
Thema: betaalbaarheid van 
de jeugdhulp

UITNODIGING DATA DOE DAG :
versnellen van data naar inzicht

Utrecht, april 2018

“Krijgen we relatief gezien genoeg 
geld voor onze taken”

”Hoe doelmatig zijn de 
zorgaanbieders?”



Voor wie is het?

- Beleid / inhoudsdeskundige

- Data analist / data scientist

- Control

Wat is het en wat levert het u op?

Samen met andere gemeenten analyseert u de 
betaalbaarheid van de jeugdhulp. 

Resultaat

Wanneer is het?

De data doe dag is 3 april (hele dag)

De intake is per gemeente tussen 1-3 en 29-3

Waar is het?

Jaarbeurs Innovation Mile in Utrecht

Wat vraagt het van u?

- Maak uw probleemstelling scherp over dit 
onderwerp!

- Denk na over wat u al heeft onderzocht en 
welke data u ter beschikking heeft.

- Bereid voor wat u met u de resultaten wilt 
doen.

In vogelvlucht

Inspiratie   Inzicht Vervolgaanpak



Data Doe Dag zorgt voor inspiratie, betere 
samenwerking én nieuwe inzichten

‘Veel potentie in de data waarin 
divisies elkaar kunnen versterken’

‘Deelnemers vanuit verschillende 
invalshoeken konden elkaar écht  

versterken’

‘Dit inzicht proberen we al drie 
jaar te bereiken, deze voeding 

hebben we nodig’

‘Er zit zóveel in, en er is nog zóveel 
om uit te zoeken!’

‘Ik wilde nog even doorgaan, er was 
te weinig tijd’

‘De analisten en de mensen uit de 
praktijk konden elkaar goed versterken’.

‘Hoog energieniveau onder de 
deelnemers. Ze zien meerwaarde in 

samenwerking’



Inventariseren: 
documentatie en 
analyses

Workshop  (3 april): 

data doe dag

Vraagverhel-
dering

Versnellen van data naar inzicht in drie fases

Eindrapport aan deelnemers

Fase 1
1 maart –
29 maart

Fase 2
3 april

Fase 3
19 april

Voorbereidingsfase: 
twee stappen die parallel 
starten

Analyse fase: data 
verzameling, analyse en 
vervolgstappen

Rapportage fase: 
resultaten en plan van 
aanpak

Inkomsten: “Krijg ik relatief gezien genoeg geld voor de taken op gebied van jeugdhulp?”
Uitgaven: “Hoe ontwikkelt het zorggebruik en hoe doelmatig zijn de zorgaanbieders?”



Fase 1 - voorbereiding van de ‘data doe dag’
Intake gesprek per gemeente

Beoogd resultaat

• Aanscherpen vraagstelling:
• “Krijg ik als gemeente relatief gezien genoeg geld voor de taken 

op het gebied van jeugdhulp: welk effect heeft het objectief 
verdeelmodel voor mij?”

• “Hoe ontwikkelt de zorgvraag en hoe doelmatig zijn de 
zorgaanbieders”

• Inzicht in de eerder uitgevoerde analyses
• Selectie deelnemers workshop vanuit uw gemeente
• Benodigde data: wat is beschikbaar en bruikbaar

Activiteiten

Intake gesprek per deelnemende gemeente. Inventariseren en 
verzamelen van de eerder uitgevoerde (analyse) 
werkzaamheden en vraagverheldering om tot de kern van het 
probleem te komen.

Bijdrage deelnemer

Deze fase wordt met data analist, opdrachtgever en inhoudelijk 
experts uitgevoerd. Tijdsbesteding: 2 dagdelen

Doorlooptijd

2 weken

Inventariseren: 
documentatie en 
analyses

Workshop: data doe dag

Vraag-
verhelderen

Eindrapport deelnemers



Sturing op de jeugdhulp: hoe werkt het verdeelmodel 
voor mijn gemeente?

Welke sturingselementen hebben gemeenten in de jeugdhulp?

Hoe kan de gemeente het inzicht in de werking van het 
objectief verdeelmodel vergroten?

Hoe kan de gemeente de inkomsten uit het objectief 
verdeelmodel beïnvloeden?

Kunnen we de inkomsten vanuit het objectief 
verdeelmodel voor de komende jaren 
voorspellen?

Wat zijn momenten waarop het model voor 
jeugdhulp wordt besproken binnen (solidariteit) 
en buiten de regio?

Welke aanpassingen objectiveren het beste?

Wat is het resultaat van verdeelmodel en 
welke “vreemde” effecten heeft het model 
gezien de populatie?

Kosten Inkomsten Overig



Sturen op de kosten in de jeugdhulp: welke keuzes kun 
je maken?

Welke sturingselementen hebben gemeenten in de jeugdhulp?

Wat zijn de kosten die de gemeenten maken voor 
jeugdhulp?

Welke sturingsmechanismen kan en wil de gemeente 
hanteren voor beïnvloeding van de kosten

Hoeveel inwoners maken gebruik van 
jeugdhulp

Welk bekostigingsmodel wil/kan de gemeente 
hanteren?

Welke informatie is beschikbaar voor de 
contractering?

