
Monitoring sociaal domein 

Bijeenkomst   

Datum: woensdag 18 mei 2016 
Tijd: 09.00 – 10:30 uur  

Plaats: Nieuwe Raadszaal 



Agenda 

09.00 – 09.10 Welkom en opening door Klaas van der Wal 

 

09.10 – 09.15 Terugblik werkconferentie 3 februari 

 

09.15 – 09.30  Toelichting opbouw monitoringsinstrument  

   

09.30 – 09.45 Presentatie herindeling programma 4 

 

09.45 – 10.00 Toelichting rapportage  

 

10.00 – 10.15  Bespreking aandachtspunten uit werkconferentie 3 februari 

   

10.15 – 10.30 Rondvraag  

   



 
Terugblik werkconferentie 3 februari 

 
 

 

 Monitoringsinstrument alleen over Jeugd en WMO, relatie participatie, 
schuldsanering? 

 

 Meten transitie of transformatie? 

 

 Ontwikkelingen van stad is dat dankzij of ondanks gemeente? 

 

 Wat zeggen de gegevens ons? 

 

 Wordt de leefbaarheidsmonitor, wijkkompassen ook gebruikt? 

 

 Kwalitatieve duiding als interactief proces binnen de monitorsystematiek  

 



Toelichting opbouw monitoringsinstrument 

 

 

Pijler 2: Effect- en prestatieindicatoren

Effectindicatoren en prestatieindicatoren, waaronder gebruik 

en tevredenheid,  in relatie tot de opbouw van de begroting  

Inclusief de wettelijk vereiste indicatoren

Opbouw monitoring en rapportage sociaal domein 

Directie Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Groningen

Pijler 3: Trendindicatoren 

Uitlichten van belangrijke 

voorspellers en opvallende 

ontwikkelingen

Kwalitatieve duiding per onderwerp 

Met aandacht voor bijvoorbeeld  causale relaties, historische 

ontwikkeling en  afwijkingen

Totaaloverzicht 

Thematische verdieping 

Uitlichten van risico’s en 

verdieping geprioriteerde 

thema’s 

Pijler 1: Contextindicatoren

Relevante context per wijk uit 

de Groningse basismonitor 

maatschappelijke omgeving



Beweging Sociaal Domein 

 

 

• Alle mensen zo goed mogelijk mee laten doen in de 

samenleving.  

 

• Zoveel mogelijk op eigen kracht, waar nodig met 

ondersteuning van het sociaal netwerk.  

 

• Daar waar nodig zorgen we voor passende ondersteuning: 

licht en algemeen waar mogelijk, alleen complex en 

gespecialiseerd waar nodig.  

 

• De ondersteuning gebeurt zoveel mogelijk dichtbij en op 

maat.  

 

• We ontwikkelen een eenvoudiger systeem.  

 

• We dragen ook zorg voor een kwalitatief hoogwaardig 

vangnet voor kwetsbare kinderen en ouders  



 
Presentatie herindeling programma vier 

 
 

Deelprogramma 1. Sociaal klimaat  

 Individuele initiatieven en actieve bewoners  

 Sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken 

 Opvoedkracht  

 Diversiteit, emancipatie en integratie 

 Lokaal gezondheidsbeleid, infectieziektebestrijdingen, openbare 
gezondheidszorg 

 Sociale infrastructuur WIJ-Groningen  

 

Deelprogramma 2. Passende ondersteuning en zorg  

 Ondersteuningsstructuur WIJ-Groningen  

 Individuele maatwerkvoorzieningen  

 Veilig opgroeien  

 Opvang bij en voorkomen van crisis 

 Vluchtelingen, asielzoekers en statushouders  

 

 



Presentatie herindeling programma 4 

 

 

4.1.1 .individuele initiatieven en actieve bewoners

4.1. Sociaal Klimaat

Effectindicatoren: 4.1.2. Bevorderen van samenredzaamheid, sociale samenhang 

en leefbaarheid in de wijken

De gezondheid en het welbevinden van bewoners nemen 

toe en bewoners voeren daarbij eigen regie 

Mate waarin bewoners tevreden zijn over de sociale 

leefomgeving en sociale infrastructuur 
4.1.3. Opvoedkracht 

Mate waarin alle generaties bewoners meedoen aan de 

samenleving en zich ontwikkelen op basis van hun 

talenten en mogelijkheden  

 % bewoners dat vrijwilligerwerk doet 4.1.4. Diversiteit en integratie  en emancipatie

