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Overzicht beoordeling maatstaven  
 

 

 

 

 

De afgelopen tijd is een groot aantal maatstaven gesuggereerd. In dit document worden deze 

voor zover mogelijk afgezet tegen het afwegingskader. Daarbij nemen we alle criteria uit het 

afwegingskader mee met uitzondering van: 

- Kostenoriëntatie: we hebben op dit moment nog geen zicht op de mate waarin een 

maatstaf kwantitatief de kosten verklaart. 

- De uitlegbaarheid van het gewicht van de maatstaf: we weten nog niet met welk 

gewicht een maatstaf in het model komt. Wel beschrijven we hier het teken waarmee de 

maatstaf in het model zou moeten komen, en als dit niet eenduidig is, scoort de maatstaf 

negatiever op uitlegbaarheid. 

- Het bedrag dat met de maatstaf verdeeld wordt is nog niet bekend. Wel scoort de 

maatstaf negatiever als de verwachting is dat hij slechts een zeer klein effect heeft. 

 

Op basis van de andere criteria is het mogelijk om de wenselijkheid van de maatstaven op 

voorhand te toetsen. Dit document was hier de basis voor 

 

Voor de leesbaarheid van het document zijn enkele suggesties samengenomen als de 

afweging op de verschillende criteria vergelijkbaar was. Enkele suggesties zijn dus niet apart 

opgenomen, maar vallen onder andere maatstaven. 
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1.1 Demografisch 

1. Huishoudens of inwoneraantal 

In de analyse worden alle variabelen geschaald. In beginsel kan dit naar inwoneraantal of 

naar huishoudens, en kunnen hier ook verschillende keuzes in gemaakt worden in 

verschillende clusters (bijvoorbeeld jongeren bij jeugd). 

Definitie: Huishoudens: Het aantal particuliere huishoudens en het aantal personen in 

institutionele huishoudens in de gemeente. Een particulier huishouden is een 

verzameling van één of meer personen die een woonruimte bewoont. Een institutioneel 

huishouden is een verzameling van één of meer personen die een woonruimte bewoont 

en zichzelf daar bedrijfsmatig voorziet in huisvesting en dergelijke levensbehoeften. 

Inwoneraantal: Alle personen die actueel in de basisregistratie personen (BRP) zijn 

opgenomen op 1 januari uitkeringsjaar. 

 Globaal Huishoudens in inwoners komen in alle gemeenten voor. 

 Objectief Gemeenten kunnen de maatstaven nauwelijks beïnvloeden. 

 Stabiel De maatstaven zijn stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Een toename van inwoners/huishoudens hangt samen met een 

toename van kosten. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Bondige en duidelijke definitie. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Kosten hangen sterk samen met 

inwoner/huishoudensaantal. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn jaarlijks voor mei 

beschikbaar voor alle gemeenten. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS.  

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens zijn jaarlijks, zonder extra kosten beschikbaar. 

2. Leeftijdscategorieën 

In verschillende leeftijdsfasen spelen verschillende soorten kosten. Zo spelen kosten voor 

participatie vooral voor de beroepsbevolking, maken ouderen relatief veel gebruik van 

huishoudelijke hulp en speelt jeugdzorg voor jongeren. Ook binnen deze hoofdgroepen 

zijn er onderverdelingen mogelijk. Zo zal iemand van 90 vaker gebruik maken van 

huishoudelijke hulp dan iemand van 70, en begint jeugdhulp meestal niet in het eerste 

levensjaar.  

Definitie: Alle personen die actueel in de basisregistratie personen (BRP) zijn opgenomen 

op 1 januari uitkeringsjaar. Deze personen zijn op te delen in verschillende 

leeftijdsgroepen, bijvoorbeeld. Een mogelijke indeling is 0-18, 18-65, 65-75, 75-85, 85+. Of 

de groep jongeren kan verder gesplitst worden, bijvoorbeeld bij 4 en 12 jaar, of bij 6 en 12 

jaar. Verder zijn algemenere groepen mogelijk zoals 18+, 18 – 27, 65+ (die grofweg 

overeenkomt met AOW-ontvangers) of 15-75 (die grofweg overeenkomt met de 

beroepsbevolking). 

  Globaal In alle gemeenten aanwezig. 

 Objectief Niet beïnvloedbaar door gemeenten. 

 Stabiel Deze maatstaf is stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Een groei van een leeftijdsgroep met relatief veel kosten leidt tot 

extra kosten voor een gemeente. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Bondige en duidelijke definitie. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het verband tussen leeftijd en kosten is goed uitlegbaar. 
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 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn jaarlijks voor mei 

beschikbaar voor alle gemeenten. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit.  

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens zijn jaarlijks, zonder extra kosten beschikbaar. 

3. Eenpersoonshuishoudens 

Eenpersoonshuishoudens zijn op dit moment opgenomen in de verdeelmodellen voor 

Wmo en werk en inkomen (subcluster minimabeleid). In minimabeleid komen ze terug 

wegens de verhoogde financiële kwetsbaarheid van eenpersoonshuishoudens (als één 

inkomen wegvalt, is er geen ander inkomen om dat op te vangen). Bij de Wmo geldt dat 

alleenstaanden minder beroep kunnen doen op de mantelzorg van hun partner en 

kwetsbaarder zijn voor (psychische) aandoeningen. Het is ook mogelijk om specifiek te 

kijken naar eenpersoonshuishoudens 65+, 65-75, 75-85 en 85+. 

Definitie: Een eenpersoonshuishouden is een particulier huishouden bestaande uit één 

persoon. Een particulier huishouden is een verzameling van één of meer personen die een 

woonruimte bewoont en zichzelf daar particulier, d.w.z. niet bedrijfsmatig voorziet in 

huisvesting en dergelijke levensbehoeften. 

 Globaal Eenpersoonshuishoudens komen in alle gemeenten voor. 

 Objectief Niet te beïnvloeden door een gemeente. 

 Stabiel Deze maatstaf is stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Een toename van eenpersoonshuishoudens zou moeten leiden tot 

een toename van de kosten. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Bondige en duidelijke definitie. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het inhoudelijke verband met de kosten is goed uitlegbaar. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn jaarlijks voor mei 

beschikbaar voor alle gemeenten. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit.  

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens zijn jaarlijks, zonder extra kosten beschikbaar. 

4. Huishoudensgrootte 

Er zijn verschillende manieren waarom de omvang van een huisouden invloed kan 

hebben op de kosten. Enerzijds zijn eenpersoonshuishoudens kwetsbaarder voor 

zorgkosten. Anderzijds wordt genoemd dat de kans op jeugdhulp groter is in grotere 

gezinnen. Hier is geen onderbouwing voor, en het effect zou de andere kant op werken 

Definitie: Het aantal in particuliere huishoudens levende personen gedeeld door het 

aantal particuliere huishoudens. 

 Globaal De maatstaf is voldoende globaal. 

 Objectief Niet te beïnvloeden door gemeenten. 

 Stabiel Deze maatstaf is stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Het is niet duidelijk wat de werking van deze maatstaf is, dus ook 

niet of de dynamiek de kosten volgt. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Bondige en duidelijke definitie. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De maatstaf kan op twee manieren werken, waardoor de 

uitleg niet eenduidig is. Voor de eerste werking is de maatstaf eenpersoonshuishoudens 

een beter uitlegbare maatstaf. Voor de tweede werking is geen bewijs. 
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 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn jaarlijks voor mei 

beschikbaar voor alle gemeenten. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit.  

