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Inzicht krijgen in cliëntstromen tussen de Wlz, Zvw en Wmo als aanleiding 
voor dit onderzoek
Vanaf 2015 hebben gemeenten taken erbij gekregen op het gebied van 
werk, zorg en jeugd. Deze taken komen deels voort uit het vervallen van de 
AWBZ, waarbij de zorg is overgeheveld naar de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) voor het Wmo 2015 deel, Zorgverzekeringswet (Zvw) 
en Wet langdurige zorg (Wlz). De gemeente is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de Wmo. 
Kamerlid Arno Rutte (zie bijlage 1) heeft in een motie gevraagd om de 
verschuiving van zorg tussen de drie verschillende domeinen - Wmo, Zvw
en Wlz - in kaart te brengen. In het kader van deze aangenomen motie is 
door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) een analyse uitgevoerd op 
cliëntstromen binnen de Wlz en Zvw. Deze analyse is reeds beschikbaar. De 
gesprekken over de mogelijkheden en de toegevoegde waarde van het 
koppelen van Wmo-data aan de reeds uitgevoerde analyse van CBS worden 
op het moment gevoerd. Dit rapport ondersteunt in deze gesprekken. 
Ter ondersteuning van de beantwoording van de motie zijn in dit onderzoek 
aan de hand van drie pilotgemeenten de inrichtingskeuzes in kaart gebracht 
en de beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van de Wmo-data onderzocht. 
Aanvullend heeft er een verdiepend gesprek plaatsgevonden met 
Kennispunt Twente om de uitdagingen en mogelijke oplossingen in het 
vergelijken van data in kaart te brengen.  
Duiden van de data met de inrichtingskenmerken als basis als aanpak
Gemeenten hebben sinds de decentralisatie van 2015 tal van 
uitvoeringsvarianten gekozen voor de Wmo, gebaseerd op hun eigen 
sturingsfilosofie. Dit leidt tot verschillen in onder andere het 
bekostigingsmodel, product- en arrangementdefinities en het eigen bijdrage 
beleid. Deze verschillen leiden op hun beurt tot uitdagingen in de 
interpretatie van Wmo-data en de vergelijkbaarheid van de Wmo-data 
tussen gemeenten. 

Twee keer per jaar wordt data aangeleverd door de gemeenten (waaronder 
Wmo-data) aan het CBS voor de Gemeentelijke monitor sociaal domein 
(GMSD). Het doel van de Gemeentelijke monitor is om gemeenten in staat 
te stellen te signaleren, sturen en beleid te herformuleren, de gemeenteraad 
én de burger te voorzien van (verantwoordings)informatie en te leren door 
gemeentelijke prestaties te beoordelen en te vergelijken. Het vergelijken van 
gemeenten is echter niet altijd mogelijk. Zo registreert een deel van de 
gemeenten geen gestandaardiseerde gegevens van cliënten die begeleiding 
ontvangen. Hierdoor weerspiegelt de aangeleverde informatie van deze 
gemeenten niet alle cliënten die hulp en ondersteuning ontvangen vanuit de 
Wmo. Vanuit het Rijk en de Tweede Kamer leeft de behoefte om de 
cliëntstromen tussen de twee landelijke domeinen (Wlz en Zvw) en het 
gemeentelijk domein (Wmo) in kaart te brengen. Dit kan betekenen dat de 
data vanuit de gemeenten gekoppeld wordt aan de bestaande landelijke 
data. Een dergelijke vraag is in een deels gedecentraliseerd stelsel 
uitdagend. Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten en de 
beschikbaarheid van data in kaart te brengen, heeft dit onderzoek 
plaatsgevonden. 
Voor de inrichtingskeuzes is er gekeken naar de visie (sturing), de vertaling 
van de visie naar bekostiging (bekostiging), toegang en coördinatie op hulp 
en ondersteuning (inrichting van het stelsel) en informatievoorziening binnen 
de drie pilotgemeenten: de gemeenten Alphen aan den Rijn, Ede en 
Heerlen. Voor de duiding van de data is de aansluiting gemaakt met de 
reeds uitgevoerde analyse van het CBS en is er gekeken naar data die 
informatie geeft over cliëntaantallen, cliëntkenmerken en zorgzwaarte en 
zorgprofiel. 
Wmo-data op landelijk niveau is van beperkte waarde om inzicht te geven in 
cliëntstromen tussen de Wlz, Zvw en Wmo
Het onderzoek wijst uit dat er grote verschillen zijn tussen de drie 
gemeenten wat betreft inrichtingskeuzes. De verschillen in inrichtingskeuzes 
leiden tot verschillen tussen de gemeenten in beschikbaarheid van data en
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de mate van detail in de gemeentelijke databronnen. Dit is geen landelijk 
beeld, maar illustratief op basis van de onderzochte gemeenten. De keuze 
voor deze drie gemeenten - met verschillende inrichtingskeuzes - is bewust 
gemaakt om de conclusies en aanbevelingen op basis van onderzoek naar 
een deel van de gemeenten zo representatief mogelijk te maken. 
Ook is zichtbaar dat er verschillen zijn in beschikbaarheid van data tussen 
de oude Wmo-taken zoals huishoudelijke hulp en hulpmiddelen en de 
nieuwe Wmo-taken zoals begeleiding. Voor een deel van de gemeenten 
geldt dat er voor de oude Wmo-taken meer data vastligt op cliëntniveau. De 
informatie over de oude Wmo-taken is echter onvoldoende geschikt om 
inzicht te geven in de gehele ondersteuningsvraag van de cliënt. Aanvullend 
geven de landelijke databronnen slechts inzicht in een deel van de data op 
cliëntniveau binnen de Wmo (cliënten die een eigen bijdrage betalen en/of 
cliënten die een persoonsgebonden budget hebben). Deze bronnen zijn ook 
vanwege inrichtingskeuzes onvoldoende vergelijkbaar om een zinnige 
vergelijking te maken tussen gemeenten. 
Koppeling van data uit de drie domeinen voor analyse van cliëntstromen 
leidt tot beperkt inzicht; voor inzicht in afwenteling is aanvullend onderzoek 
nodig
Concluderend kan gesteld worden dat het verzamelen van Wmo-data op 
landelijk niveau van beperkte waarde is om direct inzicht te geven in 
cliëntstromen, omdat het lastig is om een goede interpretatie van de 
uitkomsten van een onderzoek naar cliëntstromen te doen. Het is waardevol 
om het gesprek te hebben (zoals ook bij de GMSD), niet om zonder nadere 
duiding een-op-een data met elkaar te vergelijken. Daarbij is het belangrijk 
om na te gaan welke vraag je wil beantwoorden. Gaat het om het in kaart 
brengen van de cliëntstromen tussen de drie domeinen op landelijk niveau? 
Zoals aangegeven is de Wmo-data hiervoor van beperkte waarde. Op het 
moment dat het hoofdzakelijk gaat om het in kaart brengen van eventuele 
afwenteling tussen de domeinen, gelden de volgende twee aanbevelingen:

― Eventuele afwenteling (zowel vanuit het gemeentelijke domein naar het 
landelijk domein als andersom) kan worden gesignaleerd op basis van de 
reeds beschikbare data in de CBS-analyse. Bij gemeenten met een 
relatief hoog (of laag) gebruik van Zvw en Wlz ten opzichte van andere 
gemeenten kan het gesprek worden aangegaan over de mogelijke 
oorzaken. Of afwenteling één van de oorzaken is zou in nader gesprek 
met de betrokken gemeenten moeten worden onderzocht.

― Daarnaast kan afwenteling nader in kaart worden gebracht door te 
focussen op de cliëntstromen van cliëntprofielen die een risico hebben op 
afwenteling. Selecteer hiervoor opnieuw een aantal pilotgemeenten en 
voer hier gedetailleerd onderzoek naar uit; zowel kwalitatief als 
kwantitatief op basis van de data van de afgelopen drie jaar.

In dit onderzoek lag de focus op het in kaart brengen van de mogelijkheid in 
het koppelen van data tussen de drie domeinen om zicht te krijgen op de 
cliëntstromen, niet op eventuele afwenteling. 
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Achtergrond en aanleiding
Vanaf 2015 hebben gemeenten extra taken erbij gekregen op het gebied van 
werk, zorg en jeugd. Deze taken komen deels voort uit het vervallen van de 
AWBZ, waarbij de zorg is overgeheveld naar de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg 
(Wlz). De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.
In de motie kamerlid Rutte van 7 juli 2016 (zie voor de motie bijlage 1) wordt 
gevraagd om de verschuiving van zorg tussen de drie verschillende 
domeinen (Wmo, Zvw en Wlz) in kaart te brengen (zie bijlage 1 voor de 
ingediende motie). In het kader van deze motie is door het Centraal Bureau 
voor Statistiek (CBS) een analyse uitgevoerd op cliëntstromen binnen de 
Wlz en Zvw (zie bijlage 2 voor de resultaten). De gesprekken over het 
toevoegen van Wmo-data aan de analyse van CBS worden op het moment 
gevoerd.
De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG), ondersteund door VNG 
Realisatie, heeft KPMG Health gevraagd om onderzoek te doen naar de 
Wmo-data die aanwezig zijn binnen gemeenten Dit onderzoek is begin 
november 2017 gestart. Dit rapport beschrijft onze bevindingen.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de Wmo-data die binnen 
gemeenten beschikbaar zijn, met als doel na te gaan of het mogelijk is om 
de cliëntstromen tussen Wmo (het gemeentelijk domein) en de Wlz en Zvw
(het landelijk domein) in kaart te brengen. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van de volgende deelvragen:
1. Waarom bestaan er verschillen in de databronnen binnen en tussen 

gemeenten?
2. Welke aandachtspunten en oplossingsrichtingen bestaan er voor het 

uitbreiden van de door CBS uitgevoerde analyse (met betrekking tot Wlz
en Zvw) met data over de Wmo 2015 en de duiding/interpretatie 

daarvan?
De verschillen binnen en tussen gemeenten worden inzichtelijk gemaakt aan 
de hand van drie pilotgemeenten. Dit rapport is niet bedoeld om een 
waardeoordeel te geven over inrichtingskeuzes en de daaruit voortkomende 
beschikbaarheid van data, zie hiervoor ook de toelichting in hoofdstuk 4. 
Het resultaat van het onderzoek is een leeswijzer die gebruikt kan worden 
om na te gaan of en in welke mate Wmo-data gebruikt kunnen worden voor 
het in kaart brengen van cliëntstromen binnen de Wmo, Zvw en Wlz. 
Scope van het onderzoek
De focus van dit onderzoek ligt op Wmo-data. In dit onderzoek hebben we 
ons gericht op de beschikbaarheid van de Wmo-data, de vergelijkbaarheid 
van de Wmo-data tussen gemeenten (duiding) en de mogelijkheden om de 
Wmo-data te verbinden met Zvw- en Wlz-data.
De scope van het onderzoek was als volgt:
― Er is aangesloten bij de door het CBS uitgevoerde analyse. Er heeft 

echter geen verdere analyse plaatsgevonden op de in de analyse 
gebruikte data vanuit de Zvw en Wlz;

― De focus van het onderzoek lag op de duiding van Wmo-data. Hierbij is 
geen daadwerkelijke data-analyse uitgevoerd, maar juist gekeken naar 
de beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van data;

― Er heeft geen vergelijking plaatsgevonden met de situatie van voor 2015.

