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Inleiding: 
Voorgaande jaren werden de kwartaalrapportages van het Stadsteam Oudewater met uw raad gedeeld. 
In 2017 is het beleidsplan Sociaal Domein Oudewater 2017-2019 aangenomen. Dit plan voorziet in een 
dashboard, waar de hoofdonderwerpen van de kwartaalrapportages van het Stadsteam een plek in hebben 
gekregen. Het dashboard verschijnt twee keer per jaar. 

Kernboodschap: 

In het beleidsplan Sociaal Domein 2017-2019 is opgenomen dat de raad twee keer per jaar middels een 
dashboard wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Bijgaand treft u het 
dashboard met cijfers van 2017 aan. 
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n.v.t. 
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Vervolg: 

Nu de uitkomsten van de eerste deelopdracht van de bestuursopdracht 'brede evaluatie toegang sociale 
domein' (corsanummer 17.02 40 64) laten zien dat een goede data-analyse waardevolle informatie 
oplevert, stelt het college voor om het oorspronkelijke dashboard door te ontwikkelen tot een 
monitoringsinstrument dat de ontwikkelingen in het sociaal domein nog beter inzichtelijk maakt. Dit in relatie 
tot de na te streven maatschappelijke effecten. Het traject zal gelijk oplopen met de uitwerking van de 
andere evaluaties (Wmo, Participatie: Werk S Inkomen en Voorliggende Voorzieningen) van deze 
bestuursopdracht. 

Het aldus ontwikkelde dashboard wordt gepresenteerd in het derde kwartaal van 2018. 

Bijlagen: 

-Dashboard Sociaal Domein Oudewater 2017, corsanummer 18.002380 
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ir. W.J. Tempel 

\ De burgemeester 
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Pagina 2 van 3 



1 
 

 
 
 
 
 

 

Dashboard Sociaal Domein 

Oudewater 2017 

  



2 
 

Dashboard Sociaal Domein Oudewater  Q1 t/m Q4 2017 
 

Inleiding 
Zijn onze inwoners tevreden? Welke zorg en ondersteuningsdiensten zijn preferent én effectief? En 
natuurlijk, blijven we binnen de begroting? Het zijn vragen die iedere gemeente zichzelf stelt en die 
door de in november geprognotiseerde overschrijding van het sociaal domein nog actueler zijn 
geworden. 
 
Al deze vragen willen wij beantwoorden door beschikbare informatie (data) op te nemen in een 
monitoringsinstrument, een dashboard. Dat klinkt eenvoudig, maar is in de realiteit complex. 
Inhoudelijke beleidsdoelen zijn immers niet allemaal even makkelijk in data om te zetten en de 
volledigheid, tijdigheid en  juistheid van beschikbare informatie (data-kwaliteit), evenals de relevantie 
van beschikbare informatie (veelal outputgericht) wisselt. Kortom, willen wij de ontwikkelingen in het 
sociaal domein goed kunnen volgen, dan moeten we inzetten op het verkrijgen en presenteren van 
een goede kwaliteit van cijfers. Dit is voor ons een uitdaging, waar hard aan wordt gewerkt.  
 
Voorgaande jaren werden de kwartaalrapportages van het Stadsteam Oudewater met uw raad 
gedeeld. In 2017 is het beleidsplan Sociaal Domein Oudewater 2017-2019 aangenomen. Het plan 
voorziet in een dashboard (p.16, bijlage 1 met de acht onderwerpen van het dashboard), waarin de 
hoofdonderwerpen van de kwartaalrapportages van het Stadsteam ook een plek hebben gekregen. 
Het dashboard verschijnt twee keer per jaar.   
 