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens zijn jaarlijks, zonder extra kosten beschikbaar. 

5. Eenouderhuishoudens 

Uit onderzoek van het SCP1 blijkt dat kinderen uit eenoudergezinnen een grotere kans 

hebben op jeugdhulp. De verklaring hiervoor hangt waarschijnlijk deels samen met het 

verhoogde armoederisico in deze gezinnen, en deels met het feit dat de zorg voor de 

kinderen op de schouders van één ouder terechtkomt, waardoor het gezin kwetsbaarder 

is. 

Definitie: Conform huidige meicirculaire. Een particulier huishouden bestaande uit één 

ouder met kind(eren). Kinderen betreffen thuiswonende kinderen ongeacht de leeftijd 

van het kind. Een particulier huishouden is een verzameling van één of meer personen die 

een woonruimte bewoont en zichzelf daar particulier, d.w.z. niet bedrijfsmatig voorziet in 

huisvesting en dergelijke levensbehoeften. Alternatieven zijn eenouderhuishoudens met 

2 of meer kinderen, het aantal kinderen in eenouderhuishoudens, eenouderhuishoudens 

naar geslacht en eenouderhuishoudens met de leeftijd van het jongste kind onder de 6. 

 Globaal Eenouderhuishoudens komen voor binnen alle gemeenten. 

 Objectief Niet te beïnvloeden door gemeenten. 

 Stabiel Deze maatstaf is stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Het is plausibel dat een toename van eenouderhuishoudens leidt tot 

hogere kosten. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Bondige en duidelijke definitie. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Er is een verband gevonden tussen eenouderhuishoudens 

en jeugdhulpgebruik en dit verband is plausibel. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn jaarlijks voor mei 

beschikbaar voor alle gemeenten. 

 Bron van de gegevens De gegevens zijn verzameld door het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit.  

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens zijn jaarlijks, zonder extra kosten beschikbaar. 

6. Migratieachtergrond 

Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaak grotere uitdagingen in 

de Nederlandse maatschappij en het beeld is dat zij meer problemen hebben. Zij hebben 

bijvoorbeeld vaker moeite met het vinden van een baan (participatie), of hun weg vinden 

in de samenleving (Wmo). Uit het SCP-onderzoek naar jeugdhulp bleek dat jongeren met 

een migratieachtergrond relatief weinig gebruik maakten van jeugdhulp, maar 

gemeenten geven aan dat zij geprobeerd hebben deze groep beter te bereiken. In dat 

geval kan dit een kostenopdrijvend effect hebben. 

Definitie: Het aantal personen met als migratieachtergrond (dwz: ten minste één van 

beide ouders geboren in) één van de landen in Afrika, Zuid-Amerika of Azië (excl. Japan en 

Indonesië). 

 

1 SCP, Kostenverschillen in de jeugdzorg, 2014. 
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Een tweede mogelijke definitie is Het totaal aantal inwoners van de gemeente waarvan 

ten minste een ouder geboren is in Suriname, de Nederlandse Antillen, Aruba, Turkije of 

Marokko. 

Opmerking: Deze maatstaf kan ook met drempel worden gedefinieerd. In de huidige 

modellen telt ook het aantal vreemdelingen dat blijkens de Basisregistratie Personen 

rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning mee. 

 

 Globaal Breed genoeg gedefinieerd om op alle gemeenten van toepassing te zijn. 

 Objectief Beperkt beïnvloedbaar door gemeenten. 

 Stabiel Deze maatstaf is stabiel. Als het aantal vreemdelingen met verblijfsvergunning 

wordt meegenomen, dan is de maatstaf minder stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Een toename van de maatstaf zou in het licht van de problematiek 

verband moeten houden met een toename in de kosten. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Bondige en duidelijke definitie 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Als het verband positief is, is dit uitlegbaar. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Gegevens zijn jaarlijks (in juli) voor 

alle gemeenten beschikbaar. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De kwaliteit van de gegevens is hoog, en de data zijn jaarlijks 

beschikbaar in juli van het uitkeringsjaar. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

data zijn kosteloos te gebruiken.  

7. Migratieachtergrond - uitgesplitst 

Niet alle groepen met een migratieachtergrond hebben in dezelfde mate problemen. 

Daarom is door gemeenten gesuggereerd een uitsplitsing naar nationaliteit te hanteren. 

Definitie: Het aantal personen van 0-18 jaar met als migratieachtergrond (dwz: ten 

minste één van beide ouders geboren in) een specifiek land. Gesuggereerd zijn Marokko, 

Turkije, Suriname, Antillen en Aruba, Afrika, Midden-Oosten, Midden- en Oost-Europa en 

Overig niet-westers, maar in het verdeelmodel voor bijstand worden ook specifiekere 

groepen gehanteerd. 

 Globaal Sommige groepen zijn zeer geconcentreerd in één of enkele gemeenten. 

Daarnaast kan een dusdanig specifieke maatstaf een bestedingsverplichting suggereren.  

 Objectief Beperkt beïnvloedbaar door gemeenten. 

 Stabiel Naarmate de groepen kleiner worden, wordt de maatstaf instabieler. 

 Flexibel/dynamisch Een toename van de maatstaf zou in het licht van de problematiek 

verband moeten houden met een toename in de kosten. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Bondige en duidelijke definitie 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Als het verband positief is, is dit uitlegbaar. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Gegevens zijn jaarlijks (in juli) voor 

alle gemeenten beschikbaar. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De kwaliteit van de gegevens is hoog, en de data zijn jaarlijks 

beschikbaar in juli van het uitkeringsjaar. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

data zijn kosteloos te gebruiken.  

8. Verhuisbewegingen 

In het kwalitatief onderzoek naar de verdeelmodellen sociaal domein werd door sommige 

gemeenten genoemd dat relatief veel probleemgezinnen naar de (centrum)gemeente 
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verhuizen. Eén van de gemeenten die dit noemden, heeft een analyse uitgevoerd waaruit 

bleek dat de zorgkosten van mensen die naar de gemeente toe verhuisd waren in de 

afgelopen jaren gemiddeld hoger waren dan van de mensen die er al langer woonden. Er 

zijn verschillende achterliggende mechanismes mogelijk Naast de mogelijkheid dat 

probleemgezinnen vaker verhuizen (een bekend fenomeen bij hulpverleners) is het ook 

mogelijk dat een verhuizing veel stress oplevert, waardoor gezinnen in de tijd erna 

wellicht vaker ondersteuning nodig hebben. Tot slot leidt een scheiding vaak tot een 

verhuizing én relatief vaak tot jeugdhulp. 

Definitie: Er zijn twee definities mogelijk.  

Als totaal aantal verhuisbewegingen: Personen die verhuizen waarbij het oude en het 

nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen, ofwel personen die verhuizen waarbij 

het oude en het nieuwe adres in dezelfde gemeente liggen. 

Of als verhuizingen naar de gemeente toe: Personen die verhuizen waarbij het oude en 

het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen. 