Leeswijzer
In dit rapport beschrijven we de aanpak van het onderzoek (hoofdstuk 2), het 
theoretisch kader dat wij gebruikt hebben in het onderzoek (hoofdstuk 3), 
onze bevindingen en de conclusies van het onderzoek (hoofdstuk 4) en tot 
slot aandachtspunten en oplossingsrichtingen bij het in kaart brengen van de 
cliëntstromen (hoofdstuk 5). 

Inzicht krijgen in cliëntstromen tussen de Wlz, Zvw en Wmo als aanleiding voor dit 
onderzoek

Hoofdstuk 1: Inleiding
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Onderzoek naar drie pilotgemeenten om verschillen in kaart te brengen
Gemeenten hebben sinds de decentralisatie van 2015 tal van 
uitvoeringsvarianten gekozen voor de Wmo gebaseerd op hun eigen 
sturingsfilosofie. Dit leidt tot verschillen in onder andere het 
bekostigingsmodel, product- en arrangementdefinities en het eigen bijdrage 
beleid. Deze verschillen leiden op hun beurt tot uitdagingen in de 
interpretatie van Wmo-data. Om deze uitdagingen in kaart te kunnen 
brengen, zijn bij dit onderzoek drie gemeenten met ieder een eigen 
sturingsfilosofie betrokken om de beschikbaarheid en de vergelijkbaarheid 
van data in kaart te brengen, namelijk de gemeente Alphen aan den Rijn, de 
gemeente Ede en de gemeente Heerlen. 
Voorafgaand aan de verdiepende gesprekken met de drie pilotgemeenten 
hebben we gesproken met het CBS om kennis te nemen van de door hen 
uitgevoerde analyse op cliëntstromen tussen de Wlz en Zvw (zie toelichting 
in bijlage 2). Vanuit Kennispunt Twente is een regionale monitor ontwikkeld 
om de Wmo-data tussen gemeenten met elkaar te vergelijken. Tijdens een 
verdiepend gesprek met Kennispunt Twente hebben we de bevindingen uit 
de gesprekken met de pilotgemeenten getoetst en de uitdagingen in 
vergelijkingen tussen gemeenten besproken.

Inrichtingskenmerken en beschikbare data als onderwerpen van gesprek 
met de drie pilotgemeenten
Op basis van het gesprek met het CBS en onze eigen ervaring hebben we 
een theoretisch kader opgesteld om in gesprek te gaan met de verschillende 
pilotgemeenten. Onderwerpen van gesprek waren:
― inrichtingskenmerken, en;
― beschikbare data.
We hebben deze twee onderwerpen hieronder verder toegelicht.

Inrichtingskenmerken
Zoals aangegeven leiden de verschillen in sturingsfilosofie tot uitdagingen in 
de vergelijkbaarheid van data. Om deze reden is de keuze gemaakt om 
naast de uitvraag van data (beschikbaarheid en duiding) ook de 
inrichtingskenmerken per gemeente in beeld te brengen. Hierbij is gekeken 
naar de volgende vier thema’s:
1. Sturing, waarbij we ingaan op de visie;
2. Bekostiging, waarin we de vertaling maken van visie naar bekostiging;
3. Inrichting stelsel, waarin we de toegang en coördinatie op zorg en 

ondersteuning behandelen;
4. Informatievoorziening, waarin we de mogelijkheden van rapporteren op 

de data bespreken. 
We lichten deze thema’s verder toe in het theoretische kader (hoofdstuk 3).
Beschikbare data
In de huidige analyse uitgevoerd door het CBS wordt Wlz- en Zvw-data op 
cliëntniveau gekoppeld om inzicht te krijgen in het aantal Wlz-besluiten (en 
het aandeel afgewezen besluiten) en het deel van de Wlz-cliënten wat 
gebruik maakt van de Zvw (wijkverpleging). Voor een mogelijke koppeling 
met Wmo-data is een deel van de data beschikbaar via de Gemeentelijke 
Monitor Sociaal Domein (GMSD). Daarbij ontbreekt echter inzicht in de mate 
waarin de data bruikbaar is voor deze analyse. 
De door het CBS gebruikte cliëntkenmerken (leeftijd, woonplaats, 
zorgzwaarte en zorgprofiel) zijn leidend geweest in de data-uitvraag aan de 
pilotgemeenten. Voor de beschikbaarheid en duiding van de data zijn wij 
uitgegaan van de volgende drie zaken:
― Cliëntaantallen: Om iets te kunnen zeggen over cliëntstromen, zijn 

cliëntaantallen de minimale vereiste. In dit onderzoek is nagegaan in 
hoeverre de aantallen beschikbaar zijn, voor zowel algemene 
voorzieningen als maatwerkvoorzieningen. 

Duiden van de data met de inrichtingskenmerken als basis (1/2)
Hoofdstuk 2: Aanpak
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― Cliëntkenmerken: In dit onderzoek zijn we nagegaan of cliëntdata over de 
Wmo beschikbaar zijn op niveau van BSN-nummer zodat een koppeling 
aan Zvw- en Wlz data op cliëntniveau mogelijk is. Hiermee kan op 
individueel niveau de cliëntstroom worden gevolgd.

― Zorgzwaarte en zorgprofiel: Bij de reeds uitgevoerde analyse door het 
CBS worden de cliënten geclusterd op basis van zzp. Zorgzwaarte (duur 
en intensiteit) en zorgprofiel zijn in dit onderzoek gekozen als proxy om 
de zzp te benaderen.

Per gemeente is een schets gemaakt van de inrichtingskenmerken en 
beschikbare data op basis van de drie hierboven genoemde categorieën. De 
schetsen van de gemeenten zijn opgenomen in bijlage 3 tot en met 5.   

Het duiden van verschillen tussen gemeenten als uitgangspunt voor het 
gesprek met Kennispunt Twente
Geïnitieerd door de provincie Overijssel heeft Kennispunt Twente in 
opdracht van Samen14 (de 14 samenwerkende Twentse gemeenten) een 
monitor sociaal domein ontwikkeld voor de monitoring van Jeugdhulp en 
Wmo. Het is hun ambitie om ‘Participatie’ onderdeel te maken van de 
monitor evenals een koppeling met Wlz- en Zvw-data. 
Tijdens het gesprek met Kennispunt Twente zijn de bevindingen1 in relatie 
tot vergelijkbaarheid en duiding van Wmo-data getoetst. Voor iedere 
bevinding of uitdaging is vervolgens in het gesprek nagegaan welke 
oplossingen toegepast worden bij de regiomonitor. De uitwerking van het 
gesprek is opgenomen als bijlage 6. 

Duiden van de data met de inrichtingskenmerken als basis (2/2)
Hoofdstuk 2: Aanpak

1. Zowel vanuit de gesprekken met pilotgemeenten als bevindingen vanuit voorgaande opdrachten. 
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In dit hoofdstuk lichten we de vier thema’s voor de inrichtingskenmerken 
beknopt toe en maken we de vertaling naar de beschikbaarheid van data. 
De vier thema’s zijn 1. sturing; 2. bekostiging; 3. inrichting van het stelsel en 
4. informatievoorziening. In de toelichting omschrijven we kort het thema. 
Daarnaast geven we voor de eerste drie thema’s schematisch een keuze 
(‘as’) weer waarop de gemeenten kunnen worden geplot. Deze assen geven 
een indicatie van de Wmo-datadichtheid binnen de gemeente, waarbij er in 
de situaties op de linkerzijde van de assen relatief veel data worden 
vastgelegd of aanwezig zijn, en in de situaties aan de rechterzijde relatief 
weinig. We beschrijven twee uiteen liggende situaties om op heldere wijze 
de verschillen weer te geven. De meeste inrichtingskeuzes van gemeenten 
zullen echter niet ‘helemaal links’ of ‘helemaal rechts’ te plotten zijn; er is 
sprake van een spectrum. Hierbij zijn we ons ervan bewust dat het 
theoretisch kader niet alle inrichtingskeuzes bevat. Het theoretisch kader is 
gebruikt om op hoofdlijnen de inrichtingskeuzes weer te geven en deze te 
gebruiken om een schets te kunnen maken per gemeente. . 

Sturing
Het thema ‘sturing’ kent meerdere subthema’s. Termen als ‘het 
beleggen van professioneel handelen’, ‘regie’, ‘verantwoordelijkheid’ 
en ‘samenwerking binnen het speelveld van aanbieders en gemeente’ 
vallen hieronder.

