
 

 

 

Community of Practice: datagedreven onderzoek naar de tien duurste 

gezinnen 

In deze Community of Practice onderzoeken de deelnemers welke data beschikbaar is over de 

ingezette zorg en ondersteuning voor de huishoudens die de duurste  zorg en ondersteuning krijgen 

vanuit de gemeente, en hoe deze in beeld wordt gebracht. Hierop wisselen we goede voorbeelden 

uit. Wat leert deze concrete data ons en hoe kan deze ons helpen om die huishoudens meer 

kostenbewust  te ondersteunen? Wat hebben we daarvoor nodig en hoe kunnen we dat met onze 

partners oppakken? Door de analyse klein te houden en te focussen op bijvoorbeeld tien gezinnen 

die dure ondersteuning krijgen, is het mogelijk om in relatief beperkte tijd meer zicht te krijgen op de 

manier waarop de kosten voor gezinnen kunnen oplopen en samen met partners na te denken over 

alternatieven. Vervolgens gebruiken de deelnemers de community of practice ook om te sparren 

over de vraag hoe een feedbackloop van data naar beleid en uitvoering  georganiseerd kan worden in 

de gemeentelijke organisatie, zodat de aanpak continu kan worden bijgesteld.  

Bouwstenen van het programma 

De deelnemers aan de Community of Practice bepalen binnen de hierboven beschreven kaders zelf 

het programma en gaan zelf aan de slag in hun eigen gemeente. De bijeenkomsten van de 

community worden voorbereid en ondersteund door een projectsecretaris en inhoudelijk 

deskundigen (van bijvoorbeeld andere gemeenten en/of kennisinstellingen). De bouwstenen van 

deze community zien er als volgt uit.  

Opstart Community of Practice 

• Doelen en werkwijze van de Community of Practice bespreken en vaststellen.  

• Een plan van aanpak maken. Hoe willen we het aanpakken? Hoe kunnen we AVG-proof 

werken? Welke voorbeelden kennen we van andere gemeenten? Hoe betrekken we collega’s 

in de eigen organisatie? In hoeverre leren we al binnen de organisatie op deze manier? 

• Hoe betrekken we stakeholders binnen en buiten de organisatie bij de bevindingen in dit 

onderzoek? 

• Het profileren en bespreken van ‘dure’ gezinnen kan ethische vraagstukken opwerpen. 

Welke zijn dat? En welke waarborgen moeten we inbouwen om deze analyse op een 

respectvolle en correcte manier uit te voeren?  

 

Onderzoek in de eigen gemeente 

• Een data-analyse naar de duurste gezinnen in de eigen gemeente voorbereiden en uitvoeren. 

Welke data is beschikbaar en hoe wordt deze benut? Komt het beeld dat uit de cijfers naar 

voren komt overeen met het idee dat over de problematiek bestaat? Welke ondersteuning 

krijgen deze gezinnen van de gemeente en welke kosten zijn daarmee gemoeid? 

• De data-analyse in de eigen gemeente bespreken met alle stakeholders rondom deze 

gezinnen en de gezinnen zelf. Wat is het verhaal achter de cijfers? En wat vinden we ervan? 



• Zijn er in deze kleine selectie van gezinnen al patronen te herkennen? Hoe vaak komen die 

volgens hulpverleners voor? In hoeverre zijn die patronen typerend voor ‘dure gezinnen’ als 

groep, of zijn ze typerend voor een andere subset? Wat weten we daarover uit ander 

onderzoek, bijvoorbeeld van het Instituut Publieke Waarden? 

 

Reflectie binnen de Community of Practice 

• Geeft de data voldoende zicht op de casus? Welke data is aanvullend nodig, of is juist 

overbodig? Welke andere informatie is nodig om een helder beeld van de situatie te krijgen? 

• Geven de beschikbare data, de casussen en de patronen daarin aanleiding om dingen in de 

gemeente anders te organiseren? Wat is daar voor nodig? 

• In welke gezinnen binnen de selectie van casussen zou je nu al iets willen of kunnen 

veranderen? Hoe zou het gezin in een andere gemeente geholpen worden? Zijn er 

alternatieven? Hoe maak je die bespreekbaar? Wat weten we daarover vanuit andere 

gemeenten en/of onderzoeken? 

• Welke trends en ontwikkelingen zien we? Wat zou er in de inzet en/of het beleid aangepast 

moeten worden? 