Opmerking: Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door 

gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd 

 Globaal Verhuizingen komen overal voor. 

 Objectief De invloed die gemeenten kunnen uitoefenen op het aantal verhuisbewegingen 

is vergelijkbaar met de invloed die gemeenten hebben op het aantal inwoners. 

 Stabiel Verhuisbewegingen zijn gevoelig voor veranderingen in de woningmarkt, ze 

kunnen hiermee van jaar op jaar vrij sterk veranderen. Tussen 2017 en 2018 was de 

verandering in het totale aantal verhuisbewegingen voor 129 gemeenten groter dan 10% 

en voor 28 gemeenten groter dan 20%. Daarnaast is de maatstaf conjunctuurgevoelig.  

 Flexibel/dynamisch Het aantal verhuisbewegingen naar een gemeente kan 

uiteenlopende oorzaken hebben, die lang niet allemaal met zorggebruik samenhangen. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder en bondig. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Deze maatstaf hangt zowel samen met de problematiek die 

kan ontstaan als het gevolg van een verhuizing als met het feit dat mensen met 

problematiek doorgaans vaker verhuizen. Tegelijkertijd associëren mensen verhuizingen 

niet direct met extra kosten voor het sociale domein, dus is de maatstaf niet erg intuïtief. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn beschikbaar voor 

alle gemeenten elk derde kwartaal jaar. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoge kwaliteit. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

data zijn kosteloos te gebruiken. 

9. Krimp 

Krimpgemeenten hebben met bijzondere opgaven te maken omdat zij voorzieningen 

moeten afbouwen en tegelijkertijd hun kernen leefbaar moeten houden. Bovendien 

hebben zij vaak te maken met een sterk vergrijzende bevolking, waardoor ook de aard 

van voorzieningen soms moet veranderen. Dit kan leiden tot extra kosten. 

Definitie: Een maatstaf die vergelijkbaar is met de krimpmaatstaf die voorheen in het 

gemeentefonds opgenomen was: Als een gemeente – gelegen in Groningen, Zeeland of 

Limburg - in een jaar een bevolkingsdaling heeft ten opzichte van het inwonertal zeven 

jaar eerder, dan krijgt ze een bedrag voor elke ‘verloren’ inwoner boven de drempel van 1 

procent. 

 Globaal Speelt alleen in bepaalde delen van het land, maar wel in een flink aantal 

gemeenten (en nu mogelijk breder dan alleen deze provincies). 

 Objectief Gemeenten zouden willen dat ze dit meer konden beïnvloeden. 
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 Stabiel Bevolkingskrimp gaat over kleine aantallen, en wisselt dus ook per jaar. 

 Flexibel/dynamisch Bij grotere structurele krimp is de opgave groter. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is op zich helder, maar kan 

op verschillende manieren gedefinieerd worden en op dit moment is er geen heldere 

definitie voor. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Kosten hangen samen met afbouw en investeringen in 

nieuwe voorzieningen. Uit de evaluatie van de maatstaf uit 2015 bleek echter dat dit 

slechts beperkt het geval was, en dan vooral voor gemeenten met de grootste 

hoeveelheid krimp. Daarnaast zal dit effect beperkter spelen in het sociale domein dan in 

het fysieke domein. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Gegevens zijn jaarlijks 

beschikbaar. 

 Bron van de gegevens De gegevens over het inwoneraantal komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn reëel en voor mei elk jaar beschikbaar. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens zijn jaarlijks, zonder extra kosten beschikbaar. Het vergt jaarlijks wel 

databewerkingen om de krimp over de afgelopen jaren te berekenen. 

10. Orthodox-christelijke achtergrond 

Groepen met een orthodox-christelijke religieuze achtergrond hebben soms afwijkende 

leefpatronen, die mogelijk tot afwijkende kosten kunnen leiden. Dit kan twee kanten op 

werken. Vaak hebben deze gemeenschappen een sterk zelfoplossend vermogen, wat tot 

lagere kosten leidt. Het risico bestaat echter ook dat problemen daardoor escaleren, 

waardoor de kosten juist toenemen. 

Definitie: Aantal stemmen voor Christenunie of SGP 

 Globaal Stemmen voor Christenunie of SGP komen in alle gemeenten voor, maar vooral 

in specifieke delen van het land (Bible belt). 

 Objectief Gemeenten kunnen de stemmen niet beïnvloeden. 

 Stabiel Hoewel de aanhang van de SGP relatief stabiel is, is het stemgedrag op specifieke 

partijen in Nederland de afgelopen jaren volatiel. 

 Flexibel/dynamisch De maatstaf is een proxy voor religieuze achtergrond, maar als een 

van deze partijen in een gemeente meer stemmen krijgt, hangt dat niet samen met extra 

zorgkosten. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Heldere definitie Bondige en duidelijke 

definitie. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De maatstaf is een proxy die redelijk ver afligt van het 

achterliggende mechanisme. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Gegevens zijn beschikbaar na 

iedere Tweede Kamerverkiezing(maximaal eens in de vier jaar). 

 Bron van de gegevens De bron van de gegevens is de uitslagenbank van de Kiesraad.  

 Kwaliteit van de gegevens De kwaliteit van de gegevens is goed. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens zijn zonder extra kosten te verkrijgen. 

11. Leerlingen voortgezet onderwijs of basisonderwijs 

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs of basisonderwijs in een gemeente heeft 

invloed op de kosten voor de jeugdgezondheidszorg voor deze doelgroep. 

Definitie: Het gecorrigeerde aantal leerlingen dat op de peildatum voortgezet onderwijs 

volgt. De correctie vindt plaats door het aantal leerlingen te vermenigvuldigen met 0,80. 

 Globaal In veel gemeenten in Nederland staan middelbare scholen. 
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 Objectief Gemeenten hebben beperkte invloed op het aantal VO- of BO-leerlingen in hun 

gemeente. 

 Stabiel De maatstaf is stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Een toename van het aantal leerlingen leidt tot een toename van 

deze kosten. Wel betreft het een zeer beperkt gedeelte van de totale kosten. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Bondige en duidelijke definitie. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De kosten voor jeugdgezondheidszorg hangen samen met 

het aantal leerlingen. Wel betreft het een zeer beperkt gedeelte van de totale kosten. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn voor alle 

gemeenten in mei van het uitkeringsjaar t+1 beschikbaar. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit.  

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens zijn zonder extra kosten te verkrijgen. 

12. Studenten 

Studenten zijn over het algemeen een relatief zelfredzame groep, die betrekkelijk weinig 

ondersteuning nodig heeft vanuit het sociale domein. Er zijn echter uitzonderingen: zo 

geven verschillende universiteitssteden aan dat er aanbieder zijn die beschermd wonen 

aanbieden voor bijvoorbeeld autistische studenten, en dat studenten zorgen voor 

verdringing op de arbeidsmarkt, waardoor er effectief minder banen bereikbaar zijn voor 

mensen die laaggeschoold zijn. 

Definitie:  Het aantal mensen dat een HBO of universitaire studie volgt dat woonachtig is 

in de gemeente. 

 Globaal In alle gemeenten wonen studenten, echter zijn de aantallen in 

universiteitssteden veel groter. Ook in steden met hogescholen zijn er meer studenten. 