Nu de uitkomsten van de eerste deelopdracht van de bestuursopdracht ‘brede evaluatie toegang 
sociale domein’ (corsanummer 17.02 40 64) laten zien dat een goede data-analyse waardevolle 
informatie oplevert, stelt het college voor om het oorspronkelijke dashboard door te ontwikkelen tot 
een monitoringsinstrument dat de ontwikkelingen in het sociaal domein nog beter inzichtelijk maakt. 
Dit in relatie tot de na te streven maatschappelijke effecten. Het traject zal gelijk oplopen met de 
uitwerking van de andere evaluaties (Wmo, Participatie: Werk & Inkomen en Voorliggende 
Voorzieningen) van deze bestuursopdracht. Het aldus ontwikkelde dashboard wordt gepresenteerd in 
het derde kwartaal van 2018. 
.  
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Leeswijzer 
Voordat wij u de cijfers van afgelopen jaar presenteren, willen wij u het volgende meegeven: 

 De onderwerpen zijn overeenkomstig met de onderwerpen (Jeugd en Wmo) die genoemd zijn 
in het Beleidsplan Sociaal Domein Oudewater 2017-2019.  

 Het monitoren van ontwikkelingen in het sociaal domein is een proces dat continu in 
ontwikkeling is. De gepresenteerde cijfers zijn op basis van beschikbare registraties en 
facturaties tot eind december 2017.  

 De ontwikkelingen met betrekking tot de Participatiewet (Ferm Werk) worden middels de 
eigen rapportages gecommuniceerd en zijn daardoor niet opgenomen in dit dashboard. 
Uitzondering hierop is de tegemoetkoming meerkosten zorg die vallen onder 
maatschappelijke ondersteuning van het Stadsteam Oudewater.  

 Er wordt in het sociaal domein een onderscheid gemaakt tussen algemene voorzieningen en 
individuele voorzieningen (in dit dashboard aangeduid als maatwerkvoorziening).  

o Algemene voorzieningen zijn toegankelijk zonder beschikking of toegangsbesluit. 
Voorbeelden zijn formulierenhulp of maaltijdenservice, zoals tafeltje-dekje.  

o Individuele voorzieningen bieden maatwerk voor het oplossen van een 
redzaamheidsprobleem voor een individueel persoon of huishouden. Hiervoor is een 
besluit (beschikking) nodig. Maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo zijn bijvoorbeeld 
huishoudelijke hulp, dagbesteding (begeleiding groep) of vanuit de Jeugdwet, 
pleegzorg. 

 In Oudewater vormen het Stadsteam Oudewater (merendeels Wmo en Jeugd), FermWerk 
(werk en inkomen), PlanGroep (schuldhulpverlening), Regionaal Bureau Leerplicht (RBL),  
Veilig Thuis/SAVE, Raad voor de Kinderbescherming, Veiligheidshuis Utrecht en de 
gemeente in relatie tot de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) de toegang tot het sociaal domein.  

 Stadsteam Oudewater is het sociaal wijkteam van Oudewater. Het is de toegang tot zorg en 
ondersteuning, zowel richting 0

e
, 1

e
 als 2

e
 lijnszorg. Het breed samengestelde team biedt deze 

ondersteuning en toeleiding vanuit de Wmo en Jeugdwet. Vanuit de Wmo betekent dit 
toeleiding naar maatwerkvoorzieningen, algemeen maatschappelijk werk en mantelzorg- en 
vrijwilligersondersteuning. Vanuit de Jeugdwet betekent dit toeleiding naar 
maatwerkvoorzieningen, vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning en kortdurende 
opvoedondersteuning. Bij alle vragen is sprake van monitoring van zorg en ondersteuning. 
Indien nodig biedt het Stadsteam kortdurende interventies. Bij meervoudige vragen wordt 
casemanagement ingezet.   

 De in dit dashboard gepresenteerde aantallen houden verband met de uitgaven van het 
sociaal domein. Deze uitgaven worden gedeeld middels de reguliere momenten van de P&C-
cyclus. 

