
Het maatschappelijk resultaat als ‘schijf van vijf’ in het sociaal domein 
 
De schijf van vijf voor de kwaliteit van leven 
‘De schijf van vijf’ vormt in Haarlemmermeer het symbool voor de kwaliteit van leven van de 
inwoners: gezond leven, veilig leven, meedoen en bijdragen, talenten ontwikkelen en in je eigen 
onderhoud kunnen voorzien. Dat zijn de vijf belangrijkste voorwaarden voor een goede kwaliteit van 
leven voor elke inwoner.  
Schijf van vijf met indicatoren geven een beeld van maatschappelijk resultaat in het sociaal domein 
De schijf van vijf kun je voorzien van indicatoren waarmee je kan meten hoe de kwaliteit van leven 
zich ontwikkelt. Bijvoorbeeld: gezond leven kun je verdelen in fysiek gezond, psychisch gezond en 
gezonde leefstijl. Daar verbind je indicatoren aan. Zo kun je de ontwikkeling van de kwaliteit van 
leven van jeugdigen en volwassenen volgen.  
Schijf van vijf met indicatoren geven ook beeld voor toekomstige prioriteiten 
De indicatoren van de schijf van vijf geven aan waarin je vooruit bent gegaan, waarin je achteruit 
bent gegaan, of –via waarstaatjegemeente.nl - waar je het beter of slechter doet dan andere 
gemeenten. Op basis hiervan kun je ambities formuleren voor je gemeente. 
Schijf van vijf ook voor ambities per wijk of kern: Meer voor Elkaar in de Buurt 
In Haarlemmermeer maken we, op basis van de indicatoren van de schijf van vijf, een ‘foto’ per wijk. 
Daarin wordt zichtbaar waarin deze wijk positief of negatief scoort ten opzichte van 
Haarlemmermeer als geheel. Deze foto bespreken we per wijk of kern met professionals en 
vrijwilligers die in deze wijk werken of wonen. Van wijkagent tot sportservice, van arts tot 
schooldirecteur, van thuiszorg tot pleegzorg, van kerk tot vrijwilliger, heel het sociale domein doet 
mee. Herkennen ze het beeld, wat werkt goed in de wijk, wat vinden zij de belangrijkste ambities om 
met elkaar te bereiken in de komende twee jaar. Op basis van de uitkomsten worden de ambities per 
wijk vastgesteld. Iedereen die wil kan of een idee heeft kan bijdragen aan de ambities. Met 
maandelijkse netwerklunches worden de contacten verstevigd en biedt men een kijkje in elkaars 
keuken. 
Voor het monitoren van de prestaties van jeugdwet, WMO en Participatiewet: De Transformeer 
Monitor  
De indicatoren van de schijf van vijf zijn niet geschikt om de prestaties van de nieuwe taken te 
monitoren: 

- Een goede uitvoering van de wetten is niet de enige factor die van invloed is op de kwaliteit 
van leven.  

- De ervaren gezondheid en veiligheid, sociale cohesie en dergelijke veranderen niet van jaar 
tot jaar. En worden ook niet jaarlijks gemeten. 

- De schijf van vijf telt te veel indicatoren voor een overzichtelijke monitor. 
Dus is de TransforMeermonitor ontwikkeld om te volgen: 

- Of we de gewenste beweging van zwaar naar licht maken voor jeugd, WMO en 
Participatiewet 

- Of we bij elk van deze wetten de sociale basis goed benutten. 
- Of onze inwoners vinden dat ze goed geholpen zijn 
- Of we dat binnen het budget doen 

 
TransforMeermonitor en schijf van vijf 
In de TransforMeerMonitor komt de schijf van vijf wel terug. Naast het dashboard met indicatoren 
hebben we voor jeugd, WMO, Participatiewet en sociale basis aparte hoofdstukken, die steeds 
beginnen met een algeheel beeld van de inwoners van Haarlemmermeer waarbij de ontwikkeling op 
een of meerdere thema’s van de schijf van vijf toegelicht worden.  
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