 Objectief Het aantal studenten dat in een gemeente woont, is door een gemeente 

moeilijk te beïnvloeden. Wel is het afhankelijk van landelijk beleid: door de studielening 

gaan minder studenten op zichzelf wonen. 

 Stabiel Voor kleine gemeenten kunnen de waarden sterk veranderen. Daarnaast is de 

maatstaf enigszins conjunctuurgevoelig. 

 Flexibel/dynamisch Aangezien studenten zowel een positief als een negatief effect op de 

kosten kunnen hebben, is niet duidelijk hoe een verandering in het aantal studenten de 

kosten zou beïnvloeden. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder en kort. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het aantal studenten kan zowel een positief als een 

negatief effect hebben op de kosten, waardoor het gewicht slecht uitlegbaar is. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn voor alle 

gemeenten jaarlijks beschikbaar. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoge kwaliteit. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens zijn kosteloos beschikbaar. 

1.2 Sociaaleconomisch 

13. Huishoudens met laag inkomen, eventueel uitgesplitst naar leeftijd 

Mensen met een laag inkomen hebben een grotere kans op armoede, grotere kans om in 

de bijstand te komen of bijzondere bijstand nodig te hebben, en zijn relatief vaak minder 
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zelfredzaam. De kans dat mensen uit deze groep ondersteuning nodig hebben, is de 

groter dan van de rest van Nederland. 

Definitie: Huidige definitie volgens het CBS: het aantal huishoudens met een 

gestandaardiseerd besteedbaar inkomen dat lager is dan een grens die overeenkomt met 

de koopkracht van een bijstandsuitkering voor een alleenstaande in 1979, toen deze op 

zijn hoogst was. Studenten en institutionele huishoudens worden hier buiten 

beschouwing gelaten. De bovengrens voor een laag inkomen die het CBS hanteert lag 

bijvoorbeeld in 2017 op 1960 euro voor een paar met twee kinderen. 

Definitie die in de huidige verdeelmodellen: Het aantal huishoudens in de gemeente, 

waarvan het besteedbaar inkomen hoger is dan inkomensgrens a en niet hoger is dan 

inkomensgrens b. Inkomensgrens a wordt zodanig bepaald dat bij 10% van het landelijk 

aantal huishoudens het inkomen onder de grens ligt. Inkomensgrens b wordt zodanig 

bepaald dat bij 30% van het landelijk aantal huishoudens het inkomen onder de grens ligt 

(of er kan gekozen worden voor 40%).  

Opmerkingen: 1) De ondergrens van de 10% laagste inkomens werd gehanteerd omdat 

in deze groep bijvoorbeeld studenten en andere uitzonderingen op de algemene regel 

vallen. Hiervoor gaat de samenhang uiteraard niet op.  

2) De maatstaf is in het huidige verdeelmodel opgenomen maar bevroren en werd er 

alleen geïndexeerd naar veranderingen in het aantal huishoudens, omdat er bij een 

nieuwe manier van meten een te groot herverdeeleffect optrad. 

3) Deze maatstaf kan ook met drempel worden gedefinieerd: aantal huishoudens met 

laag inkomen voor zover dit aantal meer is dan 10% van het aantal woonruimten van 

hetzelfde jaar. Bij een negatieve uitkomst is de maatstaf nul.  

4) Het is ook mogelijk om deze maatstaf te beschouwen voor alleen huishoudens met 

kinderen, of juist voor leeftijdsgroepen 65 – 75 of 75+. In het huidige verdeelmodel is een 

benadering van de indeling in leeftijdsgroepen gemaakt via een berekening, maar met de 

huidige gegevens is het ook mogelijk om deze uit de data te construeren. 

 

 Globaal De maatstaf is globaal. 

 Objectief Gemeenten hebben geen invloed op de inkomensverdeling in hun gemeente. 

 Stabiel De maatstaf is stabiel. De reden dat de maatstaf op dit moment is vastgezet, is dat 

door de overgang naar integrale data een sprong optrad. Dit speelt de komende jaren 

niet. 

 Flexibel/dynamisch Bij een toename van mensen met een laag inkomen is een toename 

in de ondersteuningsbehoefte en dus de kosten te verwachten. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Bondige en duidelijke definitie. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De maatstaf is inhoudelijk goed uitlegbaar. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn jaarlijks voor mei 

beschikbaar voor alle gemeenten.  

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit.  

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

data zijn kosteloos te gebruiken. Bij specifiekere eigenschappen zoals bepaalde 

leeftijdsgroepen moeten de gegevens nog geconstrueerd worden bij het CBS via een 

maatwerktabel, daar zijn wel kosten aan verbonden. 
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14. Inkomen huishoudens (gestandaardiseerd) 

Deze maatstaf wordt gebruikt in het verdeelmodel jeugd om te corrigeren voor het 

zelfoplossend vermogen in een gemeente. Hij zou ook relevant kunnen zijn voor het 

verdeelmodel Wmo.  

Definitie: Het gemiddelde besteedbaar inkomen van huishoudens gecorrigeerd voor 

verschillen in grootte en samenstelling van huishouden. Deze correctie vindt plaats met 

behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot 

uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. 

Het is ook mogelijk om te kijken naar het aantal huishoudens met een laag inkomen.  

 Globaal Besteedbaar inkomen kan bepaald worden voor alle inwoners in alle gemeenten. 

 Objectief Verschil in besteedbaar inkomen is nauwelijks door gemeenten te beïnvloeden. 

 Stabiel Deze maatstaf is stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Dynamiek van de kosten hangt samen met veranderingen in de 

maatstaf. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De exacte berekening is niet intuïtief 

vanwege de correctiefactoren. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Plausibel verband tussen hogere kosten en score van de 

maatstaf. Een lager gemiddeld inkomen hangt samen met een lager zelfoplossend 

vermogen en leidt zo tot hogere kosten in het sociaal domein.  

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn jaarlijks voor mei 

beschikbaar voor alle gemeenten. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit.  

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens zijn zonder extra kosten te verkrijgen. Voor specifieke uitsplitsingen moeten 

wellicht wel extra kosten gemaakt worden, maar deze zijn beperkt. 

15. Historische gegevens armoede  

Er is gesuggereerd om de historische gegevens over armoede mee te nemen om recht te 

doen aan intergenerationele problematiek. 

Definitie: Een inkomensmaatstaf van 30 jaar geleden 

 Globaal De maatstaf is globaal. 

 Objectief Gemeenten hebben geen invloed op gegevens uit het verleden. 

 Stabiel De maatstaf is net zo stabiel als de huidige inkomensmaatstaven. 

 Flexibel/dynamisch De maatstaf reageert niet op huidige veranderingen. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie lijkt inzichtelijk, maar is 

door het gebrek aan doorlopende data ingewikkeld om te construeren. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Intergenerationele problematiek is een bekend probleem. 

Voor zover intergenerationele problematiek echter speelt en ook nu tot problemen leidt, 

zou dit primair uitgedrukt moeten worden in de huidige kenmerken van de bevolking. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Beperkt betrouwbaar. 

 Bron van de gegevens CBS of belastingdienst. 