 Momenteel wordt een brede analyse uitgevoerd op de toegang tot het sociaal domein 
(Bestuursopdracht ‘brede evaluatie van de toegang tot het sociaal domein Oudewater’, 
november 2017). De uitkomsten van dat onderzoek worden separaat gecommuniceerd. 
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Bronnen 
 

nr onderwerp bron 

0 Bevolkingsopbouw Oudewater CBS 

1 Aantal vragen front office 
(bellers en bezoekers inloopspreekuur Stadsteam) 

Cijfers Stadsteam 

2 Aanmeldingen maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd 
inclusief doorverwijzing via huisarts, Veilig Thuis/SAVE 
en overig 

Cijfers backoffice Woerden 
(administratie en inkoop) 

3 Aantal kalenderdagen tussen aanvraag onderzoek en 
beschikking (binnen de servicenorm van 8 weken) 

Cijfers Stadsteam 

4 Geregistreerde mantelzorgers Stadsteam Cijfers Stadsteam 

5 Multi-probleemgezinnen middels BSN 
unieke aantallen om herhaling inzichtelijk te hebben 

Cijfers Stadsteam 

6 Toekenning maatwerkvoorzieningen 
-Aantal maatwerkvoorzieningen in relatie tot aantal 
cliënten 
-Betrokkenheid vrijwilligers bij oplossingen 
-Inclusief voorkeurs aanbieders (lokaal aanbod) 

 
-Cijfers backoffice Woerden 
(administratie en inkoop) 
-Cijfers Stadsteam 
-Cijfers backoffice Woerden 
(administratie en inkoop) 

7 Inwoners 
Bekendheid Stadsteam (alle inwoners) 

Samenvatting vier afzonderlijke 
onderzoeken  
 

8 Klanttevredenheid  
inwoners met maatwerkvoorzieningen 

Cliënttevredenheidsonderzoeken van 
Zorgfocuz  
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Bevolkingsopbouw Oudewater    

1 januari 2018 

 
Oudewater kende op 1 januari 2018 10.182 inwoners. 

 
 

1 Aantal vragen front office Stadsteam Oudewater  
 

 2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 

Aantal vragen front office 

(bellers en bezoekers 

inloopspreekuur Stadsteam) 

 811 716 643 909 3.079 

2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 

 797 581 673 796 2.847 

 

Toelichting:  

Het betreft  het aantal keren dat vragen zijn gesteld  aan het Stadsteam (dus niet het aantal 
unieke personen).  
Het totaal in 2017 ligt hoger dan dat  in 2016. De piek in het laatste kwartaal van 2017 kan 
worden toegeschreven aan gestelde vragen in relatie tot mantelzorgwaardering. De uitreiking 
van de waardering vond plaats tijdens de  bijeenkomst van 12 december. 
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2. Maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo  
 
Jeugdzorg 

 
 
 

Verwijzer Q3 Q4 

Gecertificeerde instelling
1
 7,5 % 7,5 % 

Huisarts 45,6 % 42,3 % 

Jeugdarts 14,9 % 15,8 % 

Medisch specialist 4,2 % 5,8 % 

Overig 2,1 % 1,7 % 

SAVE
2
 0,8 % 0,6 % 

Stadsteam Oudewater 24,9 % 26,5 % 

Totaal Jeugd 100,0 % 100,0 % 

 
Van de aanmeldingen loopt het merendeel via de huisarts, gevolgd door het Stadsteam en de 
jeugdarts.   
Wat betreft de gecertificeerde instellingen zijn in 2017 alleen maatregelen jeugdbescherming 
nodig geweest. Er zijn dus geen maatregelen nodig geweest vanwege delinquent gedrag. 
 
 
 

Afgegeven maatwerkvoorzieningen Jeugd op basis van startmoment (nieuwe aanwas) 

Onderdeel Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal voorzieningen 2017 

Jeugd 107 57 63 47 439 

 

De aantallen bestaan uit cijfers van ZIN (Zorg in Natura)
3
 én PGB (persoonsgebonden 

budget). Het aantal nieuw afgegeven maatwerkvoorzieningen loopt ten opzichte van het 
eerste kwartaal af. 
 
 
 

 

                                                      
1
 Gecertificeerde instellingen (GI) zijn instellingen die van overheidswege  worden gecertificeerd om maatregelen in het kader 

van de jeugdreclassering en jeugdbescherming te mogen uitvoeren.. 
 
2
 SAVE/Veilig Thuis  (Samen Veilig Midden Nederland) is het advies- en meldpunt bij zorgen over de veiligheid van een kind, 

huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.  
 
