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Programma

1. Wat kan data voor u als gemeente betekenen?

2. Welke rol heeft VNG hierbij

3. Verdieping; ‘Rapport beschermd wonen’, vanuit de Gemeentelijke 
Monitor Sociaal Domein (GMSD)

4. Dialoog



Data sociaal domein

1. Digitalisering maatschappij, waaronder AI

• Toeslagenaffaire

• Stikstof

• Camera’s buitenruimte

• Voorspelmodellen  



De praktijk van het dagelijks werk

Dataprojecten/programma’s, o.a.

• Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

• Wmo voorspelmodel

• Data Delen Armoede en Schulden

• Gemeentezorgspiegel

• Ketenbureau iSociaal Domein

Strategische agenda VNG

• Bestaanszekerheid

• Kansengelijkheid

• Gezond leven

• Hervormingsagenda jeugd

Maatschappelijke ontwikkelingen

• Decentralisaties, o.a. Wmo

• Ambulantisering

• Kinderopvangtoeslagenschandaal



VNG Datastrategie in 1 overzicht

5

Datagedreven werken: Realiseren van maatschappelijke waarde(n) door verantwoord datagebruik

Doelen VNG datastrategie:

• Versterken gemeentelijke informatiepositie = juiste data, en goede inzet van die data

• Borgen gemeentelijk perspectief in interbestuurlijke samenwerking (IBDS)

• Versterken collectieve informatiepositie voor belangenbehartiging

Maatschappelijke opgaven, zoals:

• Energietransitie

• Ondermijning

• Publieke gezondheid

Generieke aspecten, zoals:

• Technische infrastructuren

• Juridische en ethische kaders

• Organisatie, cultuur en processen



Voorbeelden instanties



Voorbeelden

• Waarstaatjegemeente.nl

• Gemeentelijke monitor sociaal domein, inclusief Rapportage beschermd 
wonen

• Gemeentezorgspiegel

• GGD Gezondheidsmonitor

• Wmo voorspelmodel

• Monitor mentale gezondheid

• Ketenbureau i-sociaal domein 

• …

Monitoring, beeldvormend Meetbaar rendement?



Hoe gaat datagedreven werken jou helpen?

Dagelijkse praktijk: meer digitalisering, datagedreven werken, 
monitoring, we kunnen niet meer zonder.

• Inzichten, vergelijkingen, benchmark

• Feiten

• Prognoses 

• Eenheid van taal

• Toegevoegde waarde aan beleid en uitvoering

• ….



Beschermd wonen in Gemeentelijke Monitor 
Sociaal Domein (GMSD)

• In samenspraak met gemeenten en VWS zijn er aanvullende 
indicatoren opgesteld door het CBS over beschermd wonen (BW). 
De GMSD bevat indicatoren over beschermd wonen:

• achtergrondkenmerken, 

• zorgpaden en 

• verhuisbewegingen. 

• Zorgpaden biedt inzicht in de clientbewegingen tussen Wmo, BW, 
Wlz, Zvw-GGZ. 

• Focus nu op nieuwe indicator ‘de mate van ambulantisering’.



Rapportage beschermd wonen

• Voor elke centrumgemeente/regio 
is er een rapport beschermd 
wonen beschikbaar op het GMSD 
dashboard op 
Waarstaatjegemeente.nl

• In het rapport worden de cijfers op 
het niveau van de 
centrumgemeente gepresenteerd.

• Absolute aantallen en daarom 
geen referentiegroep.

--> wel in database!



Huidige uitvraag: mate van ambulantisering

Indicator hoopt inzicht te geven in de ontwikkeling die veel gemeenten 
doormaken waarin zij inzetten op het sneller laten uitstromen van cliënten die 
beschermd wonen naar een meer zelfstandige woonsituatie.

Categorisering na overleg pilotgroep en in afstemming met werkgroep GGZ.

Drie categorieën:

1. Klassiek beschermd wonen waarbij cliënten geen huur betalen;

2. Klassiek beschermd wonen waarbij cliënten wel zelf huur betalen (ook wel 
scheiden van wonen en zorg);

3. Tussenvormen van beschermd wonen waarbij cliënten huur of een 
vergelijkbare vergoeding voor het wonen betalen.



Beschermd 
wonen per 
centrumregio

Aantal inwoners met BW 
per 1000 inwoners van de 
regio

Tweede halfjaar 2021



Demografische kenmerken: leeftijd



Demografische kenmerken: inkomen



Demografische kenmerken: uitkering

Gemeente 
Tilburg, data over 
tweede halfjaar 
2021

910 personen met 
BW. (2.4 per 1000 
inwoners). 
Hiervan 575 
personen met 
uitkering en 335 
personen zonder 
uitkering. 



Demografische kenmerken: uitsplitsingen uitkering

Uitkeringen onder te splitsen in:

• Bijstand (290 cliënten)

• Arbeidsongeschiktheid (210 cliënten)

→ w.o. Wajong (120 cliënten)

• Overige uitkeringen (100 cliënten)
→ bijv. WW-uitkeringen of 
Anw-uitkering



Zorgpaden: zorggebruik voor start BW traject.

Dit zijn uitsplitsingen van de 
Jeugdwet



Zorgpaden: zorggebruik na einde BW traject
Gemeente Breda, 2018

Aantal voormalige 
cliënten: 185

Hiernaast is verdeling te zien 
of de voormalige cliënten 6 
maanden na afloop van het 
traject gebruik maken van 
bepaald zorg of 
ondersteuning: Wmo 
ondersteuning thuis (50), Zvw-
GGZ (115), Wlz (10), Jeugdwet 
(25), geen of andere 
zorg/ondersteuning (75)



Verhuisbewegingen

Indicator wordt 
gemaakt op basis 
van woonadres uit 
BRP op dag van 
start BW-traject. 

Ook beschikbaar 
voor 1 jaar vóór 
start BW-traject



Dialoog

M.b.t. rapportage beschermd wonen

• Wat kunt u morgen gebruiken? 

• Mist u iets?

Meer algemeen

• Heeft u de juiste informatie (data?) om uw werk te doen?

• Wat wilt u dat ‘data’ voor u doet’?



Rapportage beschermd wonen

https://www.waarstaatjegemeente.nl/Jive/report?id=bwonen&input_g
eo=gemeente344_1680

https://www.waarstaatjegemeente.nl/Jive/report?id=bwonen&input_geo=gemeente344_1680