 Kwaliteit van de gegevens Problematisch door verschillen in registratie. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling 

Het is een flinke klus om veranderende inkomensdefinities in de registratie gelijk te 

trekken over de jaren heen en er zouden sowieso vertaalslagen gemaakt moeten worden 

om tot de huidige gemeenten te komen. 
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16. Inkomensongelijkheid 

Een van de bezwaren tegen het gebruik van gemiddeld inkomen is dat een grote 

inkomensongelijkheid kan leiden tot een hoog gemiddeld inkomen, maar desondanks het 

zelfoplossend vermogen van mensen met een laag inkomen niet versterkt. Dit speelt 

zeker als verschillende inkomensgroepen weinig contact met elkaar hebben. Deze 

maatstaf meet de sociaal economische tweedeling in een gemeente. 

Definitie: Voor de operationalisering van deze maatstaf berekenen we het aantal 

huishoudens in de gemeente met een gestandaardiseerd inkomen dat in de laagste 10% 

tot 30% van huishoudens van Nederland valt, en het aantal in de hoogste 20%. De 

verhouding tussen deze twee aantallen is de maatstaf. 

Een alternatieve operationalisering is de Gini-coëfficiënt in de gemeente, die wordt 

berekend als de helft van het gemiddeld verschil in inkomen tussen huishoudens gedeeld 

door het gemiddeld inkomen. 

Opmerking: Voor de eerste definitie zijn ook andere keuzes van percentielen mogelijk, 

bijvoorbeeld de verhouding tussen het aantal huishoudens in het tweede en derde deciel 

vergeleken met het aantal in het vierder of vijfde deciel.  

 Globaal De maatstaf is globaal. 

 Objectief Gemeenten hebben zeer beperkte mogelijkheden om de inkomensongelijkheid 

in hun gemeente te veranderen. 

 Stabiel Deze maatstaf is stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Het is denkbaar dat het zelfoplossend vermogen afneemt bij een 

toename in inkomensongelijkheid. Dit effect is naar verwachting wel kleiner dan het 

effect van een toename van de lage inkomensgroep als geheel. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Voor beide definities is een aantal 

stappen nodig om hem uit te leggen. De Gini-coëfficiënt is nog iets complexer om te 

beschrijven, maar is wel een bekende manier om inkomensongelijkheid uit te drukken. 

  Inhoudelijke uitlegbaarheid De samenhang met inkomensongelijkheid is de afgelopen 

jaren door veel gemeenten benoemd.  

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De benodigde gegevens om de 

eerste operationalisering te berekenen zijn openbaar beschikbaar. De GINI-coëfficiënt per 

gemeente kan via een maatwerktabel opgevraagd worden bij het CBS.  

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

benodigde gegevens voor de eerste operationalisering zijn kosteloos beschikbaar. Aan 

het berekenen van de Gini-coëfficiënt zijn kosten verbonden voor de maatwerktabel. 

17. Vermogensongelijkheid 

Naast inkomensongelijkheid speelt ook vermogensongelijkheid een rol. 

Definitie: De ongelijkheid in vermogen tussen individuen, vergelijkbaar met de definitie 

voor inkomensongelijkheid. 

 Globaal Vermogensongelijkheid speelt overal. 

 Objectief De maatstaf is niet beïnvloedbaar door gemeenten 

 Stabiel Deze maatstaf is stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Het is denkbaar dat het zelfoplossend vermogen afneemt bij een 

toename in vermogens. Dit effect is naar verwachting wel kleiner dan het effect van een 

toename van de lage inkomensgroep als geheel. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Er spelen dezelfde aandachtspunten als 

bij inkomensongelijkheid. Daarnaast is de definitie van vermogen genuanceerd, waardoor 

de definitie ingewikkeld is. 
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 Inhoudelijke uitlegbaarheid Hetzelfde argument als voor inkomensongelijkheid. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De definitie van vermogen is 

ingewikkeld, waardoor gegevens voor individuele gemeenten vertekend kunnen zijn. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn problematisch omdat mogelijk niet al het 

vermogen in beeld is, en zijn meer dan anderhalf jaar later pas beschikbaar. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens zijn kosteloos te gebruiken. 

18. Jongeren in gezinnen met armoederisico. 

Jongeren in gezinnen met armoederisico zijn kwetsbaarder dan andere jongeren, dus het 

is te verwachten dat zij meer gebruik maken van jeugdhulp. 

Definitie: Het aantal kinderen van 0 tot 18 jaar dat woont in een 

meerpersoonshuishouden, waarbinnen de ouder(s) een inkomen hebben tot 120 procent 

van het sociaal minimum. 

Opmerking: Zie pp 33-34  van meicirculaire 2019. Inkomensstatistiek vastgezet op 2015 

en geïndexeerd. Gegevens over kinderen in huishoudens zijn wel jaar t. Hierdoor is de 

peildatum niet eenduidig. Gebruikt vanaf meicirculaire 2018. Data van voorgaande jaren 

alleen afgerond op duizenden of als percentage beschikbaar. 

 Globaal Kans op armoede komt in alle gemeenten voor. 

 Objectief Maatstaf is nauwelijks door gemeenten te beïnvloeden. 

 Stabiel Deze maatstaf is stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Ontwikkeling maatstaf op langere termijn hangt direct samen met 

de dynamiek van de kosten.  

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Bondige en duidelijke definitie. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Er is een aannemelijk verband tussen kosten jeugdhulp en 

de maatstaf. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn jaarlijks voor alle 

gemeenten beschikbaar. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoge kwaliteit, maar zijn meer dan 

anderhalf jaar later pas beschikbaar. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens zijn kosteloos te gebruiken. 

19. Achterstandsleerlingen 

Achterstandsleerlingen kunnen niet alleen op school, maar ook in het opgroeien tegen 

problemen aanlopen. 

Definitie: De uitkomst van het verdeelmodel voor onderwijsachterstandenbeleid van 

OCW. 

Opmerking: Op dit moment worden de oude gewichten van het 

onderwijsachterstandenbeleid gehanteerd in het verdeelmodel jeugd, maar deze worden 

niet meer bijgehouden. 

 Globaal Achterstandsleerlingen komen voor in alle gemeenten. 

 Objectief Gemeenten hebben nauwelijks invloed op het aantal achterstandsleerlingen. 

 Stabiel Nog niet duidelijk hoe groot de fluctuaties zijn, bij de oude definitie kwamen 

fluctuaties van 10% of meer geregeld voor. 

 Flexibel/dynamisch Het is aannemelijk dat een stijging in het aantal 

achterstandsleerlingen effect zal hebben op een stijging van de kosten. 



 

 

16  

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Het verdeelmodel is een samengestelde 

definitie. Daarnaast zou de uitkomst wijzigen bij wijziging van het verdeelmodel. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het verdeelmodel is gericht op onderwijsachterstanden. De 

afbakening van deze groep komt niet helemaal overeen met de afbakening in het sociale 

domein. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn jaarlijks 

beschikbaar voor alle gemeenten op grond van de verdeling van OCW.  

 Bron van de gegevens De gegevens worden berekend door het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

data zijn vrij toegankelijk. 

