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Beste geïnteresseerde, 

 

U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief met updates over het onderzoek naar de 

verdeling van het gemeentefonds sociaal domein. Hierbij ontvangt u onze vierde nieuwsbrief. 

In deze nieuwsbrief leest u meer over: 

- De uitvraag en de basisgegevens 

- De regressieanalyse 

- Beschermd wonen 

Uitvraag en basisgegevens 

De afgelopen maanden hebben we veel contact gehad met gemeenten over hoe hun 

kostenpatroon eruitzag. De modellen worden gebaseerd op deze gegevens, dus we zijn blij 

dat meer dan 90 gemeenten de benodigde gegevens aangeleverd hebben, en zich hebben 

ingespannen om al onze vragen te beantwoorden. Zeer veel dank aan alle mensen die zich 

hiervoor hebben ingezet. Op dit moment is Cebeon de gegevens integraal bij gemeenten aan 

het terugleggen, zodat gemeenten hier een laatste check op kunnen doen. Zoals we in de 

nieuwsbrief van juli hebben beschreven, voeren we ten opzichte van deze basisgegevens nog 

enkele correcties uit, bijvoorbeeld voor het nieuwe woonplaatsbeginsel en regionale 

risicoverevening.  

Regressieanalyse 

We zijn volop bezig met het uitvoeren van regressieanalyses om tot een voorstel te komen 

voor het model. Het bouwen van een model is een samenspel tussen techniek en de 

verschillende criteria uit het beoordelingskader. Het kan gebeuren dat het model dat het 

beste aansluit op de kosten niet altijd goed uitlegbaar is. Als dat het geval is, werken we in 

samenspraak met de begeleidingscommissies en stuurgroep een variant uit die beter 

uitlegbaar is (en dus noodzakelijkerwijs wat minder aansluit op de kosten). Verschillende 

varianten van modellen worden in samenspraak met de begeleidingscommissies en 

stuurgroep beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader, en zo steeds verder verfijnd. 

Voor wie hier meer over wil weten, hebben we hier de veelgestelde vragen beantwoord. 

Beschermd wonen 

Onderdeel van het onderzoek is het maken van een goede financiële verdeling voor 

beschermd wonen. Het advies van het Expertiseteam vormt het uitgangspunt hiervoor. In het 

onderzoek werken we vier van de bouwstenen van het Expertiseteam uit. Dit moet zorgvuldig 

en met oog voor alle perspectieven en inhoudelijke uitgangspunten gebeuren. Om die reden 

zijn naast de bestaande begeleidingscommissies en stuurgroep enkele aanvullende 

themabijeenkomsten beschermd wonen belegd.  

 

Bij de vorige nieuwsbrief is een uitgebreide uitleg toegevoegd over de activiteiten rondom 

beschermd wonen. Inmiddels zijn de onderwerpen die hierin genoemd worden verder 

uitgewerkt. Zo hebben we in de afgelopen periode een analyse afgerond naar de gemeente 

van herkomst van de huidige cliënten beschermd wonen. Zo hebben we een indicatie van de 

verdeling van toekomstige kosten over gemeenten. Op dit moment zijn we bezig met de 

regressieanalyse om tot een voorstel voor een model te komen.  

 

Verder hebben we voorstellen uitgewerkt voor het ingroeipad, de Wlz-nacalculatie en de 

omgang met landelijke specialistische instellingen. Deze voorstellen zijn besproken in de 

themabijeenkomsten beschermd wonen en worden binnenkort afgestemd met de 

stuurgroep.  

https://aefbucket.s3.amazonaws.com/uploads/Beoordelingskader_voor_de_verdeling.pdf
https://aefbucket.s3.amazonaws.com/uploads/Beoordelingskader_voor_de_verdeling.pdf
https://aefbucket.s3.amazonaws.com/uploads/Regressie_en_handmatige_bijstellingen.pdf
https://aefbucket.s3.amazonaws.com/uploads/Regressie_en_handmatige_bijstellingen.pdf
https://aefbucket.s3.amazonaws.com/uploads/Ontwikkelingen_beschermd_wonen.pdf
https://aefbucket.s3.amazonaws.com/uploads/Ontwikkelingen_beschermd_wonen.pdf
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De komende tijd: afronden 

In de komende periode zijn wij nog druk bezig met het verfijnen van diverse varianten van de 

modellen, om begin januari tot een voorstel voor een model per cluster te kunnen komen.  

 

Parallel hieraan werken we in samenwerking met het andere perceel aan een voorstel voor de 

omvang van de clusters. Ook wordt de ordentelijke overdracht van data aan het ministerie 

van BZK in de komende maanden voorbereid.  

 

Tot slot zullen we in de komende maanden verder werken aan de diverse rapportages:  

- De onderzoeksverantwoording, waarin wij in detail de stappen van het onderzoek 

beschrijven; 

- De eindrapportage, waarin wij na een korte achtergrond de resultaten van het 

onderzoek presenteren; 

- De infographics, om de belangrijkste elementen van het onderzoek op een toegankelijke 

manier inzichtelijk te maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van het onderzoek herijking gemeentefonds sociaal domein 

 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich ervoor ingeschreven heeft. Mocht u deze niet meer 

willen ontvangen, laat het ons dan weten, dan halen we u van de lijst. De andere onderdelen 

van het gemeentefonds worden onderzocht door Cebeon. Als u ook geïnteresseerd bent in de 

nieuwsbrief van dat onderzoek, kunt u zich hiervoor aanmelden via gf@cebeon.nl. Ook kunt u 

informatie over beide onderzoeken vinden op de website die de rijksoverheid hiervoor ingericht 

heeft. 

 

Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op: 

- Eerste nieuwsbrief  

- Tweede nieuwsbrief  

- Derde nieuwsbrief 

 

 

 

 

mailto:gf@cebeon.nl
mailto:gf@cebeon.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/herziening-financiele-verhouding
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/herziening-financiele-verhouding
https://www.aef.nl/voortgang-onderzoek-herijking-gemeentefonds-sociaal-domein
https://www.aef.nl/voortgang-onderzoek-herijking-gemeentefonds-sociaal-domein
https://www.aef.nl/tweede-nieuwsbrief-voortgang-onderzoek-herijking-gemeentefonds-sociaal-domein
https://www.aef.nl/tweede-nieuwsbrief-voortgang-onderzoek-herijking-gemeentefonds-sociaal-domein
https://www.aef.nl/derde-nieuwsbrief-onderzoek-herijking-gemeentefonds-sociaal-domein
https://www.aef.nl/derde-nieuwsbrief-onderzoek-herijking-gemeentefonds-sociaal-domein