Figuur 1: schematische keuze voor sturing

Op het moment dat professionals werken met standaard producten of 

tijdsbesteding per cliënt (linkerzijde van de as) vormt de gemeente een 
onderdeel van de afstemming tussen aanbieders en aanbieders en 
gemeente; de gemeente verdeelt het geld tussen de aanbieders (of: betaling 
gebeurt op basis van declaratie) en de aanbieders verantwoorden de 
geleverde productie en kosten aan de gemeente. 
Op het moment dat professionals volledige vrijheid hebben om de vorm en 
omvang van ondersteuning samen met de cliënt te bepalen (rechterzijde van 
de as) kiest de gemeente voor een andere vorm van sturing. Er wordt dan 
meer op gemiddelden of de mix (inzet personeel) gestuurd in onderbouwing 
van bekostiging en het resultaat op bijvoorbeeld wijk- of gemeente niveau 
staat dan meer centraal (binnen een budgettair kader). In de situatie die 
geschetst wordt op de meest rechterzijde van de as, wordt de vrijheid belegd 
bij een groep aanbieders die samen verantwoordelijk zijn of bij individuele 
aanbieders. 
Relatie tussen sturing en beschikbare informatie
De sturingskeuze van de gemeente bepaalt de beschikbaarheid en mate van 
standaardisatie van de data. In de meest linker situatie heeft de gemeente 
meer gedetailleerde informatie nodig om zelf te kunnen sturen, wat in de 
meeste gevallen betekent dat de gemeente informatie vastlegt (of opvraagt) 
op cliëntniveau. In de meest rechter situatie is er voornamelijk informatie 
beschikbaar over resultaten, waarbij vastlegging over de geleverde hulp- en 
ondersteuning over het algemeen op een niet gestandaardiseerde wijze 
gebeurt
Bekostiging

Het bekostigingsmodel beschrijft hoe de gemeente voor Wmo wil 
betalen. Dit betreft een fundamentele keuze over het bekostigen van 
input of output c.q. resultaat, en het bekostigen op cliënt- of 
populatieniveau. De keuze voor een bekostigingsmodel hangt samen 

met de bredere visie van een gemeente op de inrichting van de Wmo.
Een bekostigingsmodel is een weergave van de sturing op de door de 

Inrichtingskeuzes leiden tot verschil in beschikbaarheid van data in theorie (1/3)
Hoofdstuk 3: Theoretisch kader

Professionals werken met 
standaard producten of 
tijdsbesteding per cliënt

Professionals hebben volledige vrijheid om 
de vorm en omvang van ondersteuning 

samen met de cliënt te bepalen
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aanbieder te leveren prestaties, activiteiten of diensten, via betaling door de 
gemeente.
Er zijn vier basisvormen, te onderscheiden op twee assen:
― Betalen voor aanbod of resultaat (technisch: wat is je betaaltitel)?
― Betalen op niveau van populatie of caseload (technisch: wat bepaalt het 

volume)?

Figuur 2: weergave van de vier soorten van bekostiging

― (Beschikbaarheids)functiebekostiging: De aanbieder wordt betaald voor 
het beschikbaar stellen van een functie of voorziening, ongeacht hoeveel 
cliënten hiervan gebruikmaken. De cliënt heeft geen 'toegangsbewijs' 
nodig; de aanbieder bepaalt of en welke zorg wordt geleverd. 
Voorbeelden zijn een buurthuis of de beschikbaarheid van een huisarts. 

― Productiebekostiging: De aanbieder wordt betaald voor het leveren van 
een activiteit, product of geheel traject aan een cliënt. Voorbeelden zijn 
de zzp’s en hulpmiddelen. Het zijn deze vormen die vaak worden 
samengevat onder ‘p * q‘ ofwel prijs maal volume. Ook het PGB is veelal 
gericht op het betalen van een activiteit, product, of traject. In geval van 
productiebekostiging wordt er veel gewerkt met een productenboek. Dit 
betekent dat het te leveren product omschreven is, zowel het resultaat 

als de benodigde inspanning die nodig is om het product te leveren.
― Resultaatbekostiging voor de populatie: De aanbieder ontvangt een vast 

bedrag per inwoner in zijn populatie (of gebied), voor een omschreven 
pakket te bereiken resultaten voor die populatie. Een (samenwerkings-
verband van) aanbieder(s) is verantwoordelijk voor de populatie en 
beheert het aan hem/hen toegekende budget. ‘Schaarsteverdeling’ vindt 
plaats door de aanbieder(s); hierdoor ligt het budgetrisico bij de 
aanbieder(s). De aanbieder wordt ook op de resultaten afgerekend. 

― Resultaatbekostiging per cliënt: De aanbieder ontvangt een vast bedrag 
per cliënt voor een omschreven pakket te bereiken resultaten. Bij deze 
vorm van bekostigen kan de cliënt ook zelf de budgethouder zijn.

Figuur 3: schematische keuze voor de vormen van bekostiging

Zie voor een toelichting op vormen van sturing en bekostiging ook de 
publicatie ‘Sturing en bekostiging van de tweede lijn’.2

Relatie tussen bekostiging en beschikbare informatie
De wijze van bekostiging heeft effect op de data (mate van detail) die 
worden vastgelegd door de gemeente of aanbieders. Daarnaast kunnen 
gemeente en aanbieders afspraken maken over spiegelinformatie 
aanvullend op de informatie die je al hebt vanwege de wijze van bekostigen 
en betalen. 
― In geval van beschikbaarheidsbekostiging wordt er in een deel van de 

Inrichtingskeuzes leiden tot verschil in beschikbaarheid van data in theorie (2/3)
Hoofdstuk 3: Theoretisch kader

Waar betaal je voor (betalingstitel)?
Betalen voor aanbod Betalen voor resultaat

Op basis 
waarvan 
bepaal je 
volume?

Omvang en 
kenmerken 
populatie

1. (Beschikbaarheids)functie-
bekostiging

3. Resultaatbekostiging voor 
de populatie (wordt ook wel 
populatiebekostiging 
genoemd)

Omvang en 
kenmerken 
caseload

2. Productiebekostiging 4. Resultaatbekostiging per 
cliënt Productie-

bekostiging
Populatie-

bekostiging
Resultaat-

bekostiging cliënt
Beschikbaarheids-

bekostiging

2. https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/publicaties/sturing-en-bekostiging-van-de-tweedelijn

https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/publicaties/sturing-en-bekostiging-van-de-tweedelijn
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gevallen data vastgelegd op cliëntniveau (bijvoorbeeld bij een huisarts). 
In een deel van gevallen wordt geen data vastgelegd op cliëntniveau 
(bijvoorbeeld bij een buurthuis).

― In geval van productiebekostiging is er relatief veel gestandaardiseerde 
data aanwezig op cliëntniveau. Aan de hand van registratie of door 
facturatie op cliënt- en productniveau ontvangt de gemeente (of de partij 
waarbij dit belegd is) informatie over het aantal producten (‘q’) en de 
bijbehorende ‘p’ (de prijs). 

― Bij resultaatbekostiging per cliënt ligt niet het product vast, maar het 
resultaat per cliënt. Dit betekent in een deel van de gevallen dat er geen 
data vastliggen over de daadwerkelijk geleverde zorg. 

― Hetzelfde geldt bij resultaatbekostiging voor de populatie. Echter, de data 
die vast worden gelegd is in mindere mate beschikbaar op cliëntniveau. 

Inrichting stelsel
Onder inrichting van het stelsel vallen de keuzes die gemaakt zijn 
over de toegang (het beleggen ervan en de manier van vormgeven) 
en coördinatie op hulp- en ondersteuning. 
Ofwel: wie voert binnen de systematiek welke activiteiten uit 

(bijvoorbeeld signalering of hulpverlening) en wie mag welke besluiten 
nemen (bijvoorbeeld het verlenen van toegang of het verlengen van een 
maatwerkvoorziening)? 

Figuur 4: schematische keuze voor de inrichting van het stelsel

Relatie tussen de inrichting stelstel en de beschikbare informatie
De keuzes die gemaakt worden rondom de inrichting van het stelsel, zijn 
vaak één op één te koppelen aan de beschikbaarheid van data. Primair ligt 
het onderscheid bij het beleggen van de toegang tot hulp- en ondersteuning 
bij de gemeente of bij de aanbieders. Aangezien dit niet direct iets zegt over 
de beschikbaarheid van data, is er hier voor gekozen om twee situaties te 
schetsen rondom het aantal toegangspunten en dus databronnen waarin bij 
toegang tot ondersteuning data worden vastgelegd. Is de toegang tot hulp en 
ondersteuning in zijn totaliteit bij één toegangspunt belegd (linkerzijde van 
de as)? Of is er sprake van meerdere toegangspunten tot hulp en 
ondersteuning (rechterzijde van de as)? In het eerste geval is het mogelijk 
dat de toegang bij de gemeente is belegd (zaken rondom toegang [en 
mogelijk: indicaties] worden in hetzelfde bronsysteem geregistreerd) of dat 
de gemeente de taak heeft gemandateerd (de gemeente blijft eigenaar van 
de data). In geval van meerdere toegangspunten is het meer waarschijnlijk 
dat data rondom toegang tot zorg in verschillende bronsystemen worden 
geregistreerd (mogelijk voor verschillende aanbieders). Dit kan betekenen 
dat het meer moeite kost om inzicht te geven in data over de toegang tot 
Wmo wat betreft aantallen en zorgvraag. De gemaakte afspraken tussen de 
gemeente en de toegangspunten zijn hierin leidend. 

Informatievoorziening
De keuze voor de inrichting van informatievoorziening ligt in lijn met 
de keuzes vanuit de gemeente op het gebied van sturing en 
bekostiging. De inrichtingskeuzes die gemaakt worden over sturing, 
bekostiging en de inrichting van het stelsel vertalen zich door naar de 

data die worden vastgelegd en de informatie waarop gestuurd wordt. Hierbij 
moet de kanttekening geplaatst worden dat er aanvullende keuzes gemaakt 
kunnen worden om de ontbrekende informatie die ontstaat vanuit een 
bepaalde bekostigingssystematiek, aan te vullen. In geval van een lumpsum-
bekostiging kan de keuze gemaakt worden om informatie te verzamelen 
over de daadwerkelijk geleverde zorg, bijvoorbeeld vanuit CAK-data.