Actie 

• Vervolgstappen uitwerken op basis van de conclusies van het onderzoek. Plan van aanpak 

maken 

 

Afsluiting en evaluatie Community of Practice 

• Evaluatie van project. Leerpunten formuleren voor andere gemeenten die dit proces ook 

zouden willen doorlopen. 

• Hoe borgen we het werken met data en het voeren van het gesprek daarover in de 

organisatie? 

• Bepalen of gemeenten door willen met de Community of Practice en hoe het een vervolg zou 

kunnen krijgen. 

Voor wie 

Deze Community of Practice is voor gemeentelijke medewerkers sociaal domein die enthousiast zijn 

over deze methode en daar tijd voor kunnen vrijmaken.  

Verder is het belangrijk dat je voldoende draagvlak binnen je organisatie hebt om met een dergelijk 

project aan de slag te gaan. Voor onderdelen waar dat relevant is kan dat betekenen dat we vragen 

om een relevante collega mee te nemen. Heb je als gemeente al eerder een dergelijke analyse 

gedaan, dan kan het interessant zijn om in de eindfase van het traject de bevindingen met 

deelnemers te delen. Laat het ons weten als je daar interesse in hebt. 

Over wie 

De analyse richt zich op de 10 duurste gezinnen. ‘Duur’ betekent dat de hoogte van de kosten het 

selectiecriterium is en daarmee het startpunt van de analyse vormen. Daarbij is, om de eenvoud van 

de analyse te behouden, de Jeugdwet het uitgangspunt. Als deelnemers dat willen en kunnen, zullen 

we proberen om breder te kijken om inzicht te krijgen in het gebruik van deze gezinnen van de 

Participatiewet en de Wmo. Ook kijken we of het mogelijk is om over meerdere jaren te kijken zodat 



de focus ligt op gezinnen die over langere tijd duurdere ondersteuning nodig hebben. Als het van 

meerwaarde is, proberen we ook in algemene zin andere informatie over deze gezinnen te 

ontsluiten, bv over de situatie in het gezin en eventuele signalen over bv schulden. We brengen de 

cases geanonimiseerd in beeld.  

Wat is een Community of Practice 

Professionals met een gemeenschappelijke interesse leren van elkaar door samen aan een zelfde 

vraagstuk te werken en ervaringen uit te wisselen in een sfeer van onderling vertrouwen en steun. 

Het gaat hier om professionals uit gemeenten die actief bezig zijn Jeugdbeleid en daarin data-

gedreven willen werken. Deze Community of Practice werkt aan een analyse van een aantal ‘dure’ 

gezinnen om vanuit die analyse op zoek te gaan naar andere manieren van werken.  

Je voert het onderzoek in je eigen gemeente zelf uit. Gedurende het traject, heb je regelmatig 

contact met collega’s uit andere gemeenten die met hetzelfde bezig zijn. Door ervaringen te delen, 

leer je van elkaar.  

De Community of Practice wordt ondersteund door een projectsecretaris die de bijeenkomsten 

organiseert en voorbereid met hulp van de input van de leden. Zij kunnen daarbij advies en 

ondersteuning vragen aan inhoudelijk deskundigen (van bijvoorbeeld andere gemeenten en/of 

kennisinstellingen). 

Praktisch 

De community of practice zal in een tijdsbestek van een half jaar drie keer een dagdeel bij elkaar 

komen (start, midden, afsluiting) en tussendoor tweewekelijks online bij elkaar komen om de 

voortgang te bespreken. De meeste tijd gaat zitten in de data-analyse,  de bespreking daarvan met 

stakeholders en de reflectie daarop.  

Waar en wanneer: 

De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 5 november 2020 van 10.00-13.00 in Utrecht 

(exacte locatie volgt). Voor een lunch wordt gezorgd. De ruimte zal groot genoeg zijn om afstand te 

houden. 

Aantal deelnemers: 

Er is een beperkt aantal plekken. Wilt u meedoen, schrijf u dan uiterlijk maandag 19 oktober om 

18.00 uur in. Die week laten wij weten of de community doorgaat en of uw gemeente geselecteerd 

is. 

Meer weten? 

Heeft u vragen, mail dan naar Yannick.Methorst@VNG.nl 

Achtergrond 

Deze community of practice is onderdeel van het Kennisnetwerk Grip op het Sociaal Domein.  

Het is in nauwe samenwerking geïnitieerd door de VNG, Divosa, Movisie en het NJi. 