3
 In de RIB over de geprognotiseerde overschrijding van de kosten van het Sociaal Domein (november 2017) zijn voor 

jeugdzorg de aantallen ZIN gemeld. Bovenstaande cijfers betreffen ook PGB en komen daarom niet overeen met reeds 
gepresenteerde cijfers. 
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Afgegeven maatwerkvoorzieningen Wmo op basis van startmoment  

Onderdeel Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal actief 2017 

Begeleiding4 66 33 35 21 261 

Huishoudelijke Hulp 39 33 32 39 313 

Woonvoorziening5 3 0 0 0 99 
Vervoersvoorziening 
(scootmobiel) 2 0 0 0 72 

Rolstoel 3 0 0 0 138 

Verblijf 0 1 0 0 2 

Totaal
6
 113 67 67 60 718 

 De aanvragen collectieve vervoersvoorziening (CVV) zijn niet in de telling opgenomen. 

Toelichting:  
Alle maatwerkvoorzieningen Wmo lopen via het Stadsteam. 
Het aantal nieuw gestarte Wmo maatwerkvoorzieningen loopt af van 113 in Q1, naar 67 in de 
overige drie kwartalen. Mogelijk is dit toe te schrijven aan het ontwikkelproces waarin 
beschikkingen voor een langere tijd worden afgegeven.  
Het totaal bestaat uit reeds lopende voorzieningen, inclusief voorzieningen die in voorgaande 
jaren gestart zijn. 
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Gemiddeld aantal kalenderdagen tussen aanvraag onderzoek en 
beschikking  

 

Servicenorm van 8 weken (56 kalenderdagen) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

9 19 24 12 

Toelichting:  
De servicenorm wordt ruimschoots gehaald. 
De cijfers worden sterk beïnvloed  door  de (af)handeltijd van factoren die buiten de directe 
invloedssfeer van het Stadsteam liggen.  
De stijging in Q2 en Q3 is onder andere toe te schrijven aan de leveringstijd van 
vervoersvoorzieningen en de niet tijdig geretourneerde ondertekende 
ondersteuningsplannen. In Q4 is het aantal kalenderdag tussen aanvraag en beschikking in 
positieve zin afgenomen.   

 

 

                                                      
4
 Onder begeleiding valt: 

 Individuele begeleiding, basis en midden-zwaar (veelal volwassenen) 

 Begeleiding groep, basis en midden-zwaar (veelal ouderen) 
 
5
 In de Woon- en rolstoelvoorzieningen zijn administratieve correcties doorgevoerd. Het aantal uitstaande woon- en 

rolstoelvoorzieningen stijgt hierdoor. Dit heeft geen invloed op de kosten; er zijn niet daadwerkelijk meer middelen verstrekt. 

 
6
 Het aantal actieve voorzieningen is niet per definitie gelijk aan het aantal gemeld in de kwartalen. Wanneer er een verlening 

van een indicatie heeft plaatsgevonden, stijgt wel het aantal afgegeven voorzieningen maar dat wordt niet geteld als een nieuwe 
actieve voorziening.  

 

 



8 
 

4.  Geregistreerde mantelzorgers Stadsteam 

Q1 Q2 Q3 Q4 

   130 128 133 

Toelichting:  
Vanaf Q2 wordt  het aantal mantelzorgers

7
 dat bij het Stadsteam Oudewater geregistreerd 

wil staan gemeten. De groep mantelzorgers kent als gevolg van het overlijden van de 
mantelverzorgende (vaak een partner of familielid van de mantelzorger) een natuurlijk 
verloop. 
 
 
 

5. Multiprobleemgezinnen, Maatschappelijke ondersteuning en 
kortdurende opvoedondersteuning 

 
Unieke aantallen om herhaling inzichtelijk te hebben  
  Q1 Q2 Q3 Q4 

Maatschappelijke ondersteuning (vanuit voorliggend veld) en 

maatwerkvoorzieningen op meerdere levensgebieden (meervoudige 

problematiek) 

Multiprobleem gezinnen (Stadsteam) 17 29 22 16 

Voorliggend veld (beschikkings-vrij) 

Maatschappelijke ondersteuning  

(Kortdurende interventies van 

Stadsteam en Kwadraad) 

97 99 91 124 

Kortdurende opvoedondersteuning  

(Timon) 

