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Geachte leden van de raad, 

 

Inleiding 
Aanleiding van dit initiatiefvoorstel van de ChristenUnie is het rapport “Grip op Jeugdzorg” van JB 

Lorenz. Het betreft specifiek aanbeveling “B” uit het rapport om “…aan de hand van de verschillen 

per wijk te bezien hoe er gedifferentieerd beleid op wijkniveau ontwikkeld kan worden en het 

zorgaanbod aan te laten sluiten bij de zorgbehoefte van de wijk…”. 

 

Om u een indruk te geven van wat wij momenteel al doen en nog gaan doen om invulling te geven 

aan deze aanbeveling (waarmee wij ook een aantal andere aanbevelingen uit het rapport van 

JBLorenz afdekken), gaan wij hierna in op de activiteiten die wij (al) uitvoeren. 

 
Aanwezige data binnen de gemeente 

Er is veel data beschikbaar vanuit de operationele processen die wij uitvoeren (Wmo, Jeugdwet, 

gegevens van het onderwijs, bevolkingsadministratie, etc.... Binnen de kaders van de wet (w.o. de 

betreffende wetten zelf en vanwege de AVG) zijn er mogelijkheden om de uitvoering van deze 

taken beter (lees: gerichter) te ondersteunen.  

 

Hiervoor is het wel nodig dat wij deze gegevensbronnen aan elkaar te verbinden. 

 

Om dit voorstel te kunnen uitvoeren is het nodig dat wij geanonimiseerd en geabstraheerd inzicht 

krijgen in patronen van functioneren in de samenleving. Patronen die wij vanuit een 

onderbuikgevoel al wel denken te weten maar die met ondersteuning van deze data bevestigd 

kunnen / moeten worden.  

Om dit te realiseren moeten wij de databronnen met elkaar verbinden om samenloop tussen de 

domeinen te ontdekken. De postcode die wij registreren in de verschillende vastleggingen in de 

bronsystemen gebruiken wij als sleutelvariabele waarmee wij bestanden met elkaar verbinden. De 

samenloop van gegevens moet inzicht geven in de zorgdruk die er is. Zorgdruk die vanuit de 

domeinen samen komt en in beeld gebracht kan worden op wijkniveau.  

 
Aanwezige data buiten de gemeente 

Niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie zijn gegevens aanwezig waarmee wij invulling 

kunnen geven aan gedifferentieerd wijkgericht beleid. Bij onze ketenpartners is ook data 

aanwezig. Denk daarbij aan: 



- FermWerk: waar gegevens worden geadministreerd door uitvoering van de Participatiewet 

(bijstandsuitkeringen) en bijzondere bijstand. Daarnaast voeren wij via Fermwerk 

schuldhulpverlening uit, waar een andere belangrijke bron aan informatie in zit. Inkomen 

en schulden blijken immers belangrijke oorzaken te zijn voor nieuwe / andere hulpvragen 

en waardoor gezinnen kwetsbaar zijn, of kunnen worden. Het vraagt om een intensieve 

samenwerking en overeenstemming over de (periodieke) levering van gegevens, met 

behoud van alle wettelijke waarborgen uiteraard. 

- Zorgprisma: via zorgprisma hebben wij toegang tot gegevens van de zorgverzekeraar met 

op wijkniveau inzichtelijk welke zorg vanuit zorgverzekering en wlz is ingezet. 

 
Andere publieke data 

Andere publieke data die we kunnen betrekken bij het maken van deze wijkscans bevinden zich 

bijvoorbeeld bij het CBS, waarstaatjegemeente of allecijfers. Informatie over de 

huishoudenssamenstelling, bijvoorbeeld op postcode niveau (vier cijfers) is beschikbaar en ook 

informatie over inkomen en veiligheid. De aanwezigheid van voorzieningen in de wijk (sport; 

gezondheid, etc…). JB Lorenz heeft hier ook al een aardige bijdrage voor geleverd. 

 

Hoe? 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is een gemeente met verschillende gezichten. Twee wat 

grotere kernen (Bodegraven en Reeuwijk) met een kleine centrumfunctie, een aantal kleinere 

dorpen en een buitengebied. Of en waar zich zorg- en hulpvragen voordoet is mede afhankelijk 

van factoren zoals inkomen en huisvesting en bijvoorbeeld ook gemeenschapszin of nabuurschap 

en religie. 