% bewoners dat mantelzorg biedt

Aantal burgerinitiatieven 4.1.5. Lokaal gezondheidsbeleid,  infectieziektebestrijdingen 

openbare gezondheidszorg  

Lager beroep op (specialistische) ondersteuning en zorg 

Gezonde stad en gezonde wijk:

- Waardering algehele persoonlijke gezondheid

Gezonde jeugd: 

- Bevorderen van jongeren op gezond gewicht 

- Terugdringen van overmatig alcoholgebruik 

- Bevorderen van psychosociale gezondheid (pestaanpak)

- Bevorderen seksuele en relationele weerbaarheid  

- Bevorderen gezonde zwangerschap 

4.1.6. Sociale infrastructuur, doorontwikkeling WIJ Groningen en 

innovatie 



Presentatie herindeling programma 4 

 

 
4.2.1. Ondersteuningssctructuur WIJ-Groningen

4.2. Passende ondersteuning en 

zorg 

4.2.2. Individuele maatwerkvoorzieningen &  Individuele jeugdhulp en 

jeugdbescherming en overige

voorzieningen 

Effectindicatoren:

De gezondheid en het welbevinden van 

bewoners nemen toe en bewoners voeren 

daarbij eigen regie 

Mensen doen mee naar vermogen in een 

sociale context, ook bij (ernstige) 

beperkingen in hun zelfredzaamheid

4.2.3. Veilig opgroeien 

Kinderen en jongeren groeien veilig en 

gezond op 

Mensen kunnen langer zelfstandig blijven 

wonen

4.2.4. Maatschappelijke opvang, verslavingszorg en 

OGGZ Vrouwenopvang, geweld in 

afhankelijkheidsrelaties

4.2.5. Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders



Toelichting rapportage 

 

 

 

Q1 2016  Q2 2016 Q4 2016  Q1 2017  

 Kader 
ontwikkelen voor 
monitorings-
systematiek  
 

 Rapportage 
vanuit gegevens 
die beschikbaar 
zijn (juni 2016) 
 

 In 2016 lichten we 
ook thema’s uit 
(Veilig Thuis) 
 

 Presentatie 
monitoropzet 
sociaal domein, 
programma vier 
 

 

 Proefrapportage 
vanuit gegevens 
die beschikbaar 
zijn in nieuwe 
systematiek 
(dummy) (najaar 
2016) 
 

 Rapportage in 
nieuwe 
systematiek, in 
relatie tot onze 
doelstellingen  

        

Monitoring in 2016 is geënt op gegevens vanuit de huidige beleids- en begrotingskaders  



Toelichting rapportage  

 

 

 

• In 2017 

     Aansluiten op de VGR (2x per jaar tussenstand als onderdeel van de VGR)  

 

• Jaarrapportage sociaal domein in de rekening 2016 

• Totaaloverzicht met kengetallen  

• Beeld van de brede ontwikkelingen binnen de gemeente in de 

contextindicatoren  

• Conclusies ten aanzien van de effect- en prestatieindicatoren (resultaten ten 

opzichte van de beleidsdoelen) 

• Analyse kwantitatieve gegevens en uitgebreide kwalitatieve duiding,  

     met aandacht voor dwarsverbanden  



 
Terugblik werkconferentie 3 februari 

 
 

 

 Monitoringsinstrument alleen over Jeugd en WMO, relatie participatie, 
schuldsanering? 

 

 Meten transitie of transformatie? 

 

 Ontwikkelingen van stad is dat dankzij of ondanks gemeente? 

 

 Wat zeggen de gegevens ons? 

 

 Wordt de leefbaarheidsmonitor, wijkkompassen ook gebruikt? 

 

 Kwalitatieve duiding als interactief proces binnen de monitorsystematiek  



Rondvraag 

Wat wilt u graag nog meegeven in de (door)ontwikkeling van monitoring en de wijze van 
horizontale verantwoording? 

 

 Qua inhoud (bijvoorbeeld het uitlichten van bepaalde onderwerpen) 

 

 Qua proces (bijvoorbeeld met partners of bewoners) 

 

 Qua vorm (bijvoorbeeld in de presentatie van de informatie) 

 