8 14 13 14 

Totaal 122 142 126 154 

 
 

 

 

 

 

                                                      
7
 Onder mantelzorgers in Oudewater wordt verstaan: personen die meer dan drie maanden aanééngesloten en intensief (meer 

dan vier uur per week) informele zorg verlenen. 
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Toelichting:  
Opvallend is een piek van het aantal multiprobleemgezinnen

8
 in Q2 en een toename van 

kortdurende opvoedondersteuning
9
 vanaf Q2. De toename wordt verklaard doordat deze 

gezinnen beter in beeld komen bij het Stadsteam en de samenwerkingspartners, waaronder 
de scholen en huisartsen. 
 
De cijfers tonen ook het aantal  huishoudens dat  maatschappelijke ondersteuning van 
Kwadraad (maatschappelijk werk) ontvangt. Hier is lang niet altijd sprake van gestapelde 
problematiek (multiprobleemgezin). De toename wordt verklaard door een afname van het 
aantal maatwerkvoorzieningen (tabel 2 maatwerkvoorzieningen Wmo), waarbij een 
oplossing is gevonden in maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast is het aantal 
interventies vanuit het Stadsteam gestegen in relatie tot meervoudige hulpvragen, waarbij 
ondersteuning (interventies) gewenst zijn in de toeleiding naar zorg. 

 
 

 
6.a Toekenning maatwerkvoorzieningen 

Aantal maatwerkvoorzieningen in relatie tot aantal cliënten 

 

Aantal lopende voorzieningen Jeugd per kwartaal incl. de aanwas 

 JEUGD Q1 Q2 Q3 Q4 

Jeugd voorzieningen 238 271 286 311 

Jeugd personen  158 178 185 173 

Gemiddeld aantal 

voorzieningen per persoon 

1,51 1,52 1,55 1,8 

 

Toelichting:  

Het aantal voorzieningen
10

 neemt toe. Het aantal personen dat een voorziening jeugdhulp 
ontvangt fluctueert. Het gemiddeld aantal voorzieningen per persoon is in het laatste kwartaal 
gestegen. 
 

                                                      
8
 Definitie Multiprobleemgezinnen 

Een multiprobleemgezin is een gezin van minimaal één ouder en één kind dat langdurig kampt met een combinatie van 
sociaaleconomische en psychosociale problemen. Het gaat om gezinnen waarin naast problemen met de kinderen ook andere 
problemen spelen waarvoor hulp nodig is. Bovendien hebben deze gezinnen juist problemen met de hulpverlening, bijvoorbeeld 
omdat ze hulp afwijzen of voortijdig afbreken, of omdat ze weigeren mee te werken. Kenmerkend voor multiprobleemgezinnen 
is dat ze zowel problemen hebben in het gezin als problemen met de hulpverlening. 
 
In multiprobleemgezinnen kunnen zich problemen voordoen op vijf gebieden:  

 het voeren van een huishouding, bijvoorbeeld door een gebrek aan regelmaat, hygiëne, financiële armslag of 
wooncomfort;  

 de maatschappelijke positie van het gezin: bijvoorbeeld armoede en werkloosheid;  

 de opvoeding, bijvoorbeeld pedagogisch onvermogen, verwaarlozing van kinderen of mishandeling;  

 problemen in de individuele ontwikkeling van de gezinsleden, bijvoorbeeld depressies of verslavingen;  

 de relatie tussen de (ex)partners: problemen als gevolg van echtscheiding, onderlinge spanningen of wisselende 
relaties. 

Meestal hebben multiprobleemgezinnen op al deze terreinen problemen. De ernst van de problemen kan per gebied verschillen.  

 
9
 Het Stadsteam Oudewater gebruikt voor multiprobleemgezinnen de definitie van het Nederlands Jeugdinstituut ( NJI)*. Tevens 

geeft het Stadsteam alle aanmeldingen die binnenkomen vanuit Veilig Thuis Midden Nederland in eerste instantie in het 
werkproces de benaming multiprobleemgezin. Aan volwassenen (echtpaar zonder kinderen en/of volwassen relaties binnen een 
gezin) kan ook de titel multiprobleemgezin worden gegegven. Het gezin voldoet aan de onderstaande definitie, echter er zijn 
geen inwonende kinderen. 
 