Inrichtingskeuzes leiden tot verschil in beschikbaarheid van data in theorie (3/3)
Hoofdstuk 3: Theoretisch kader

Eén centraal toegangspunt 
tot hulp- en ondersteuning

Meerdere toegangspunten 
tot hulp en ondersteuning
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In dit hoofdstuk koppelen we de bevindingen voor de drie 
pilotgemeenten terug. Hierbij geven we enerzijds inzicht in de 
inrichtingskenmerken van de kenmerken na decentralisatie, anderzijds 
geven we aan wat de beschikbaarheid van de data is en hoe deze zou 
kunnen worden geduid.
De inrichtingskenmerken worden per gemeente weergegeven volgens 
de thema’s zoals besproken in het theoretisch kader. Vervolgens 
geven we per gemeente aan welke data er beschikbaar zijn naar de 
categorieën cliëntaantallen, cliëntkenmerken en zorgzwaarte en 
zorgprofiel (zie bijlage 3 tot en met 5). Hierna volgt een korte 
samenvatting van het gesprek met Kennispunt Twente waarin we 
ingaan op de uitdagingen bij het koppelen van Wmo-data tussen 
gemeenten en het duiden ervan (zie bijlage 6).
Op basis van de bevindingen per gemeente geven we de algemene 
conclusies weer. Daarbij hebben we drie bronnen onderzocht tijdens 
de gesprekken met de gemeente: de gemeentelijke bronnen, SVB-
data rondom PGB en CAK-data rondom eigen bijdrage. 
Voor iedere databron geven we antwoord op de volgende twee 
vragen:
1. Is het mogelijk om de Wmo-data te koppelen aan de Wlz- en Zvw-

data?
2. Hoe vergelijkbaar is de Wmo-data die gekoppeld wordt tussen 

gemeenten?
Onder ‘oude Wmo-taken’ verstaan we de taken zoals deze bij de 
gemeenten zijn gelegd vanuit de Wmo 2007 en onder de nieuwe 
Wmo-taken de taken vanuit de aanvullende Wmo-taken vanuit de 
Wmo 2015. 

Verschillen in inrichtingskeuzes als gevolg van de decentralisatie in de praktijk (1/2)
Hoofdstuk 4: Bevindingen en conclusies

(Sturings)informatie is veelal beschikbaar als uitkomstinformatie over de populatie op 
wijkniveau (Tom). In de huidige inrichting is bewust de keuze gemaakt geen informatie op 
te vragen op niveau van BSN-nummer. Hierdoor worden er geen analyses op cliëntniveau 
uitgevoerd door de gemeente. Belangrijke resultaatindicatoren voor de nieuwe Wmo-
taken zijn zelfredzaamheidsmatrix en de participatielader (op wijkniveau) en terugval in 
zorg. 

Voor de oude Wmo-taken is geaggregeerde p*q-informatie beschikbaar per voorziening

Professionals werken met 
standaard producten of 
tijdsbesteding per cliënt

Professionals hebben volledige vrijheid om 
de vorm en omvang van ondersteuning 

samen met de cliënt te bepalen

Productie-
bekostiging

Populatie-
bekostiging

Resultaat-
bekostiging cliënt

Overige oude Wmo-
taken als vervoer en 

hulpmiddelen 

HbH Nieuwe Wmo-
taken

Eén centraal toegangspunt 
tot hulp- en ondersteuning

Beschikbaarheids-
bekostiging

Nieuwe Wmo-taken 
(begeleiding)

Meerdere toegangspunten 
tot hulp en ondersteuning

Tom en Participe

Inrichtingskenmerken gemeente Alphen aan den Rijn

Oude Wmo-taken



12
© 2018 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative 
(‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. 

Inrichtingskenmerken gemeente Ede Inrichtingskenmerken gemeente Heerlen

Verschillen in inrichtingskeuzes als gevolg van de decentralisatie in de praktijk (2/2)
Hoofdstuk 4: Bevindingen en conclusies

Professionals werken met 
standaard producten of 
tijdsbesteding per cliënt

Professionals hebben volledige vrijheid om 
de vorm en omvang van ondersteuning 

samen met de cliënt te bepalen

Productie-
bekostiging

Populatie-
bekostiging

Resultaat-
bekostiging cliënt

Eén centraal toegangspunt 
tot hulp- en ondersteuning

Beschikbaarheids-
bekostiging

Meerdere toegangspunten 
tot hulp en ondersteuning

Via gecontracteerde aanbieders voor 
thuisondersteuning; herindicatie door aanbieders; 

rest via Wmo-consulenten en sociale teams

(Sturings)informatie is beschikbaar op meerdere niveaus door de mate van detail waarin 
de data worden vastgelegd in de systemen (registratie op BSN-nummer niveau). 
Belangrijke indicatoren of parameters:

― Aantallen indicaties per zorgvraag
― In- en uitstroom
― Begroting versus uitnutting

Professionals werken met 
standaard producten of 
tijdsbesteding per cliënt

Professionals hebben volledige vrijheid om 
de vorm en omvang van ondersteuning 

samen met de cliënt te bepalen

Productie-
bekostiging
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bekostiging

Resultaat-
bekostiging cliënt

Eén centraal toegangspunt 
tot hulp- en ondersteuning

Beschikbaarheids-
bekostiging

Meerdere toegangspunten 
tot hulp en ondersteuning

(Sturings)informatie over de oude Wmo-taken is beschikbaar op cliëntniveau. Informatie 
binnen de nieuwe Wmo wordt aangeleverd in de vorm van periodieke rapportages. Op 
het moment vindt er een omschakeling plaats wat betreft informatie en indicatoren:

― Aantal unieke cliënten, stand van zaken t.o.v. budget (tussen-indicatoren)
― Het concept van Machteld Huber rondom positieve gezondheid (toekomstige 

indicatoren)

Nieuwe Wmo-taken 
(begeleiding)Oude Wmo-taken

Nieuwe Wmo-
taken

Via STAND-BY! en 
Wmo-consulenten

Overige oude Wmo-
taken als vervoer en 

hulpmiddelen 

Hoewel professionals in Ede (zowel van gemeente als van aanbieders) werken met een aantal vooraf 
afgesproken producten, indiceren zij op basis van een uitgebreid maatwerkgesprek. De (behoefte van de) 
cliënt staat daarbij centraal. De afweging voor tijdsbesteding wordt vrijgelaten en is een inschatting die de 

professional zelf maakt.

Pilot Ede-West
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Alphen aan den Rijn Ede Heerlen

Verschillen in data qua beschikbaarheid en mate van detail in de praktijk als gevolg van 
inrichtingskeuzes

Hoofdstuk 4: Bevindingen en conclusies

― Bekend voor de oude Wmo-taken
― Bekend voor de nieuwe Wmo-taak 

begeleiding: Tom rapporteert over 
cliënt-aantallen in de wijken, die een 
persoonlijk plan krijgen. 

― Bekend voor Beschermd WonenC
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― Bekend voor alle cliënten3

― BSN-nummer bekend voor alle 
cliënten. Koppeling te maken met 
postcode en overige cliëntkenmerken

― Datum in en uit ‘zorg’ bekend
― Geleverde hoeveelheid zorg en 

ondersteuning bekend
― Beschikking/ indicatie bekend

― Bekend voor alle cliënten3

― BSN-nummer bekend voor oude Wmo-
taken

― BSN-nummer nu nog bekend voor de 
nieuwe Wmo-taken (begeleiding), in de 
toekomst waarschijnlijk niet meer

― Ondersteuningsvorm bekend voor 
oude Wmo-taken

― Niet bekend voor nieuwe Wmo-taak 
begeleiding (persoonlijk plan)

Kennispunt Twente ervaart uitdagingen in het vergelijken van Wmo-data
Geïnitieerd door de provincie Overijssel heeft Kennispunt Twente in 
opdracht van Samen14 (de 14 samenwerkende Twentse gemeenten) een 
monitor sociaal domein ontwikkeld voor de monitoring van Jeugdhulp en 
Wmo. Vanuit Kennispunt Twente wordt de mate van vergelijkbaarheid van 
Wmo-data benoemd als één van de uitdagingen; zowel door een niet-

uniform gebruik van codes, als door het hebben van verschil in 
inrichtingskeuzes. Ook het garanderen van de datakwaliteit wordt als één 
van de uitdagingen genoemd. 
De uitwerking van de uitdagingen en oplossingsrichtingen voor het vergroten 
van de vergelijkbaarheid tussen gemeenten voor deze regiomonitor wordt 
weergegeven in bijlage 6. 

3. Met ‘alle cliënten’ wordt bedoeld de cliënten binnen de Wmo, waarbij we hebben gesproken over de registratie in 2017. Hier is niet gekeken op persoonsniveau, maar puur naar de aantallen. 
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Het op landelijk niveau koppelen van Wmo-data aan Wlz- en Zvw-data is voor een 
beperkt deel van de gemeenten mogelijk

Hoofdstuk 4: Bevindingen en conclusies

Databron 1. Is het mogelijk? 2. Hoe vergelijkbaar zijn de resultaten?

Databronnen
gemeenten4

― Het op landelijk niveau koppelen van data over de volledige Wmo
aan de Wlz- en Zvw-data tot cliëntstromen is voor een beperkt deel 
van de gemeenten mogelijk. Dit komt doordat niet alle gemeenten 
Wmo-data beschikbaar hebben op niveau van BSN-nummer.

― Daarnaast hebben de gemeenten die wel data op niveau van BSN-
nummer beschikbaar hebben, deze data vaak alleen voor 
maatwerkvoorzieningen beschikbaar en niet voor algemene 
voorzieningen. 

― Het opvragen van data op BSN-nummer bij aanbieders is voor een 
deel van de gemeenten mogelijk. Voor een deel van de gemeenten 
wordt de data niet vastgelegd door aanbieders op BSN-nummer. In 
de meeste gemeenten bestaat er verschil tussen de oude Wmo-
taken en de nieuwe Wmo-taken. Het opvragen van de data zorgt 
voor hoge administratieve lasten bij beide partijen.

― De beleidsvrijheid van gemeenten leidt tot grote verschillen in 
inrichtingskeuzes van de Wmo. 