 

Zoals aangegeven wordt wijkinformatie in beeld gebracht met postcodedata als sleutelvariabele. 

Als de wijken in beeld zijn gebracht dan zal zichtbaar worden waar zich welke zorgvraag voordoet 

en met welke intensiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om het stapelen van zorg (combinaties van 

diverse zorg dat in één huishouden wordt genoten), de intensiteit van deze zorg, zorgverwijzing 

en welke zorg (jeugdhulp, Wmo, Participatie…). Deze informatie moet ons helpen om de juiste 

maatregelen / acties te nemen op de juiste plekken in onze gemeente. Denk daarbij aan het 

gericht gesprekken aangaan met gezinnen / huishoudens, scholen, gesprekken met verwijzers, 

gerichte preventieve maatregelen nemen, etc….  

 

Op deze manier moet er echt in de volle breedte van het sociaal domein inzicht ontstaan in de 

wijken en daarmee ook ruimte worden gegeven om “ontschot” (zoals de wetgever ook beoogt) te 

handelen.  

Als daar dan ook nog openbare bronnen bij betrokken kunnen worden zoals CBS-data (inkomen, 

veiligheid, etc..) dan maken we het wijkbeeld compleet. 

 

In dat verband wordt ook het vraagstuk van “zorgpaden” of “zorgcarrière” van individuen / 

huishoudens geadresseerd (ook een aanbevelingen uit het rapport van JBLorenz (C en N)).  

 

Voor de gemeenteraad moet er inzicht zijn in de aard van het instrumentarium, de onderliggende 

processen en in de juiste toepassing ervan (dit alles vanuit haar kader stellende en controlerende 

rol). Zij moet, op basis hiervan, het college erop kunnen vertrouwen dat zij dit op de juiste manier 

toepast. Door hier periodiek op terug te komen in rapportages (via de beleidscyclus op 

kwartaalrapportages) blijft de gemeenteraad op de hoogte. 

 

Met de grote schaarste aan middelen moet deze werkwijze een bijdrage leveren om de capaciteit 

en deskundigheid gericht in te zetten of bijvoorbeeld om specifieke projecten (in de wijk) op te 

starten. Het beeld in onze wijken geeft inzicht in hoe en waar het beleid zich zal kunnen richten. 

Effectief inzetten van schaarse middelen is leidend maar ook zonder schaarste is het goed om 

alleen die dingen te doen die waarde toevoegen en om deskundigheid optimaal in te zetten. Dat 

vraagt om inzicht in wat er op wijkniveau om gaat. 

 

Organisatie 



Het wijkgericht werken is niet iets nieuws en dit doen we in zekere zin ook al. Wat hier wel anders 

aan is, is het werken met data en ook de data die we voortbrengen centraal stellen. Data die 

informatie wordt door domeininformatie en andere wijkinformatie met elkaar te verbinden en hier 

patronen in te ontdekken. Patronen die mogelijk wel impliciet in beeld zijn (ervaringscijfers, 

intuïtie, sentiment) kunnen onbelicht blijven wanneer we het werk vanuit het eigen domein blijven 

doen. In onderstaand overzicht wordt het model (gesimplificeerd) in beeld gebracht. 

 

 

Figuur1: functioneel model wijkinformatie 

 

Complicerende factor bij deze vorm van werken is het werken met gegevens van persoonlijke 

aard. Waarborgen van de privacy van het individu is daarbij essentieel. In de informatie 

voorziening op wijkniveau voor gemeenteraad en college, of bij het in beeld brengen van 

zorgpaden, zal deze informatie NOOIT naar het individu te herleiden mogen zijn. De AVG is hier 

duidelijk over. 

 

Om die reden is het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie die nu voorligt in samenspraak met de 

ambtelijke organisatie opgesteld en wordt deze ook door de ambtelijke organisatie uitgewerkt en 

niet door een werkgroep van raadsleden opgepakt, zoals eerder wel de bedoeling was. 

 

 

 