20. Bijstandontvangers 

Bijstandsontvangers hebben op verschillende manieren invloed op de kosten in een 

gemeente. Ten eerste is er een causale relatie tussen het aantal bijstandsontvangers en 

de kosten van het bijstandsloket. Daarnaast maken bijstandsontvangers ook relatief vaak 

gebruik van Wmo-ondersteuning en jeugdhulp. Voor dit laatste onderdeel is het ook 

mogelijk om alleen te kijken naar ouders in de bijstand of alleenstaande ouders in de 

bijstand. Hiervoor gelden dezelfde afwegingen als voor de totale maatstaf. 

Definitie: Het aandeel van alle huishoudens in een gemeente dat een bijstandsuitkering 

ontvangt per jaar. Op dit moment wordt in de meicirculaire gerekend met het driejarig 

gemiddelde van het aantal bijstandsontvangers. Daarmee wordt de prikkelwerking en 

stabiliteit verbeterd. 

Opmerking: er is gesuggereerd om uit te gaan van het verdeelmodel bijstand. Dit is 

echter een zeer complexe definitie, die alleen beschikbaar is voor grotere gemeenten. 

 Globaal De groep bijstandsontvangers is redelijk over gemeenten verdeeld.  

 Objectief Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bijstand, dus zijn verantwoordelijk 

voor het beperken van het aantal bijstandsontvangers. Tegelijkertijd hebben gemeenten 

voor de bijstand veel minder beleidsvrijheid dan voor de andere domeinen en zitten er in 

het verdeelmodel voor de bijstand prikkels om bijstandsontvangers uit te laten stromen. 

De prikkelwerking hangt dus af van het gewicht van de maatstaf in verhouding tot de 

kosten voor een bijstandsuitkering. 

 Stabiel Fluctuaties van 10% of meer komen geregeld voor en de maatstaf is 

conjunctuurgevoelig. 

 Flexibel/dynamisch Een stijging in de maatstaf heeft een directe stijging van de kosten 

tot gevolg. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder en bondig. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het verband tussen de kosten en bijstandsontvangers is 

direct en plausibel. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn jaarlijks 

beschikbaar voor alle gemeenten vanaf mei van volgende schooljaar.  

 Bron van de gegevens De gegevens worden verstrekt vanuit het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

data zijn vrij toegankelijk. 

21. Bijstandontvangers met langdurig psychisch medicijngebruik 

Bijstandsontvangers met psychische problemen zijn gemiddeld lastiger naar een baan te 

begeleiden. Dat vraagt een grotere inzet van de gemeente op re-integratie. 
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Definitie: Bijstandsontvangers die gebruik maken van psychische FKG’s voor meer dan 

180 dagen per jaar. 

 Globaal Bijstandsontvangers met langdurig psychisch medicijngebruik komen naar 

verwachting overal voor.  

 Objectief Gemeenten kunnen keuzes maken in de groepen bijstandsontvangers die zij 

begeleiden. Op dit moment zijn er al gemeenten die vooral inzetten op groepen die naar 

verwachting het meest succesvol zijn, en slechts minimale inspanningen doen voor 

groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De prikkel hiervoor zou door deze 

maatstaf versterkt worden. Het opnemen van deze maatstaf levert dus een negatieve 

prikkel op om vooral in te zetten op mensen zonder langdurig medicijngebruik. 

 Stabiel De maatstaf is naar verwachting nog minder stabiel dan de maatstaf 

bijstandsontvangers zonder verfijning. 

 Flexibel/dynamisch Een toename van het aantal bijstandsontvangers met psychische 

problemen leidt waarschijnlijk tot een toename van de kosten. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De maatstaf is goed uitlegbaar. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Gegevens over langdurig 

psychisch medicijngebruik zijn beschikbaar bij Vektis of bij het CBS. Deze kunnen 

gekoppeld worden aan gegevens over bijstandsontvangers met behulp van de CBS 

microdata. 

 Bron van de gegevens De bronnen zijn het CBS en Vektis. 

 Kwaliteit van de gegevens De kwaliteit van gegevens is hoog. Geneesmiddelen die aan 

opgenomen personen in ziekenhuizen en verpleeghuizen worden verstrekt zijn niet 

inbegrepen, maar dat is voor deze maatstaf geen probleem. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

maatstaf moet geconstrueerd worden door datasets te combineren.  

22. Uitkeringsontvangers 

Mensen die een uitkering ontvangen zijn vaak kwetsbaarder dan mensen die een baan 

hebben, en de kans op Wmo-gebruik is daarom groter. 

Definitie: Het driejarige gemiddelde van het aantal bijstandontvangers, het aantal sociale 

werkvoorzieningen, het aantal uitkeringen op grond van: militaire pensioenen, 

arbeidsongeschiktheid, wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, algemeen 

mijnwerkerfonds. Meestal wordt de maatstaf uitkeringsontvangers exclusief 

bijstandsontvangers gehanteerd. 

 Globaal Uitkeringsontvangers komen voor in alle gemeenten. 

 Objectief Gemeenten hebben van bovenstaande groepen alleen invloed op het aantal 

bijstandsontvangers. Als deze groep niet opgenomen is in de maatstaf, hebben zij er geen 

invloed op. 

 Stabiel De maatstaf is redelijk stabiel maar wel conjunctuurgevoelig. 

 Flexibel/dynamisch Een toename van het aantal uitkeringsontvangers kan leiden tot een 

toename van de kosten voor zorg. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het verband is goed uitlegbaar. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn beschikbaar voor 

alle gemeenten vanaf uiterlijk juni van het uitkeringsjaar.  

 Bron van de gegevens De gegevens worden verstrekt door het CBS, SZW, APG, UWV, AZL 

welke allen onafhankelijke partijen zijn. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit. 
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 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

data zijn kosteloos te gebruiken. 

23. Wajong 

Mensen die voor hun 18e of tijdens hun studie een ziekte of handicap hebben waardoor zij 

nooit meer kunnen werken, hebben recht op Wajong. Deze groep heeft vaak ook zorg 

nodig, uit de Wmo of Wlz. Voor de invoering van de Participatiewet konden ook mensen 

met arbeidsvermogen de Wajong instromen. 

Definitie: Het aantal uitkeringen op grond van de Wet 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en 

arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong). Dit zijn mensen die 

arbeidsongeschikt zijn voor de dag dat zij 17 jaar worden of na hun 17e jaar 

arbeidsongeschikt worden én een opleiding/studie volgen. Met het van kracht worden 

van de Participatiewet m.i.v. januari 2015 kunnen alleen jonggehandicapten, die volledig 

en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, nog instromen in de Wet Wajong. 

Opmerking: Het is te overwegen om alleen het aantal mensen in de Wajong zonder 

arbeidsvermogen te nemen. 

 Globaal De Wajong is een landelijke regeling die in alle gemeenten relevant is. 

 Objectief Gemeenten hebben geen invloed op het aantal mensen in de Wajong. 

 Stabiel De maatstaf is in beginsel stabiel, maar zal de komende jaren wel dalen doordat 

een deel van de doelgroep die voorheen de Wajong instroomde nu onder de 

Participatiewet valt. Dit probleem wordt ondervangen als het aantal mensen in de 

Wajong zonder arbeidsvermogen als basis genomen wordt. 

 Flexibel/dynamisch Een toename van het aantal mensen met Wajong zal samenhangen 

met een toename in de kosten voor ondersteuning Wmo. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder en beknopt. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het verband met zorgkosten is goed uitlegbaar. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn beschikbaar voor 

alle gemeenten vanaf mei van het uitkeringsjaar.  