― Tussen gemeenten bestaan verschillen tussen welke vormen van hulp en 
ondersteuning onder maatwerk vallen en welke onder algemene 
voorzieningen. Bij de ene gemeente wordt begeleiding voornamelijk als 
algemene voorziening geleverd, bij de andere gemeente voornamelijk als 
maatwerk. 

― Bovenstaande, in combinatie met het verschil in beschikbaarheid van 
cliëntinformatie per gemeente (geen data beschikbaar op cliëntniveau, 
alleen voor maatwerk-cliënten of voor maatwerk-cliënten en cliënten van 
algemene voorzieningen), leidt tot een mindere mate van 
vergelijkbaarheid van de Wmo-gegevens tussen gemeenten op landelijk 
niveau. 

SVB-data 
(PGB)

― Bij de SVB zijn per gemeente de bedragen PGB bekend per cliënt, 
zowel beschikt als besteed.

― Deze zouden op landelijk niveau gekoppeld kunnen worden aan 
Zvw- en Wlz-data om tot cliëntstromen te komen voor cliënten met 
PGB.

― Iedere gemeente maakt een eigen keuze over hun beleid rondom het 
verstrekken van PGB’s, waarbij bijvoorbeeld ontmoediging van PGB-
gebruik door één gemeente kan zorgen voor een relatief laag PGB 
gebruik ten opzichte van een gemeente waar dit niet wordt ontmoedigd. 
De vergelijkbaarheid tussen gemeenten van PGB-data is hierdoor laag. 

― Daarnaast zijn de aantallen/ bedragen PGB over het algemeen een klein 
deel van het totaal aantal cliënten dat gebruik maakt van de Wmo. 

CAK-data 
(eigen 
bijdrage)

― Bij het CAK is per gemeente de daadwerkelijk geleverde zorg (duur 
en intensiteit) op te vragen voor alle cliënten die een eigen bijdrage 
hebben betaald. 

― Deze zouden op landelijk niveau gekoppeld kunnen worden aan 
Zvw- en Wlz-data om tot cliëntstromen te komen voor cliënten met 
een eigen bijdrage.

― Iedere gemeente maakt een eigen keuze rondom de eigen bijdrage. Een 
deel van de gemeenten kiest ervoor om voor vrijwel alle cliënten die een 
maatwerkvoorziening ontvangen een eigen bijdrage te vragen. Andere 
gemeenten sluiten verschillende groepen Wmo-cliënten uit van de eigen 
bijdrage. De vergelijkbaarheid van de CAK-data is hierdoor laag. 

― Voor de kwaliteit en volledigheid van de CAK-data zijn gemeenten 
afhankelijk van aanbieders. 

― Het voortbestaan van deze databron is daarnaast onzeker gezien de 
kabinetsplannen rondom een vaste eigen bijdrage. 

4. Een deel van de databronnen van de gemeente wordt gebruikt voor de aanlevering van data aan de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.  
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Algemene conclusies van het onderzoek
Op basis van dit onderzoek komen we tot een aantal algemene conclusies:
1. De bevindingen over de inrichtingskeuzes en de doorvertaling naar de 

beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van data van de drie 
pilotgemeenten komen overeen met het theoretisch kader. 

2. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten wat betreft inrichtingskeuzes, 
voortkomend uit de beleidsvrijheid van gemeenten (zie onderstaande 
een toelichting op beleidsvrijheid). De inrichtingskeuzes zijn van invloed 
op de beschikbaarheid en mate van detail van de data. 3. Koppeling van data over de oude Wmo-taken (gemeentelijke bronnen) 

aan Wlz- en Zvw data lijkt nog het beste mogelijk, qua beschikbaarheid 
en vergelijkbaarheid van deze data tussen gemeenten. De informatie 
over de oude Wmo-taken is echter onvoldoende geschikt om inzicht te 
geven in de gehele ondersteuningsvraag van de cliënt. Data over de 
nieuwe Wmo-taak begeleiding wordt verschillend vastgelegd, variërend 
van de geleverde hulp en ondersteuning op cliëntniveau tot een outcome
rapport op wijkniveau (zonder onderliggende cliëntgegevens). Deze data 
is dan ook niet geschikt op landelijk niveau voor een koppeling aan de 
Wlz- en Zvw-data;

4. De landelijke databronnen geven slechts inzicht in een deel van de data 
op cliëntniveau binnen de Wmo (cliënten die een eigen bijdrage betalen 
en/of cliënten die een PGB hebben) en zijn vanwege inrichtingskeuzes 
onvoldoende vergelijkbaar om een zinnige vergelijking te maken tussen 
gemeenten.

5. Uit bovenstaande conclusies blijkt dat Wmo-data op landelijk niveau van 
beperkte waarde zijn om inzicht te geven in cliëntstromen en om een 
goede interpretatie van de uitkomsten van een dergelijk onderzoek naar 
cliëntstromen te kunnen doen.

Het verzamelen van Wmo-data op landelijk niveau is van beperkte waarde om inzicht te 
geven in cliëntstromen tussen de Wlz, Zvw en Wmo

Hoofdstuk 4: Bevindingen en conclusies

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning 
en begeleiding van hun inwoners (Wmo), meer mensen aan de slag te 
krijgen (Participatiewet) en hebben een jeugdhulpplicht (Jeugdwet). De 
decentralisatie is er onder andere op gericht dat mensen sneller geholpen 
worden bij zorg- en ondersteuningsvragen en dat mensen zorg en 
ondersteuning krijgen die zoveel mogelijk aansluit op hun persoonlijke 
(thuis)situatie, mogelijkheden en sociale netwerk. Dit vraagt onder andere 
om het anders organiseren van de toegang tot zorg/ hulp en 
ondersteuning, meer samenhang in aanbod en meer en betere 
samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en mantelzorgers.
In de Wmo heeft de inwoner geen recht op ondersteuning. Dit is een 
groot verschil met het medisch domein. De toegang tot Wmo-
ondersteuning is de uitkomst van een breed gesprek. De professional 
krijgt hierdoor meer handelingsvrijheid. Mede daardoor komt er steeds 
meer maatwerk (dat aansluit bij behoefte inwoner) en steeds minder 
standaardisatie in Wmo-voorzieningen. Ook dit is een groot verschil met 
het medisch domein.
Iedere gemeente heeft de beleidsvrijheid gekregen om passende 
inrichtingskeuzes te maken om de transitie succesvol te laten zijn. De

beleidsvrijheid van de gemeenten heeft geleid tot een veelheid aan 
inrichtingskeuzes-combinaties met bijpassende gevolgen voor de data die 
vastgelegd wordt. Hier kan echter geen waardeoordeel aan verbonden 
kan worden: wanneer een inrichtingskeuze leidt tot het niet vastleggen 
van data op cliëntniveau is dit niet ‘minder goed’ of juist ‘beter’ dan 
wanneer er gewerkt wordt met indicatie en de bijbehorende uitnutting op 
cliëntniveau. 
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Aanbevelingen en oplossingsrichtingen van het onderzoek
Op basis van onze conclusies in het onderzoek ‘Zicht op Wmo’ komen we 
tot de volgende aanbevelingen en oplossingsrichtingen in relatie tot het in 
kaart brengen van cliëntstromen tussen de Wlz, Zvw en Wmo door 
koppeling met Wmo-data:
1. We adviseren om in de analyse van CBS geen koppeling te maken met 

de Wmo-data zoals deze twee keer per jaar worden aangeleverd door 
de gemeente aan de GMSD. Dit omdat deze data onvoldoende 
vergelijkbaar zijn en daarom onvoldoende zicht kunnen geven in een 
relatie tussen ondersteuning geleverd in de Wmo met zorg geleverd 
binnen Wlz of Zvw (en eventuele afwenteling).

2. We adviseren om geen koppeling te maken met specifiek Iv3-data, 
omdat deze geen goede proxy vormen voor gemeentelijke Wmo-
uitgaven, ook niet voor maatwerk. De onderbouwing hiervan is 
vastgelegd door Cebeon (Sociaal domein tussen vernieuwing en 
transitie) en VNG (Onderzoek naar gemeentelijke financiën sociaal 
domein 2016).5 Iv3-gegevens zijn niet goed vergelijkbaar omdat 
gemeenten vergelijkbare zaken niet op dezelfde categorieën boeken 
(zoals bijvoorbeeld kosten van buurthuizen). De categorie ‘Maatwerk’ 
zegt wel iets over uitgaven voor maatwerkvoorzieningen, maar het is de 
vraag of alle relevante Wmo-uitgaven daarop geboekt worden. 
Daarnaast wijst dit onderzoek uit dat een deel van de gemeenten meer 
op algemene voorzieningen en minder op maatwerk inzetten, waardoor 
de categorie maatwerk niet vergelijkbaar is tussen gemeenten. 

3. Respecteer de beleidsvrijheid van gemeenten waar bewust voor 
gekozen is per 1 januari 2015. Kies niet voor registratievereisten of 
uniformering van (een deel van) inrichtingskeuzes om tot landelijk 
beschikbare en vergelijkbare Wmo-data te komen. 

4. Geef de gemeenten inzicht in ‘hun’ cijfers vanuit landelijke bronnen 

zoals de Wlz en Zvw, zodat zij zelf kunnen sturen op in- en doorstroom 
binnen de drie domeinen, waar mogelijk op wijkniveau. 

Op het moment dat het hoofddoel van de analyse het in kaart brengen van 
eventuele afwenteling is, zijn de vijfde en zesde aanbevelingen van belang. 
5. Eventuele afwenteling (zowel vanuit het gemeentelijke domein naar het 

landelijk domein als andersom) kan worden gesignaleerd op basis van 
de reeds beschikbare data in de CBS-analyse. Bij gemeenten met een 
relatief hoog (of laag) gebruik van Zvw en Wlz ten opzichte van andere 
gemeenten kan het gesprek worden aangegaan over de mogelijke 
oorzaken. Of afwenteling één van de oorzaken is, zou in nader gesprek 
met de betrokken gemeenten moeten worden onderzocht.

