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Beelden en berichten over de jeugdzorg in afgelopen jaren
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Betaalbaarheid

Voorspelbaar

heid

Innoveerbaar
heid

Invalshoeken van 
het sociaal domein

▪ Betaalbaarheid: 

Tekorten | kosten stijgen harder dan inkomsten | extra middelen Jeugdzorg 
gemeentefonds 

▪ Voorspelbaarheid: 

Voornamelijk terugkijken | data (realisatiecijfers) nog onvoldoende informatie | 
behoefte (voorspellende) informatie | niet alleen financieel 

▪ Innoveerbaarheid: 

transformatie & innovatie hand in hand | projecten en proeftuinen | verschuiving  
maatwerkvoorzieningen -> voorliggend veld

Drie thema’s voeren de boventoon binnen de Jeugdzorg: 
Betaalbaarheid | Voorspelbaarheid | Innoveerbaarheid
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Vijf aspecten relevant om resultaten binnen de Jeugdzorg te 
beïnvloeden. Per aspect zijn verschillende draaiknoppen mogelijk.
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Strategie Financiën Processen & 
systemen

Mens & 
organisatie Informatie

Ieder vraagstuk vraagt om een eigen aanpak, waarbij 
verschillende aspecten worden benadrukt. De rode draad 
is wel dat het van belang is dat alle vijf aspecten 
voldoende ontwikkeld moeten zijn om betere sturing te 
kunnen geven.
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Bijvoorbeeld | Samenhang invalshoek betaalbaarheid in hoofdlijn
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Enkele opvallende inzichten 

Betaalbaarheid

Grote afhankelijkheid zorgleveranciers

Te grote afhankelijkheid van zorgleveranciers als het gaat om inzicht in de kosten(ontwikkeling)
03

Samenhang contracten en financiële gevolgen

Te weinig inzicht in inhoud van contracten en de daarmee verband houdende (financiële) risico’s
02

Open-eind regelingen 

Open-eind regelingen die tot verrassingen leiden
01
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1.  Ik heb als raadslid voldoende zicht op de realisatie ten opzichte van het budget.

- Ja, ik heb voldoende zicht op de realisatie t.o.v. het budget

- Nee, ik heb onvoldoende zicht op de realisatie t.o.v. budget.

- Geen mening

2. Daarbij heb ik voldoende inzicht in de verklaringen van tekorten en welk resultaat is bereikt.

- Ja, ik heb voldoende inzicht in de verklaringen van tekorten en welk resultaat is bereikt.

- Nee, ik heb onvoldoende inzicht in de verklaringen van tekorten en welk resultaat is bereikt.

- Geen mening

Raadsinformatieavond | Poll | betaalbaarheid
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Voorspelbaarheid

Enkele opvallende inzichten 

Gestructureerde aanpak data-gedreven werken

De wens is vaak wel aanwezig om meer data-gedreven te werken, maar dit staat voor veel gemeenten nog in de 

kinderschoenen. 

03

Gestructureerde samenwerking

Onvoldoende gestructureerde tussentijdse budgetbewaking, waarbij samenwerking financiën-control-beleid-

uitvoering noodzakelijk is. 

02

Beperkte data-analyses

Op beperkte schaal data-analyses uitgevoerd. Veelal nog alleen op operationeel niveau beschikbaar. Trends & 

ontwikkelingen, verbanden, outlier-analyses, koppeling aan doelstellingen en kwaliteit ontbreken vaak nog.
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3. Ik weet als raadslid voldoende op welke wijze ik kan sturen op de kwaliteit en betaalbaarheid van de Jeugdzorg.

- Ja, ik weet voldoende op welke wijze ik kan sturen op kwaliteit en betaalbaarheid van de Jeugdzorg

- Nee, ik weet nog onvoldoende op welke wijze ik kan sturen op kwaliteit en betaalbaarheid van de Jeugdzorg

- Geen mening

Raadsinformatieavond | Poll | voorspelbaarheid
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Innoveerbaarheid

Enkele opvallende inzichten 

Samenwerking gemeenten

Gemeenten werken nog onvoldoende samen op het vlak van innovatie. Op verschillende plekken worden dezelfde 

concepten steeds opnieuw uitgevonden

03

Samenwerking binnen ecosystemen

Er is nog onvoldoende sprake van samenwerken binnen ecosystemen, waardoor licht tot zware zorg en 

ondersteuningsaanbod onvoldoende op elkaar aansluit

02

Stap naar duurzame veranderingen

Er zijn veel proeftuinen, maar de stap naar duurzame veranderingen door nieuw aanbod, andere 

inkoopmechanismen et cetera blijft veelal achterwege

01
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4. Samenwerken met andere gemeenten is noodzakelijk om in de jeugdzorg succesvol te kunnen innoveren.

- Ja, samenwerken met andere gemeenten is noodzakelijk om in de jeugdzorg succesvol te kunnen innoveren

- Nee, samenwerken met andere gemeenten is niet noodzakelijk om in de jeugdzorg succesvol te kunnen innoveren

- Geen mening

Raadsinformatieavond | Poll | innoveerbaarheid
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