Wat zijn de te verwachten en werkelijke 
kosten van jeugdhulp gebruikers

Hoe vindt inkoop- en contractmanagement 
plaats?

Kosten Inkomsten Overig

Wat zijn kenmerken van jeugdhulp gebruikers



Fase 2: workshop gericht op kennisdeling, uitvoeren 
analyses en pitch op hypotheses

Beoogd resultaat

• Beantwoording (fact based) van de vragen uit fase 1 door 
gezamenlijke analyses

• Kennisdeling op het thema ‘data gedreven werken in het 
sociale domein’

Activiteiten

In de workshop worden door de teams de analyses uitgevoerd 
in vorm van een ‘hackathon’ o.l.v. Equalis. Uitgangspunt zijn de 
vragen/hypotheses uit fase 1.

Bijdrage deelnemer

Vanuit deelnemer(s) worden experts beschikbaar gesteld voor 
deelname aan de workshops. Data wordt beschikbaar gesteld 
(beveiligd waar nodig). Tijdsbesteding: 4 dagdelen

Doorlooptijd

1 week

Inventariseren: 
documentatie en 
analyses

Workshop: data doe dag

Vraagverhel-
dering

Eindrapport aan 
opdrachtgever(s)



Resultaat fase 2: versneld van data naar (nieuwe) 
inzichten, pitch en conclusies

Is de relat ief  hoge kort ing in het  OAB budget  voor de gemeent e Ut recht  t erecht ?

Waar wi jkt  de populat ie van 
Ut recht  af  van G4 en 

landeli jk?

Wat  is de impact  van de 
wi jziging van het  

verdeelmodel?
Hoe werkt  het  verdeelmodel

Welke maat regelen kan de 
gemeent e Ut recht  nemen om 

de impact  t e beperken?

• € 40  mln, echter vanwege de ‘kasschuif ’ schuif t  er € 40  mln van 20 19 naar 20 18.
• € 95 mln bestuursakkoord blijf t  vooralsnog bij de G37 voor 20 18.

• Inclusief  macrokort ing en vervallen bestuursakkoord zou het  budget  € 15,6 mln zijn.
• Met  alleen macrokort ing is het  budget  € 17,2 mln.

• Het  verwachte budget  (OCW) is € 18,5 mln, het  is lager door wegvallen 
drempelwaarden. Daardoor krijgen kleine gemeente ca. € 5 mln ipv € 0 .

• In de hackathon hebben we geen grote ef fecten kunnen vinden ten opzichte van de 
G4, wel meerdere kleinere afwijkingen.

• Het  verdwijnen van de drempelwaarde en vervallen bestuursakkoord hebben grote 
impact  voor de gehele G4.

• Het  ef fect  is groot . De G4 levert  € 81 mln in (excl. macrokort ing € 71 mln).
• Budget  daalt , incl macrokort ing, met  55% . Overige G3 met  gemiddeld 46%

• Is er mogelijke samenhang met  rijksbudget  voor scholen?

Wat  zou het  budget  
volgens het  oude 

verdeelmodel voor 20 19 
zijn geweest?

Hoeveel is het  
macrobudget  verlaagd?

Wat  is het  ef fect  van de 
herverdeling door het  

verdeelmodel?

Wat  zijn de f inanciële 
ef fecten van de 

specif ieke opbouw van 
de populat ie?



Fase 3: opstellen van rapport met resultaten uit de 
workshop en aanbevelingen

Beoogd resultaat

Eindrapport met daarin:

• Samenvatting van de workshop

• Resultaten en conclusies

• Aanbevelingen en vervolgstappen

Activiteiten

Equalis stelt het eindrapport op o.b.v. de uitkomsten van de 
workshop. Het rapport wordt in afstemming met de 
deelnemers opgesteld en daarna voorgelegd aan de 
opdrachtgever(s).

Bijdrage deelnemer(s)

Equalis stelt het eindrapport op en bespreekt dit met de 
deelnemers.

Doorlooptijd

1 week

Inventariseren: 
documentatie en 
analyses

Workshop: data doe dag

Vraagverhel-
dering

Eindrapport aan deelnemer(s)



Verbinding & Kennisdeling

VervolgstappenAnalyses & Inzichten

Samenhang & Structuur

Resultaat Data Doe Dag: inspiratie, verbeterde samenwerking, nieuwe inzichten en 
richting voor het vervolg in een zeer kort tijdbestek

Welke sturingselementen hebben gemeenten in de jeugdhulp?

Hoe kan de gemeente het inzicht in de 

werking van het objectief verdeelmodel 

vergroten?

Hoe kan de gemeente de inkomsten uit  het 

objectief verdeelmodel beïnvloeden?

Kunnen we de inkomsten vanuit  het  

object ief  verdeelmodel voor de 

komende jaren voorspellen?

Wat  zijn momenten waarop het  model 

voor jeugdhulp wordt  besproken binnen 

(solidariteit ) en buiten de regio?

Welke aanpassingen object iveren het  

beste?

Wat  is het  resultaat  van verdeelmodel 

en welke “vreemde” ef fecten heef t  het  

model gezien de populat ie?

Kosten Inkomsten Overig