6. Daarnaast kan afwenteling nader in kaart worden gebracht door te 
focussen op de cliëntstromen van cliëntprofielen die een risico hebben 
op afwenteling. Selecteer hiervoor opnieuw een aantal pilotgemeenten 
en voer hier gedetailleerd onderzoek naar uit; zowel kwalitatief als 
kwantitatief op basis van de data van de afgelopen drie jaar. 

Eventuele afwenteling kan inzichtelijk gemaakt worden aan de hand van bestaande 
landelijke data of gericht onderzoek

Hoofdstuk 5: Aanbevelingen en oplossingsrichtingen

5. https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/tekorten-jeugd-wmo-sociaal-domein%20#Onderzoek_Cebeon_naar_financien_sociaal_domein_2016. 

https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/tekorten-jeugd-wmo-sociaal-domein#Onderzoek_Cebeon_naar_financien_sociaal_domein_2016


Bijlagen
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Bijlage 1: Aanleiding van onderzoek; motie kamerlid Rutte
Bijlagen
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Gesprek uitgevoerde analyse CBS
De resultaten van de analyse van CBS over de in- en doorstroom van 
cliënten in de Wlz en Zvw zijn inmiddels gepubliceerd.B1 Tijdens het gesprek 
met het CBS is nagegaan welke uitgangspunten door het CBS zijn 
gehanteerd om de in- en doorstroom in kaart te brengen.  
Uit dit gesprek kwamen de volgende drie punten naar voren:
1. De analyse is uitgevoerd voor alle personen waarover het CIZ in 2015 

een besluit heeft genomen. Voor cliënten met een Wlz-indicatie is 
nagegaan of zij gebruik hebben gemaakt van wijkverpleging (Zvw);

2. In de analyse zijn de volgende cliëntkenmerken meegenomen:

1. Leeftijd (de gemiddelde leeftijd van de zorgvrager);
2. Woonplaats (gemeente)
3. Zorgzwaarte (op basis van zzp);
4. ZorgprofielB2.

3. De resultaten zijn gepresenteerd op gemeente niveau. In geval van 
onvoldoende bevindingen op gemeente niveau, zijn de resultaten in 
verband met privacy niet weergegeven.

Bijlage 2: Resultaat analyse CBS
Bijlagen

B1. https://www.monitorlangdurigezorg.nl/publicaties/publicaties-2017/personen-waarover-het-ciz-in-2015-een-besluit-heeft-genomen
B2. Voor alle cliënten met een VV-profiel (verpleging en verzorging) is onderscheid gemaakt naar cliënten die intramurale zorg ontvingen in 2015, die extramurale zorg ontvingen in 2015, die 
overleden waren op 31 december 2015 en cliënten waarvan niet bekend was of zij Wlz-zorg hebben gebruikt op 31 december 2015

https://www.monitorlangdurigezorg.nl/publicaties/publicaties-2017/personen-waarover-het-ciz-in-2015-een-besluit-heeft-genomen


20
© 2018 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative 
(‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. 

Sturing Voor nieuwe Wmo-taken (individuele- en groepsbegeleiding) is sprake van 
een meerjarig contract tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en een consortium 
van aanbieders (‘Tom in de buurt’, hierna ‘Tom’). Binnen Tom wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen algemene- en maatwerkvoorzieningen, en er zijn geen vast 
omschreven producten en/ of arrangementen. Het persoonlijke plan van de cliënt staat 
centraal; de persoonlijke ontwikkeling van de individuele cliënt wordt gemonitord.  
Separaat sluit de gemeente ZIN-contracten voor de oude Wmo-taken. Verantwoording 
vindt plaats door continue het gesprek aan te gaan over behaalde resultaten.

Bekostiging De nieuwe Wmo-taken (begeleiding) wordt gefinancierd met een vast 
jaarlijks lumpsum-bedrag aan Tom. Bekostiging ervoor vind plaats op populatieniveau. 
Voor huishoudelijke hulp vindt de bekostiging plaats op basis van resultaatgebieden 
(resultaatbekostiging op cliëntniveau). Overige hulp en ondersteuning (zoals vervoer en 
hulpmiddelen) is ingericht op productniveau en wordt grotendeels p * q gefinancierd 
(productiebekostiging). Het uitgangspunt van de gemeente Alphen aan den Rijn is dat 
iedereen de hulp en ondersteuning ontvangt die hij of zij nodig heeft. Dit betekent dat 
een keuze voor leveringsvorm (ZIN of PGB) door de cliënt zelf gemaakt wordt. 

Informatievoorziening Binnen de gemeente Alphen aan den Rijn loopt op dit 
moment een project rondom monitoring en stuurinformatie om de huidige monitoring en 
sturing door te ontwikkelen. De gemeente werkt op dit moment voornamelijk met 
kwartaalrapportages van Tom (met uitkomstinformatie over de populatie op wijkniveau) 
en van Participe (op p*q niveau, per vorm van ondersteuning). De gemeente is officieel 
eigenaar van de data die wordt vastgelegd door Participe (op BSN-niveau), maar kiest 
ervoor geaggregeerde informatie op te vragen in plaats van ruwe cliëntdata.  

Inrichting stelsel De coördinatie op hulp en ondersteuning vindt plaats door de 
professional waar het zwaartepunt van de problematiek ligt. Dit is casus-afhankelijk. In 
geval van Wmo zal de regie bijna altijd bij Tom liggen of bij Participe. De toegang tot de 
nieuwe Wmo-taak begeleiding is belegd bij Tom. Tom werkt zo veel mogelijk 
beschikkingsloos. De toegang tot ondersteuning voor de oude Wmo-taken en PGB’s
(zowel oude als nieuwe Wmo-taken) is belegd bij Participe (onderdeel van het Service-
plein, geen aanbieder van hulp en ondersteuning). Participe is ook verantwoordelijk 
voor het technisch contract management en geeft de beschikkingen af. 

Bijlage 3a: Gemeentelijke schets Alphen aan den Rijn (schets inrichting)
Bijlagen

(Sturings)informatie is veelal beschikbaar als uitkomstinformatie over de populatie op 
wijkniveau (Tom). In de huidige inrichting is bewust de keuze gemaakt geen informatie op 
te vragen op niveau van BSN-nummer. Hierdoor worden er geen analyses op cliëntniveau 
uitgevoerd door de gemeente. Belangrijke resultaatindicatoren voor de nieuwe Wmo-
taken zijn zelfredzaamheidsmatrix en de participatielader (op wijkniveau) en terugval in 
zorg. 

Voor de oude Wmo-taken is geaggregeerde p*q-informatie beschikbaar per voorziening
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standaard producten of 
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de vorm en omvang van ondersteuning 
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Informatie die beschikbaar is over cliënten die gebruik maken van de Wmo-voorzieningen is met name afkomstig uit de kwartaalrapportages van Tom en Participe. Voor de 
nieuwe Wmo-taken wordt op wijkniveau een overzicht van kwantitatieve en kwalitatieve KPI’s gegeven, zoals de ontwikkeling van de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) op 
populatieniveau per wijk, de participatieladder en de mate van terugval. Aanvullend wordt in de rapportages uitkomsten van cliënttevredenheidsonderzoeken en 
stakeholderstevredenheidsonderzoeken meegenomen. Voor de oude Wmo-taken wordt er inzicht gegeven in aantallen cliënten per product en de daarbij horende kosten. 
De inrichtingskeuzes (veel coördinatie op hulp en ondersteuning) bij de aanbieders, toegang belegd bij de aanbieders) en de keuzes die zijn gemaakt rondom de inrichting 
van informatievoorziening leiden ertoe dat er weinig data beschikbaar is op cliëntniveau. De data van het CAK biedt hier onvoldoende een aanvulling op; binnen Tom betaalt 
maar een klein deel van de cliënten een eigen bijdrage (10%) en ook buiten Tom zijn er meerdere cliënten waarvoor geen eigen bijdrage geldt. CAK-data die er is zegt in dit 
geval weinig over feitelijk gebruik, omdat er geen vaststaande producten / arrangementen zijn.
Alphen aan den Rijn valt onder Leiden als centrumgemeente wat betreft beschermd wonen. Ten tijde van dit onderzoek werden voor de eerste keer de cliëntaantallen 
aangeleverd wat betreft beschermd wonen, in voorbereiding op 2020 (uitkering van middelen BW aan individuele gemeenten). Deze informatie maakt nog geen onderdeel 
uit de van de sturing. 

Bijlage 3b: Gemeentelijke schets Alphen aan den Rijn (toelichting op data)
Bijlagen

De aantallen cliënten die gebruik maken van hulp en ondersteuning binnen de oude Wmo-taken, zijn bij de gemeente bekend op basis van de rapportages van 
Participe. De gemeente Alphen  is eigenaar van de data op BSN-niveau. Tom rapporteert cliëntaantallen (begeleiding) op wijkniveau. Cliëntaantallen zouden 
opgevraagd kunnen worden bij Tom, echter niet op BSN-niveau. 

De gemeente vraagt geen informatie uit op BSN-niveau. Dit betekent automatisch dat er geen koppeling wordt gemaakt met cliëntkenmerken als leeftijd, 
geslacht en sociaal economische status. Er wordt op het moment geen relatie gelegd tussen Wlz-data, Zvw-data en Wmo-data op cliëntniveau. Het BSN-
nummer wordt op het moment niet geregistreerd door Tom. In de toekomst zou het een optie zijn het BSN-nummer verplicht te maken als dat voor de gemeente 
en de aanbieders meerwaarde heeft, bijvoorbeeld is het kader van een koppeling met de Wlz- en Zvw-data; het wordt nu gebruikt als een vrij veld. Participe
levert geen informatie aan de gemeente op cliënt-/BSN-niveau, maar beschikt wel over de BSN-nummers. De gemeente is ook eigenaar van deze data en kan 
deze dus opvragen. Participe levert deze data aan voor de gemeentelijke monitor sociaal domein (GMSD).

