
Wat zijn de 
belangrijkste 

verwijzers naar 
jeugdhulp?

Wat is de 
verhouding tussen 
baten en lasten en 

hoe is dat in 
andere 

gemeenten? 

Hebben we op 
basis van inwoners-
kenmerken veel of 

weinig zorg?

GRIP op het Sociaal Domein
voor Rekenkamers en 

Rekenkamercommissies



Het is nu bijna vijf jaar geleden dat 
gemeenten verantwoordelijk werden 
voor jeugdhulp en ‘nieuwe’ Wmo-
taken. Niet alleen een verschuiving 
van taken en financiën maar ook een 
vereenvoudiging van het systeem 
was de doelstelling. 

Na 5 jaar bleek echter dat het sociaal 
domein complexer was dan dat men 
dacht. Zowel organisatorisch als op 
financieel gebied is er veel van 
gemeenten gevraagd. Gemiddeld 
40% van de totale begroting gaat 
naar het sociaal domein, vaak met 
gemeentelijke  tekorten als resultaat. 

Actuele gegevens zijn daarom 
essentieel om grip op het sociaal 
domein te verkrijgen. 

Dit geldt in het bijzonder voor 
raadsleden en rekenkamers. Zij 
worstelen met de complexiteit van 
het sociaal domein terwijl sturing van 
hen verwacht wordt. Ter 
ondersteuning van de direct 
belanghebbenden heeft Kurtosis de 
QuickScan Jeugd & Wmo 
ontwikkeld. Middels deze QuickScan 
brengen wij alle relevante gegevens 
in kaart die nodig zijn om het 
doorgronden en sturen van het 
sociaal domein mogelijk te maken.

Hoofddoel van de  Quickscan:
een heldere opgeleverde 
rapportage over de stand van zaken 
van jeugd en/of Wmo binnen uw 
gemeente. Voor de realisatie van dit 
doel moet scherp zijn:

Toegang & organisatie
De basis van het functioneren van 
het sociaal domein in uw 
gemeenten: hoe is de toegang 
geregeld en welke 
organisatorische/beleidsmatige 
keuzes zijn gemaakt. 

Kenmerken gemeente
De kenmerken van de inwoners 
hebben grote invloed op de 
ontwikkeling van Jeugdhulp en 
Wmo. Het inzichtelijk maken van de 
kenmerken geeft aan wat de opgave 
voor uw gemeente is en in de 
toekomst gaat worden. 

Aard, omvang & kosten
Voor grip op de financiële 
ontwikkelingen is het van belang dat 
gemeenten de aard en omvang van 
de zorg & ondersteuning in beeld 
hebben ( Monitoring).

WAAROM EEN QUICKSCAN?



Toegang & organisatie
• De klantreis van burgers die ondersteuning zoeken
• Beleidskeuzes
• De samenwerking met het voorliggend veld
• Zorginkoop & (regionale) samenwerking
• Cliëntervaring

Kenmerken gemeente:
• Demografische kenmerken
• Gezondheid 
• Sociale structuur, o.a.:

• Opleidingsniveau
• Arbeidsongeschiktheid
• Inkomen & uitkeringen inwoners

Aard, omvang & kosten
• Aantal cliënten en indicaties jeugd/Wmo
• Uitgaven per jeugdige/inwoner
• Uitgaven vs. inkomsten per inwoner
• Financieringsvorm Pgb/ZIN
• Verwijzers jeugd 
• Stapeling maatwerkarrangementen  

Na afstemming  vergelijken wij op onderdelen uw 
gemeente met een referentiegroep. Deze groep 
bestaat uit  gelijkwaardige gemeenten . 

WELKE INZICHTEN KRIJGT U?
U ontvangt van ons een toegankelijke en compacte rapportage die inzicht geeft in 

de volgende aspecten:



Meer informatie?
Mail of bel ons:

Ruud Stienissen
r.stienissen@kurtosis.nl

06 184 134 20

Naomi Meys
n.meys@kurtosis.nl

06 43 83 82 83

www.kurtosis.nl

INTERVIEWS
Interviewronde met 

drie gesprekken 
(per domein) voor 
het verhaal achter 

de 
cijfers
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Afspraken over 
aanpak, 

planning, 
contact-

momenten, 
referentiegroep

KICK 
OFF

Dataverzameling 
en –analyse, 

inc. vergelijking 
referentiegroep

DATA-
ANALYSE

Heldere 
rapportage, voor 

iedereen leesbaar

RESULTATEN

Beleidsstukken 
Jeugd/Wmo, 

dashboards en 
rapportages

DOCUMENTEN-
STUDIE

HOE DOEN WE DAT?
Waarom Kurtosis?

Thuis in het 
sociaal domein

Expert in data-
analyse en –
visualisatie

Ervaren in het
ondersteunen van 

gemeenten en 
rekenkamers

Uw investering: 
€ 9.750,- excl. Btw voor één 

quickscan (jeugd of Wmo) 
of 

€ 15.750,- excl. Btw voor 
beide domeinen.

De doorlooptijd van de quickscan is 8 weken
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DATA ILLUSTRATIES

Gemeente

Variabele 
uitgaven per 
inwoner

% afwijking 
t.o.v. 
gemiddelde

Gemeente x €        266,00 15%

Referentie gem. €        203,00 -12%

Referentie gem. €        225,00 -3%

Referentie gem. €        226,00 -2%

Referentie gem. €        223,00 -4%

Referentie gem. €        244,00 6%

Gemiddelde €        231,00 


