer inzicht in de resultaten en effecten van de 
jeugdhulpinterventies. Doordat data geschaald wordt, kunnen gemeenten binnen 
een regio benchmarken.  

6. De monitor biedt de uitvoerende diensten in de wijkteams de mogelijkheid om op 
adequate wijze de ontwikkelingen in de wijken te beoordelen en waar nodig bij te 
sturen. 

 



De monitor ‘Maatschappelijk Resultaat voor de Jeugd' is bij uitstek een nieuw instrument 
voor gemeenten om de transformatie te realiseren. Het model is ontwikkeld door en 
ontstaan in de programmagestuurde proeftuin van Nieuwe Waterweg Noord-gemeenten 
(Schiedam, Vlaardingen en Maassluis) van de samenwerkende gemeenten jeugdhulp 
Rijnmond. Momenteel wordt het model in samenwerking tussen zorgaanbieders, 
zorgverzekeraars en gemeenten verder uitgewerkt. In de loop van 2016 wordt het model 
geïmplementeerd in de volledige jeugdhulpregio Rijnmond, de gemeenschappelijke regeling 
waar 15 gemeenten bij zijn aangesloten.  
 
De kracht van de monitor is dat reeds beschikbare data wordt omgezet tot goed toepasbare 
informatie. Deze informatie wordt door de monitor gepresenteerd. Met een en dezelfde 
rapportage kan op verschillende niveaus (college van B&W, gemeenteraad en wijkteams) 
het gesprek gevoerd worden over de gesignaleerde ontwikkelingen in de afzonderlijke 
wijkteams. Een gemeente kan met behulp van deze monitor, haar hulp gerichter inzetten en 
een geïnformeerd gesprek voeren met de zorgaanbieders. Ook binnen de gemeente 
bevordert de monitor (bijvoorbeeld in de wijkteams) het geïnformeerde gesprek tussen de 
partijen.  
 
Het instrument is als integraal sturingsinstrument voor de gemeenteraad van groot belang. 
De resultaten uit de monitor geven inzicht in de gebieden waarop extra geïnvesteerd moet 
worden. Aangezien dit model diverse maatschappelijke domeinen aan elkaar koppelt, kan 
een niet-zorggerelateerde ingreep leiden tot een effectieve interventie in de jeugdzorg. Met 
behulp van de monitor wordt op diverse deelonderwerpen zichtbaar hoe de gemeente zich 
regionaal verhoudt tot andere gemeenten met betrekking tot effectiviteit op de jeugdzorg. 
Met de resultaten uit de monitor kan de gemeenteraad de juiste kaders stellen om het 
jeugdbeleid te verbeteren en de hulp gerichter in te zetten. De monitor ondersteunt ook de 
controlerende taak van de gemeenteraad, aangezien de effecten van het beleid in de tijd 
ook zichtbaar worden. Aangezien de monitor toegang, sturing en bekostiging en 
informatievoorziening als één geheel ziet, geeft het het college van B&W handvatten om de 
complete planning- en control cyclus (inclusief stellen van kaders voor inkoop) te monitoren 
en bij te sturen. Het biedt de gemeenteraad een instrument om hun controlerende taak uit 
te voeren ten aanzien van integraal beleid. Dit omdat  de monitor sturing, toegang en 
bekostiging in één verband plaatst.  
 
De monitor ‘Maatschappelijk Resultaat voor de Jeugd’ is uitdrukkelijk een integraal 
instrument. De samenwerkende gemeenten in de Regio Rijnmond hebben een model 
ontwikkeld dat op 3 niveaus en deze op slimme wijze met elkaar in verband brengt: 
Niveau 1: brengt de situatie van het kind gezin en omgeving in kaart. 
Niveau 2: brengt de interventies (jeugdhulp, maar ook andere interventies jongeren en 
interventies ouders) in kaart. 
Niveau 3: het maatschappelijk resultaat (bijvoorbeeld: een kind groeit op in een veilige 
gezinssituatie, maakt school af, is psychisch gezond). 
 
Met behulp van deze drie niveaus wordt de hulp die ingezet wordt in het Jeugddomein, niet 
als losse feiten en informatie gemonitord, maar op integrale wijze aan elkaar verbonden én 
gepresenteerd. Door het leggen van in onze ogen slimme, maar vooral ook logische 
verbindingen worden onder andere verbanden gelegd tussen de jeugdhulp,  sociale velden 



zoals huursubsidie, schuldhulpverlening, passend onderwijs en de zorg aan de ouders. Het 
model kijkt dus breder dan alleen naar het individuele kind en de jeugdhulpinterventie. Het 
model betrekt de gehele sociale context rond het kind en het gezin. Door ook de 
thuissituatie erbij te betrekken, de kansen en mogelijkheden in de wijk en interventies voor 
jeugd en ouders, kan de gemeente met deze informatie haar hulp gericht inzetten. Daardoor 
is een beter gesprek mogelijk met de zorgaanbieders en kan er overwogen worden of inzet 
van oplossingen buiten de jeugdhulp in combinatie met jeugdhulp tot effectievere en 
goedkopere oplossingen kunnen leiden. Uiteindelijk leidt dit tot een beter maatschappelijk 
resultaat. 
 
De monitor wordt gevoed met behulp van bestaande data, zoals de beschikbare data vanuit 
de ‘gemeentelijke monitor sociaal domein’. Deze landelijke monitor is een belangrijke bron 
van sturingsinformatie voor gemeenten. De monitor geeft gemeenten op diverse manieren 
inzicht in het sociaal domein: uitbouwend van inzicht in gebruik nu, naar inzicht in 
tevredenheid, gemeenteprofiel en early warning. De resultaten worden gepubliceerd op 
waarstaatjegemeente.nl. Hier kunnen gemeenten hun eigen resultaten inzien en vergelijken 
met andere gemeenten.  
  
Naast de data van de ‘gemeentelijke monitor sociaal domein’, wordt de monitor van de 
Jeugdregio Rijnmond gevoed door informatie uit diverse bestaande bronnen: 

- Kinderen in tel 
- CBS 
- SCP 
- Verantwoordingsinformatie van aanbieders 
- VEKTIS 
- NJI 
- Objectief verdeelmodel. 

 
Samenvattend komt de jury tot de conclusie dat: 

- De monitor “Maatschappelijk Resultaat voor de Jeugd” een integraal instrument is 
waarmee op basis van één eenduidige integrale rapportage op diverse niveaus 
(college van B&W, gemeenteraad en wijkteam) het gesprek gevoerd kan worden 
over de stand van zaken van het jeugddomein en de daarin gewenste interventies 

- De monitor “Maatschappelijk Resultaat voor de Jeugd” een instrument is dat 
bestaande data op slimme wijze bundelt, waardoor monitor sturing, toegang en 
bekostiging in één verband worden geplaatst. 

- De monitor “Maatschappelijk Resultaat voor de Jeugd” een treffend voorbeeld is, van 
waartoe samenwerking tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten kan 
leiden. 

- De monitor “Maatschappelijk Resultaat voor de Jeugd” door haar enigszins abstracte 
wijze van rapporteren bij uitstek een instrument is om de noodzakelijke 
transformatie in de zorg verder vorm te geven. 

 
 