Binnen Tom is het individueel opgestelde zorgplan leidend in de hulp en ondersteuning die geboden wordt. Er wordt niet gewerkt met producten, arrangementen, 
cliëntprofielen of een andere vorm van categorisering. In de sturingsfilosofie van Alphen aan den Rijn is het werken met een vast omlijnd ondersteuningsaanbod 
achterhaald en wordt dit juist gezien als belemmerend. Voor de gemeente is het conform hun sturingsfilosofie dan ook niet wenselijk om inzicht te hebben in een 
bepaald ‘type cliënt’ met een daarbij horend ‘zorgprofiel’, wat resulteert in x uren hulp en ondersteuning van type y. Dit leidt volgens de gemeente juist tot 
administratieve lasten en minder flexibiliteit in de verleende zorg. Wel is er zicht op de datum waarop cliënten ‘in zorg’ komen, wanneer zij ‘uit zorg’ gaan en op 
terugval. Op de hoeveelheid hulp en ondersteuning die geleverd wordt en de vorm waarin dit geleverd wordt, wordt dus bewust niet gestuurd. 
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rest via Wmo-consulenten en sociale teams

Inrichting stelsel De gemeente (Wmo-consulenten en de sociale teams) is 
verantwoordelijk voor de coördinatie op de zorg. De Wmo-consulenten voeren de 
gesprekken voor de maatwerkvoorzieningen en geven de indicatie (beschikking) af. De 
herindicatie van de maatwerkvoorziening wordt verricht door de zorgaanbieders. De 
gemeente monitort dit om hier voldoende zicht op te houden. De toegang tot de 
algemene voorziening voor de thuisondersteuning loopt rechtstreeks via de 
gecontracteerde aanbieders. Het aandeel cliënten wat gebruik maakt van thuiszorg als 
algemene voorziening is echter klein. 

Bijlage 4a: Gemeentelijke schets Ede (schets inrichting)
Bijlagen

Sturing Ede hanteert een bekostigingsmodel dat gebaseerd is op bestuurlijke 
aanbesteding: de contractering verloopt in samenspel tussen gemeente en aanbieders, 
dit gebeurt via een open en transparant proces en alle partijen kunnen meedoen. De 
overeenkomsten die gesloten worden gelden voor onbepaalde tijd. De producten 
krijgen vaste vorm middels contractering. In samenspraak worden de tarieven 
vastgesteld. Binnen Pilot Ede-West wordt ingezet op het optimaliseren van de 
dienstverlening aan cliënten en op het creëren van vrije ruimte voor de professionals 
om te doen wat nodig is voor het juiste maatwerk bij een hulpvraag. 

Bekostiging Voor het overgrote deel van de gevallen wordt er gewerkt met 
prestatiebekostiging, p*q. Keuzevrijheid voor cliënten is hierin een essentieel 
uitgangspunt. Het is aan de cliënt om een keuze te maken voor ZIN of voor PGB. De 
gemeente Ede beschikt over een productendienstcatalogus. Daarin staan de producten 
beschreven die aangeboden worden binnen de Wmo. Sinds 2017 is het product 
thuisondersteuning ingevoerdB3. Thuisondersteuning wordt zowel geleverd als 
algemene voorziening en maatwerk (grootste gedeelte). Ede wil in de toekomst 
toewerken naar resultaatgerichte bekostiging en vormen van populatiebekostiging. 

B3. Hieronder vallen huishoudelijke ondersteuning, signalering over zelfredzaamheden en participatie en preventieve interventies zoals doorverwijzing naar ontmoetingsplaats. 

(Sturings)informatie is beschikbaar op meerdere niveaus door de mate van detail waarin 
de data wordt vastgelegd in de systemen (registratie op BSN-nummer niveau). 
Belangrijke indicatoren of parameters:

― Aantallen indicaties per zorgvraag
― In- en uitstroom
― Begroting versus uitnutting

Informatievoorziening De informatiespecialisten van de gemeente Ede stellen ieder 
kwartaal een rapportage op met managementinformatie voor de Wmo. Hierin wordt de 
informatie die op cliëntniveau beschikbaar is, geaggregeerd tot een gemeentelijk beeld. 
Zaken als in- en uitstroom worden in kaart gebracht, maar ook indicaties - uitgesplitst 
naar zorgvraag - en uren maatwerkvoorziening thuisondersteuning. Ook wordt 
halfjaarlijks de uitnuttig vergeleken met begroting. Daarnaast is er een Sociale Monitor 
Ede. Deze wordt twee keer per jaar beschikbaar gesteld.

Hoewel professionals in Ede (zowel van gemeente als van aanbieders) werken met een aantal vooraf 
afgesproken producten, indiceren zij op basis van een uitgebreid maatwerkgesprek. De (behoefte van de) 
cliënt staat daarbij centraal. De afweging voor tijdsbesteding wordt vrijgelaten en is een inschatting die de 

professional zelf maakt.

Pilot Ede-West
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De gemeente Ede beschikt over veel data op cliëntniveau. Er wordt gebruik gemaakt van meerdere systemen (zoals MensCentraal, Suite voor Sociaal domein) binnen de 
gemeente om de cliëntdata te registreren. Aanvullend wordt de data van de Sociale verzekeringsbank (informatie over beschikte en besteedde bedragen PGB) en het CAK 
(informatie over de geleverde zorg waarvoor een eigen bijdrage is betaald) gebruikt in aanvulling op de data die binnen de gemeente wordt vastgelegd.
De informatiespecialisten van de gemeente geven aan dat de betrouwbaarheid van de door hen vastgelegde data hoger ligt dan 90%. Een argument hiervoor is dat er 
bijvoorbeeld cliënten overlijden en dat cliënten na overlijden in het systeem blijven als zijnde dat zij nog hulp en ondersteuning ontvangen. Ook komt het voor dat cliënten 
twee keer geregistreerd kunnen worden. Bij het registreren van de gegevens is sprake van veel handmatig werk, waardoor het kan voorkomen dat er een typefout wordt 
gemaakt. 
De gemeente Ede werkt met zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). Het is niet verplicht om alle velden in te vullen, alleen daar waar doelen worden gesteld. Het instrument wordt 
dan ook niet gebruikt om conclusies te trekken van de gemeente of de wijk waarin de cliënten wonen. 

Bijlage 4b: Gemeentelijke schets Ede (toelichting op data)
Bijlagen

Voor alle verschillende delen binnen de Wmo zijn cliëntaantallen bekend. Om inzicht te krijgen in de cliëntaantallen, kunnen meerdere systemen (MensCentraal) 
en methoden gebruikt worden. Ede is een centrumgemeente voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Gemeenten Barneveld, Renswoude, 
Rhenen, Scherpenzeel, Wageningen1 en Ede maken deel van uit van de regio. De informatie wordt eveneens geregistreerd op cliëntniveau. 

1 Vanaf 2016 geldt dat Wageningen zelf beslissingen maakt over beschermd wonen in het kader van de pilot ‘Bescherm wonen’

Aangezien data geregistreerd wordt op BSN-niveau, kan de koppeling gelegd worden met cliëntkenmerken als geslacht, leeftijd en woonplaats.  

De gemeente registreert alle afgegeven indicaties. Per indicatie worden de volgende zaken vastgelegd: het product, het volume, de eenheid, de frequentie en 
welke zorgaanbieder het product levert. De gemeente Ede werkt niet met start- en stopberichten. Hierdoor is de vastlegging van de zorgperiode mogelijk wat 
minder nauwkeuring (bijvoorbeeld in geval van overlijden of laat declareren). Op het moment wordt de stopdatum afgeleid van de laatste datum van declareren. 
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Professionals werken met 
standaard producten of 
tijdsbesteding per cliënt

Professionals hebben volledige vrijheid om 
de vorm en omvang van ondersteuning 

samen met de cliënt te bepalen

Productie-
bekostiging

Populatie-
bekostiging

Resultaat-
bekostiging cliënt

Eén centraal toegangspunt 
tot hulp- en ondersteuning

Beschikbaarheids-
bekostiging

Meerdere toegangspunten 
tot hulp en ondersteuning

Sturing Alle begeleiding binnen de Wmo is aanbesteed bij één coöperatie, Heerlen 
STAND-BY! Na een traject van Europese aanbesteding is een contract afgesloten voor 
drie jaar. STAND-BY! is een consortium van 10 aanbieders. Het consortium heeft 
aanvullend relaties met 25 aanbieders in de regio om begeleiding en ondersteuning te 
leveren. De samenwerking tussen de gemeente en STAND-BY! wordt gezien als een 
co-creatie, waar sprake is van veel afstemming en vertrouwen. 
Voor hulp en ondersteuning vallend onder de oude Wmo-taken zijn contracten 
afgesloten met individuele aanbieders.  

Informatievoorziening Op het moment loopt er een werkgroep ‘Prestatie-indicatoren’ 
binnen Heerlen. Heerlen wil in de nabije toekomst gaan sturen op resultaatgebieden, 
zowel cliënt- als medewerkergerelateerd. De resultaatgebieden zijn benoemd. Eén van 
de uitgangspunten voor de nieuwe set aan prestatie-indicatoren is het positieve 
gezondheid gedachtegoed van Machteld Huber. Het is de wens de oude Wmo-taken 
hier ook onderdeel van te laten zijn. Op het moment wordt er gewerkt met ‘tussen-
KPI’s’ op basis van de huidige beschikbare data. 

Inrichting stelsel STAND-BY! regelt de toegang tot begeleiding. Er worden geen 
indicaties en bijbehorende beschikkingen meer afgegeven in geval van gebruik als 
algemene voorziening. Indien cliënt na het keukentafelgesprek niet akkoord is met het 
voorgestelde plan van STAND-BY!, kan een maatwerkvoorziening worden 
aangevraagd. De aanvraag voor de maatwerkvoorziening wordt getoetst door een 
Wmo-consulent. De gemeente geeft hiervoor een beschikking af. Daarnaast regelt de 
gemeente de toegang tot de oude Wmo-taken. Ook daar geeft zij de beschikkingen 
voor af. 

