
Extra nieuwsbrief
Deze extra uitgave van de nieuwsbrief staat geheel in het 
teken van de gemeentelijke monitor sociaal domein.
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Monitoring sociaal domein

Op 30 januari hebben de staatssecretaris van het ministerie 
van VWS en de voorzitter van de directieraad van de VNG 
een contract afgesloten met het CBS om beleidsinformatie 
binnen het sociaal domein beschikbaar te stellen. Het 
ondertekenen van dit contract maakt de gemeentelijke 
monitor sociaal domein, waarin beleidsinformatie 
ontsloten wordt, een feit. In deze extra nieuwsbrief stellen 
we de monitor kort aan u voor. Wat is het, wat kunt u er 
straks mee doen en wat moet u er zelf voor doen?
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Gemeentelijke monitor 
sociaal domein
Via de gemeentelijke monitor sociaal domein wordt 
relevante beleidsinformatie voor gemeenten beschikbaar 
gesteld. De monitor is ontwikkeld door en voor gemeenten 
en geeft beleidsinformatie die geschikt is voor de 
gemeentelijke horizontale verantwoording. Het ministerie 
van VWS gebruikt deze beleidsinformatie om een landelijk 
beeld te krijgen van beleidseffecten.

Er zijn verscheidene instanties en instellingen betrokken bij 
de ontwikkeling en uitvoering van deze monitor. Het CBS is 
de spil in de verzameling en terugkoppeling van gegevens 
voor de monitor. KING ondersteunt gemeenten bij de 
aanlevering van de gegevens en verzorgt de ontsluiting  
van de resultaten via een dashboard op  
www.waarstaatjegemeente.nl.

De cijfers komen ook beschikbaar via StatLine, de databank 
van het CBS. De indicatoren van de monitor helpen 
gemeenten te sturen, beleid te (her)formuleren en prestaties 
te vergelijken op gemeenteniveau en waar mogelijk  ook op 
wijkniveau.

Gebruik, stapeling en 
verschuiving?
De gemeentelijke monitor laat twee keer per jaar zien hoeveel 
burgers gebruik maken van voorzieningen en ondersteuning 
binnen het sociaal domein. Zijn deze voorzieningen en 
ondersteuning gestapeld? En is er sprake van een verschuiving 
van maatwerkvoorzieningen naar basisondersteuning? Wat is 
het gebruik binnen de Wet Langdurige Zorg en de 
Zorgverzekeringswet? De gemeentelijke monitor wordt 
opgesteld met gegevens afkomstig van uw eigen gemeente, 
aangevuld en gecombineerd met landelijke informatie.

Achtergrondkenmerken en 
voorspellers
Het CBS beschikt al over informatie over het inkomens- en 
opleidingsniveau, over de leefsituatie, over vervroegde 
schooluitval en andere indicatoren over uw gemeente. Op 
basis daarvan kunnen wijkprofielen en early warning items 
worden vastgesteld. De wijkprofielen geven inzicht in de 
achtergrondkenmerken van de verschillende wijken en de 
early warning items geven inzicht in de belangrijkste 
voorspellers van het zorg- en voorzieningengebruik in de 
gemeenten.

Meld uw gemeente aan!
Voor de gemeentelijke monitor sociaal domein moet uw 
gemeente gegevens aanleveren bij het CBS. Bent u 
betrokken bij de aanlevering van gegevens voor de monitor? 
Meld u dan hier aan als contactpersoon! Bent u nog niet 
zeker of uw gemeente al is aangemeld, stuur deze oproep 
om aan te melden dan door naar betrokken collega’s binnen 
uw gemeente. Door deel te nemen aan de gemeentelijke 
monitor krijgt uw gemeente de beschikking over een breed 
en landelijk vergelijkbaar inzicht in het gehele sociaal 
domein.

Een stevige, feitelijke basis

De gemeentelijke monitor sociaal domein is voor de 
gemeente Katwijk een goed instrument om een stevige, 
feitelijke basis te leggen aan de hand van de set 
indicatoren die in de eerste versie van de monitor wordt 
opgenomen. Belangrijk is dat deze indicatoren het begin, 
en niet het einde van een gesprek zijn: hoe kun je de 
cijfers begrijpen en daar op sturen? Het is goed dat ook  
in deze fase al aandacht is voor de transformatie en de 
ontwikkeling van uitkomstindicatoren. Daarmee breng je 
een verdiepingsslag aan om te komen op het niveau 
waar de gemeenteraad zich uiteindelijk op richt – de 
beoogde effecten in het maatschappelijk domein. De 
gemeentelijke monitor sociaal domein kan hier een 
goede handreiking in bieden.

Huib Kruijt - griffier gemeente Katwijk -

Meer informatie
Wilt u snel een overzicht hebben over welke thema’s het 
CBS informatie heeft op welk regionaal niveau, kijk dan 
eens in het Overzicht regionale gegevens in StatLine.

Colofon
De CBS nieuwsbrief voor gemeenten is een uitgave van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u een 
andere vraag over regionale of ruimtelijke statistieken 
van het CBS? 
Mail dan naar regstat@cbs.nl. Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief.
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http://www.waarstaatjegemeente.nl
https://formulieren.kinggemeenten.nl/monitor_sociaal_domein
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/0BF4355A-FB28-4529-B9F3-8AF28DBD5CD0/0/kruisjesschemameestrecent.xls
mailto:regstat%40cbs.nl?subject=
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/decentrale-overheden/links-el/aan-afmelden-nieuwsbrief-gemeenten.htm