10

 Formeel staat een beschikking op de naam van de jeugdige, echter deze maatwerkvoorziening is niet per definitie op alleen 

het individu van toepassing. Vaak is zo’n voorziening gericht op gezinsbegeleiding en of gezinsbehandeling.  
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6.b 

Toelichting:  
Het aantal lopende voorzieningen wordt sterk beïnvloedt door het aantal inwoners dat 
overgaat naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of overlijdt. Opvallend is dat wanneer inwoners 
over zijn gegaan naar de WLZ, toch nog vaak een beroep wordt gedaan op Wmo-
voorzieningen en vormen van respijtzorg.  
Een lichte stijging van het aantal voorzieningen en personen is zichtbaar. Het gemiddeld  
aantal voorzieningen per  persoon is afgenomen. 

Voorkeursaanbieders 
Op basis van de aantallen verstrekte voorzieningen en inwoners in zorg 
 
Jeugd 
De top 5 van het aantal personen en voorzieningen in de Jeugdzorg is als volgt opgebouwd: 

Aanbieder Voorzieningen Personen  

PH Haastrecht 54 42 

Dr. Bosman 50 39 

Stichting Youké Sterke Jeugd 53 30 

Stichting Altrecht 32 25 

St. Antonius Ziekenhuis 36 18 

Toelichting Jeugd:  
De meeste voorzieningen zijn gericht op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hiervan 
scoort het hoogst PH Haastrecht (basis GGZ voor o.a. diagnostiek ADHD en autisme) en Dr. 
Bosman (1

e
 en 2

e
 lijns GGZ). Daarop volgen Youké (specialist in meervoudige opgroei- en 

opvoedproblematiek), Altrecht (1
e
 en 2

e
 lijns GGZ) en St. Antonius Ziekenhuis (voormalig 

Zuwe Hofpoort-jeugdartsen). 
 
 
WMO 
De top 5 van het aantal personen en voorzieningen in de Wmo is als volgt opgebouwd: 

Aanbieder Voorzieningen Personen  

Wulvershorst 197 124 

Tzorg 123 81 

Stichting Kwintes 39 25 

Meyra Retail & Services B.V. 45 35 

Beenhakker 50 48 

 

Toelichting Wmo:  
De meeste voorzieningen zijn voor de Wulverhorst (huishoudelijke hulp en in mindere mate 
dagbesteding) en Tzorg (huishoudelijke zorg). Daarop volgen de twee aanbieders die 
rolstoelen en hulpmiddelen leveren. De vijfde partij is Kwintes die begeleiding geeft aan 
mensen met psychische problemen. 
 
 

 

 

Aantal lopende voorzieningen Wmo per kwartaal incl. de aanwas 

 Wmo Q1 Q2 Q3 Q4 

Wmo voorzieningen 820 788 769 777 

Wmo personen 438 427 423 437 

Gemiddeld aantal 

voorzieningen per persoon 

1,9 1,9 1,8 1,8 
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6.c Betrokken vrijwilligers bij oplossingen 
 
Vanaf 2018 gaan de informele arrangementen actief geregistreerd worden. 
 
 

7.  Bekendheid Stadsteam Oudewater  
 
Van de ondervraagde volwassen inwoners (N=127)

11
 is 30% bekend met het Stadsteam 

Oudewater. 
 
 
 

8.  Klanttevredenheid  
 
Wmo: 80 %  is tevreden

12
 

Jeugd: 89 % is tevreden
13

 
 
 

 

 

                                                      
11

 Dit aantal is niet representatief naar de inwoners van Oudewater, ook omdat de interviews alleen overdag op doordeweekse 

dagen zijn gehouden . 

 
12

 Wmo: 80% van 162 mensen die de vragenlijst ingevuld hebben. 
13

 Jeugd: 89% van 51 mensen die de vragenlijst ingevuld hebben. De zorg/ondersteuning wordt door ouders en jongeren respectievelijk 

gemiddeld beoordeeld met een 7,4 en 7,2. 