 Bron van de gegevens De gegevens worden verstrekt vanuit het UVW met bewerkingen 

van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

data zijn vrij toegankelijk. 

24. AIO-ontvangers 

De aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) is bedoeld voor mensen na de 

pensioengerechtigde leeftijd die geen volledige AOW-uitkering hebben en onvoldoende 

andere inkomsten om een minimuminkomen te hebben. Het gaat om mensen die een 

deel van hun werkzame leven buiten Nederland doorgebracht hebben en geen 

aanvullend pensioen hebben. Dit is een kwetsbare groep. 

Definitie: Aantal mensen met een AIO. 

 Globaal De AIO is een landelijke regeling die in alle gemeenten relevant is. 

 Objectief Gemeenten hebben geen invloed op het aantal mensen met een AIO. 

 Stabiel Op dit moment hebben we geen inzicht in de mate waarin de maatstaf stabiel is. 

 Flexibel/dynamisch Een toename van het aantal mensen met een AIO betekent een 

toename van een kwetsbare doelgroep die mogelijk ondersteuning nodig heeft. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder en beknopt. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het verband met zorgkosten is goed uitlegbaar. 
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 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Op dit moment niet gepubliceerd, 

mogelijk wel te verkrijgen via het SVB, die de regeling uitvoert. 

 Bron van de gegevens SVB. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn naar verwachting van hoogwaardige 

kwaliteit. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling 

Nog niet duidelijk. 

25. Werkloosheid 

Werkloosheid kan veel onzekerheid veroorzaken, waardoor mensen mogelijk een groter 

beroep doen op Wmo of jeugdhulp. Daarnaast zetten sommige gemeenten in op re-

integratie van mensen in de WW om te voorkomen dat zij de bijstand instromen. Dat is 

echter in beginsel geen gemeentelijke taak. 

Definitie: Het aantal personen dat een uitkering ontvangt op grond van de 

Werkloosheidwet (WW). 

Opmerking: Het betreft hier de ontslagwerkloosheid. Bijzondere WW-uitkeringen als 

Tijdelijke werktijdverkorting, werkloos door meteorologische omstandigheden en 

faillissementsuitkeringen zijn buiten beschouwing gelaten. 

 Globaal WW komt voor in alle gemeenten. 

 Objectief Gemeenten hebben geen invloed op het aantal WW-uitkeringen in hun 

gemeente (uitvoering is belegd bij het UWV). 

 Stabiel De maatstaf is erg gevoelig voor conjunctuur. In 112 gemeenten veranderde de    

waarde van de maatstaf met 20% of meer. 

 Flexibel/dynamisch Het is niet duidelijk in hoeverre de maatstaf de kosten goed volgt. 

Enerzijds omdat hij sterk conjunctuurgevoelig is, anderzijds omdat niet duidelijk is in 

hoeverre de groep mensen in de WW daadwerkelijk kwetsbaarder is. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder en bondig. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Hoewel de werking van de maatstaf tot op zekere hoogte te 

begrijpen is, zijn er ook vragen bij te stellen. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn jaarlijks voor alle 

gemeenten beschikbaar. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoge kwaliteit en beschikbaar in 

december van het uitkeringsjaar. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

data zijn kosteloos te gebruiken. 

26. Loonkostensubsidie 

Sinds de invoering van de Participatiewet hebben gemeenten de mogelijkheid om 

loonkostensubsidie in te zetten. Hieraan zijn ook kosten verbonden, bijvoorbeeld rond de 

financiële afhandeling van de subsidie of de begeleiding die de betreffende medewerker 

nodig heeft in het werk. 

Definitie: De loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet is een subsidie die een 

werkgever krijgt als ondersteuning om iemand in dienst te nemen die een 

arbeidsvermogen heeft dat langdurig onder het wettelijk minimumloon (WML) is. Vanaf 

uitkeringsjaar 2019 worden personen die zowel geregistreerd staan als bijstandontvanger 

als ontvanger van een loonkostensubsidie enkel toegerekend aan de verdeelmaatstaf 

bijstandontvangers, en niet meer aan de maatstaf loonkostensubsidie. Dit om te 

voorkomen dat mensen dubbel geteld worden voor het gemeentefonds. 
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 Globaal Vanuit alle gemeenten kunnen mensen met een loonkostensubsidie aan de slag. 

Wel is een aandachtspunt dat de werking van de maatstaf een bestedingsverplichting kan 

suggereren. 

 Objectief De maatstaf is volledig te beïnvloeden door gemeenten. Wel is de 

prikkelwerking positief: het is wenselijk dat meer mensen met een loonkostensubsidie 

aan de slag gaan. 

 Stabiel De maatstaf zou op termijn redelijk stabiel moeten worden, maar op dit moment 

zal de stabiliteit nog beperkt zijn door de kleine aantallen. Daarnaast zouden de aantallen 

de komende tijd constant toe moeten nemen. 

 Flexibel/dynamisch Een toename van het aantal mensen met loonkostensubsidie zal 

leiden tot een toename van de kosten. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Het aantal mensen met 

loonkostensubsidie is helder gedefinieerd. De correctie van het CBS om dubbelingen te 

voorkomen is overzichtelijk. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het is duidelijk hoe de kosten samenhangen met de 

aantallen in de doelgroep. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn beschikbaar voor 

alle gemeenten vanaf juli van het uitkeringsjaar. 

 Bron van de gegevens De gegevens zijn verkregen via het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit.  

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

data zijn vrij toegankelijk. 

27. Doelgroepregister 

Mensen met een arbeidsbeperking worden opgenomen in het doelgroepregister. Dit 

wordt gebruikt om de banenafspraak te monitoren. In het doelgroepregister staan vooral 

mensen die vallen onder de Participatie wet en mensen die vallen onder de Wajong. Voor 

mensen onder de Participatiewet maakt de gemeente waarschijnlijk kosten in 

participatie. Voor mensen die vallen onder de Wajong geldt vaak een verhoogde kans op 

gemeentelijke zorgkosten. 

Definitie: Het aantal mensen dat geregistreerd staat in het doelgroepregister van het 

UWV. 

 Globaal In alle gemeenten wonen mensen uit het doelgroepregister. Wel kan het gebruik 

van deze maatstaf voor participatie een bestedingsverplichting suggereren.  

 Objectief Gemeenten hebben slechts beperkte invloed op de mate waarin mensen in het 

doelgroepregister staan ingeschreven (uitvoering door het UWV). 

 Stabiel De gegevens zijn niet beschikbaar om de stabiliteit te analyseren, maar naar 

verwachting is deze maatstaf stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Een toename van mensen in het doelgroepregister in een gemeente 

leidt waarschijnlijk tot een toename van kosten participatie en/of Wmo. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De maatstaf is goed uitlegbaar. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Het UWV kan uit het banenregister 

het aantal personen per gemeente construeren. 

 Bron van de gegevens Het UWV beschikt over de gegevens. 

 Kwaliteit van de gegevens De kwaliteit van de gegevens is hoog. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens worden momenteel niet gepubliceerd, de verwachting is dat ze wel beschikbaar 

zijn, maar eventuele kosten zijn nog niet helder. 
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28. Aantal banen volgens de banenafspraak 

Voor de mensen uit het doelgroepregister met een baan maken gemeenten kosten voor 

participatie als de persoon in kwestie niet onder de Wajong valt.  