Bijlage 5a: Gemeentelijke schets Heerlen (schets inrichting)
Bijlagen

(Sturings)informatie over de oude Wmo-taken is beschikbaar op cliëntniveau. Informatie 
binnen de nieuwe Wmo wordt aangeleverd in de vorm van periodieke rapportages. Op 
het moment vindt er een omschakeling plaats wat betreft informatie en indicatoren:

― Aantal unieke cliënten, stand van zaken t.o.v. budget (tussen-indicatoren)
― Positieve gezondheid, het spinnenweb (toekomstige indicatoren)

Bekostiging Begeleiding binnen de Wmo wordt lumpsum gefinancierd. De 
begeleiding door STAND-BY! wordt in principe geleverd op maat in de vorm van een 
algemene voorziening. Indien cliënt niet akkoord is met het voorgestelde plan van 
STAND-BY! kan een maatwerkvoorziening worden aangevraagd bij de gemeente, 
zowel ZIN als PGB. De gemeente voert beleid om zo min mogelijk te werken met PGB. 
De kosten voor de maatwerkvoorziening binnen ZIN worden gedragen door STAND-
BY!. De oude Wmo-taken worden voornamelijk p * q gefinancierd. Daarbinnen geldt 
voor HbH trajectfinanciering (waarbij er per cliënt een vast bedrag betaald wordt). 

Nieuwe Wmo-taken 
(begeleiding)

Nieuwe Wmo-
taken

Overige oude Wmo-
taken als vervoer en 

hulpmiddelen 

Oude Wmo-taken
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Voor de cliënten die gebruik maken van maatwerkvoorzieningen, wordt er op het moment relatief veel data vastgelegd op cliëntniveau. Met de komst van de nieuwe 
prestatie-indicatoren gaat dit wijzigen; de data die vastgelegd wordt op cliëntniveau, zal gaan afnemen. Cliënten die gebruik maken van begeleiding als algemene 
voorziening worden geregistreerd door STAND-BY!
Alleen voor de maatwerkvoorzieningen geldt een eigen bijdrage. Heerlen heeft een relatief klein aantal cliënten dat maatwerkvoorzieningen ontvangt. Dit betekent dat voor 
een groot deel van de cliënten dat begeleiding ontvangt geen data beschikbaar is via het CAK over de periode van hulp- en ondersteuning, type zorgvraag en intensiteit van 
de geleverde hulp- en ondersteuning. 
Heerlen heeft als centrumgemeente een subsidierelatie met vier aanbieders die beschermd wonen en maatschappelijke opvang verstrekken (algemene voorziening). Voor 
beschermd wonen is sprake van een beschikking. Dit betekent dat er voor de cliënten die gebruik maken van beschermd wonen informatie vast wordt gelegd op BSN-
niveau: wie (persoon), wanneer (start en duur), wat (opvang ZIN, BW ZIN, PGB BW), waar en – in geval van PGB BW - kosten per persoon. 

Bijlage 5b: Gemeentelijke schets Heerlen (toelichting op data)
Bijlagen

Zowel voor de oude als de nieuwe Wmo-taken zijn de aantallen cliënten bekend. Door STAND-BY! Worden de cliëntaantallen periodiek aangeleverd. De 
aantallen cliënten voor de oude Wmo-taken worden vastgelegd in het systeem van de gemeente. 

Voor alle cliënten die een maatwerkvoorziening ontvangen, is het BSN-nummer bekend bij de gemeente. Hierdoor kan er een koppeling gemaakt worden met 
cliëntkenmerken als geslacht, postcode en sociaal economische status (SES). Voor de cliënten die vallen onder de algemene voorzieningen is dit niet het geval. 
De BSN-nummers worden (nog) vastgelegd bij STAND-BY!, maar er vindt geen terugkoppeling op BSN-niveau plaats naar de gemeente. Op het moment dat er 
voor een specifieke cliënt data nodig is, kan dit op verzoek van de gemeente aangeleverd worden. 

Voor de cliënten die gebruik maken van een maatwerkvoorziening, wordt op dit moment zowel de begindatum als de einddatum van hulp- en ondersteuning 
vastgelegd in het systeem. Ook wordt in het systeem de indicatie vastgelegd en de zorgvraag. De combinatie van de gegevens geeft inzicht in de zorgzwaarte 
en het zorgprofiel van de cliënt. De cliënten die begeleiding ontvangen als algemene voorziening worden door STAND-BY! geregistreerd. Voor iedere cliënt 
wordt een persoonlijk plan (zorg op maat) opgesteld. De transformatieopgave is onderdeel van de afspraak die met STAND-BY! is gemaakt. Er wordt meer 
ruimte aan de professional gegeven, ook om ‘af te schalen’ naar groepsbegeleiding. Het is aan de professional om te kijken hoe hij zijn tijd inzet. 
Voor de gemeente behoort het hebben van inzicht in een bepaald ‘type cliënt’ met een daarbij horend ‘zorgprofiel’ wat resulteert in x uren hulp en ondersteuning 
niet tot de sturingsfilosofie. 
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Het voorbeeld hieronder laat zien dat het vergelijken van Wmo-data en -indicatoren tussen verschillende gemeenten uitdagingen met zich meebrengt, in dataverzameling en 
-optimalisatie, maar zeker ook in duiding van data en de verschillen tussen gemeenten. De koppeling tussen Wmo-data en Zvw-/ Wlz-data wordt nog niet gemaakt.

Bijlage 6: Twentse monitor als regionaal voorbeeld
Bijlagen

Achtergrond en doel Twentse monitor sociaal domein

Geïnitieerd door de provincie Overijssel heeft Kennispunt Twente in opdracht van Samen14 
(de 14 samenwerkende Twentse gemeenten) een monitor sociaal domein ontwikkeld voor 
de monitoring van Jeugdhulp en Wmo. Het is de ambitie om ‘Participatie’ onderdeel te 
maken van de monitor, evenals een koppeling met Wlz- en Zvw-data. 

Het doel van de monitor is om van elkaar te leren en daarmee de lokale en regionale Wmo-
en Jeugdhulp te versterken. Versterking moet leiden tot een doelmatige en effectieve 
invulling van de decentralisatie, wat resulteert in een kwaliteitsverbetering en 
kostenbeheersing. Periodiek (vanaf 2015, met als streven een keer per kwartaal) wordt aan 
de 14 gemeenten gedetailleerde Jeugd- en Wmo-data uitgevraagd. Hiermee wordt inzicht 
gegeven in ontwikkelingen in de Wmo en Jeugdwet (alles waarvoor een beschikking 
afgegeven wordt) met indicatoren als in- en uitstroom in hulp en ondersteuning en verdeling 
tussen ZIN en PGB. De data wordt op het laagste niveau (cliëntniveau) uitgevraagd en 
vervolgens versleuteld aangeleverd. Om de aanlevering zo veel mogelijk te uniformeren, 
wordt er gebruik gemaakt van een data aanleverprotocol. De monitor is continue in 
ontwikkeling en wordt bij iedere aanlevering verbeterd en versterkt. 

Uitdagingen

— De gemeenten werken in verschillende systemen voor het registreren van de 
cliënten en hun ondersteuning. Dit betekent dat het niet mogelijk is te werken 
met één extractiescript en dat er gezocht is naar een passende data-
aanlevering voor de gemeenten. Dit heeft geresulteerd in het 
aanleverprotocol.

— Een deel van de gemeenten registreert de financiële data 
(declaratiegegevens) in een ander systeem dan het systeem waarin de 
cliënten en hun ondersteuning worden geregistreerd. Dit maakt het lastig om 
op regionaal niveau de kosten binnen de Wmo in kaart te brengen.

— Codes voor lokale vormen van hulp- en ondersteuning die door consulenten 
worden gehanteerd, zijn niet uniform tussen de verschillende gemeenten. 
Maar ook bij regionale producten komt het voor dat gemeenten eigen 
productcodes gebruiken. Dit betekent dat er gebruik gemaakt moet worden 
van vertaal- en referentietabellen. 

— Het borgen van datakwaliteit kost veel tijd en afstemming met de individuele 
gemeenten.

— Het duiden van data en de verschillen tussen gemeenten ‘op papier’ blijft een 
uitdaging. Bij verschillen is het niet goed inzichtelijk of het verschil reden geeft 
tot het veranderen of verbeteren van een eigen inrichting of dat het komt door 
een bewuste inrichtingskeuze (bijvoorbeeld het beleid rondom PGB of het 
bepalen van wat maatwerkvoorzieningen zijn en wat algemene 
voorzieningen). In Twente wordt de duiding op dit moment kwalitatief 
opgepakt. 

— Er is over het algemeen binnen de gemeenten niet één persoon die zicht 
heeft op alle processen (van in ‘zorg’ komen tot declaratie), waardoor het veel 
tijd kost om de juiste inzichten met betrekking tot de data vanuit de 
gemeenten op te halen.

— Privacy is een uitdaging wanneer het gaat om het verbinden van data, zeker 
wanneer het gaat om data binnen verschillende manieren van financiering. De 
privacywetgeving wordt hier in de toekomst alleen maar meer beperkend in.

Oplossingsrichtingen voor het vergroten van vergelijkbaarheid

— Voor inhoudelijke verdieping en het gesprek naar aanleiding van actuele thema’s en 
vragen wordt er gebruik gemaakt van reflectiekamers. Bij de reflectiekamers sluiten 
beleidsmedewerkers aan vanuit de verschillende gemeenten. Het doel is het leren van 
elkaar. 

— Het werken met een dataprotocol vergroot het hanteren van eenduidige definities, 
eenduidige wijze van aanlevering en een zelfde scope van de data. Daarnaast vindt er 
periodiek een klankbordgroep plaats, waarin de eerste terugkoppeling van de data en de 
conceptmonitor plaatsvindt. De klankbordgroep heeft verder tot doel de inzichten die 
voortvloeien uit de monitor met elkaar te bespreken, te verklaren en te koppelen aan het 
beleid per gemeente. 

— Kennispunt Twente onderzoekt de mogelijkheid om een website in te richten waar 
gemeenten hun data kunnen uploaden, waarbij op een geautomatiseerde wijze enkele 
(kwaliteits)checks worden uitgevoerd om zo de datakwaliteit en vergelijkbaarheid te 
verhogen. 
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