Definitie: Het banen volgens de banenafspraak. Het betreft mensen die in het 

doelgroepregister van het UWV staan. Een baan is gedefinieerd als het aantal extra uren 

dat iemand werkt, gedeeld door 25,5.  

 Globaal In alle gemeenten wonen mensen uit het doelgroepregister. Wel kan het gebruik 

van deze maatstaf voor participatie een bestedingsverplichting suggereren.  

 Objectief Gemeenten hebben slechts beperkte invloed op de mate waarin mensen in het 

doelgroepregister staan ingeschreven (uitvoering door het UWV). Wel hebben gemeenten 

invloed op de mate waarin mensen die onder de Participatiewet vallen een baan vinden, 

maar aangezien dit wenselijk is, is het geen negatieve prikkel. 

 Stabiel De aantallen zijn beduidend lager dan de aantallen in het doelgroepregister, dus 

zullen ze minder stabiel zijn. Als een werkgever die veel mensen uit de doelgroep een 

baan biedt failliet gaat, kan dit voor een individuele gemeente een grote schommeling 

betekenen. Daarnaast groeit deze maatstaf de komende jaren nog. 

 Flexibel/dynamisch De kosten volgen deels de aantallen, maar dit wordt vertekend door 

de mensen in de Wajong. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder, maar door de 

manier waarop een baan wordt geteld wel enigszins complex. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Enig verband met de kosten is logisch.  

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Het UWV kan uit het banenregister 

het aantal personen per gemeente construeren. In sommige gemeenten zullen de 

aantallen op dit moment echter erg laag zijn, en dan is het uit privacy overwegingen niet 

toegestaan om de gegevens te publiceren. 

 Bron van de gegevens Het UWV beschikt over de gegevens. 

 Kwaliteit van de gegevens De kwaliteit van de gegevens is hoog. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens worden momenteel niet gepubliceerd, de verwachting is dat ze wel beschikbaar 

zijn, maar eventuele kosten zijn nog niet helder. 

29. Opleidingsniveau  

Uit vele onderzoeken blijkt dat hoger opgeleiden minder (gezondheids)problemen 

hebben dan lageropgeleiden. Het ligt daarom voor de hand dat het opleidingsniveau van 

de bevolking invloed heeft op de kosten. Een aandachtspunt is dat een aantal 

universiteitssteden aangeven dat hogeropgeleiden juist sneller jeugdhulp aanvragen 

(vooral psychologische hulp en dyslexiezorg). Uit het onderzoek van het SCP bleek echter 

dat een hoge opleiding van ouders juist een beschermende factor was. De opleiding van 

ouders is onderdeel van het verdeelmodel voor onderwijsachterstanden. 

Definitie: Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking 

behoren (die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking), van 25 tot 75 

jaar), ingedeeld naar laag, midden en hoog onderwijsniveau.  

Opmerking: Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het 

vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo of de assistentenopleiding (mbo-1). Middelbaar 

onderwijs omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo-2), de 

vakopleiding (mbo-3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4). Hoog 

onderwijs omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo. Van ongeveer 1% van de mensen 

is het hoogst genoten opleidingsniveau onbekend. Er kan ook gekeken worden naar het 

opleidingsniveau van ouders, deze maatstaf zou nog geconstrueerd moeten worden. 

 Globaal Deze maatstaf is globaal, maar kan een bestedingsverplichting suggereren. 
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 Objectief Gemeenten kunnen het opleidingsniveau van hun inwoners beperkt 

beïnvloeden. Zij hebben wel een verantwoordelijkheid op het gebied van voortijdig 

schoolverlaters. 

 Stabiel Deze maatstaf is stabiel. 

 Flexibel/dynamisch De dynamiek van de maatstaf hangt samen met de dynamiek van de 

kosten. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is kort en bondig. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De maatstaf is goed uitlegbaar. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn ieder jaar voor 

alle gemeenten beschikbaar. 

 Bron van de gegevens De beschikbare gegevens zijn verkregen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens Via maatwerk is het mogelijk om gegevens van hoogwaardige 

kwaliteit te krijgen, hoewel het opleidingsniveau nog steeds voor ongeveer 1% van de 

mensen onbekend is. Daarnaast zijn er enkele nadelen aan de cijfers zoals ze nu 

gepubliceerd worden. De cijfers worden momenteel afgerond op 1000-tallen, wat voor 

kleine gemeenten tot grote afrondingsverschillen leidt. Ten slotte wordt de indeling van 

personen naar gemeenten gebaseerd op de woongemeente van 1 januari 2018, en het is 

niet duidelijk of de peildatum van de woonplaats mee zal veranderen in de loop van de 

tijd. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

afgeronde data zijn kosteloos te gebruiken, maar om de cijfers nauwkeuriger dan op 

1000-tallen te gebruiken moet  mogelijk een maatwerktabel aangevraagd worden. Ook de 

peildatum van de woonplaats kan met maatwerk bijgewerkt worden door het CBS. 

30. Voortijdige schoolverlaters 

Mensen zonder startkwalificatie hebben slechtere kansen op de arbeidsmarkt en 

jongeren die zonder startkwalificatie uitstromen hebben vaak te maken met jeugdhulp. 

Definitie: Aantal leerlingen uit de onderzoekspopulatie dat op 1 oktober van het 

bestemmingsjaar het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie (een havo- of vwo-

diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger), op basis van GBA/BRP gegevens. 

 Globaal De problematiek speelt in alle gemeenten. Wel wekt de maatstaf de suggestie 

van een bestedingsverplichting. 

 Objectief Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om het aantal voortijdig 

schoolverlaters terug te dringen. 

 Stabiel Niet duidelijk of de maatstaf stabiel is. 

 Flexibel/dynamisch De dynamiek van de kosten volgt de dynamiek van de maatstaf, 

hoewel het door de kleine aantallen slechts een klein deel van de kosten betreft. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is kort en bondig, maar de 

keuze voor adresgegevens van leerlingen in plaats van de school waar ze zijn inschrijven 

wijkt af. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De maatstaf is goed uitlegbaar. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De data zijn via maatwerk 

waarschijnlijk beschikbaar voor alle gemeenten. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens van het afgelopen schooljaar zijn elk volgend 

jaar in oktober definitief beschikbaar. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling Er 

zijn mogelijk kosten verbonden aan het aanvragen van het CBS maatwerk. 
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31. Stapeling van problematiek 

Multiproblematiek veroorzaakt hoge kosten in het sociale domein. Daarom wordt vanuit 

verschillende gemeenten gevraagd te onderzoeken of een maatstaf haalbaar is. 

Definitie: In het verdeelmodel bijstand zijn enkele maatstaven voor multiproblematiek 

gedefinieerd. Dit zijn combinaties van andere maatstaven die specifiek gericht zijn op 

bijstandsproblematiek 

Globaal De maatstaven komen overal voor, maar zijn redelijk specifiek, waardoor ze een 

bestedingsverplichting kunnen suggereren.  

 Objectief Gemeenten kunnen de maatstaven niet beïnvloeden. 

 Stabiel Combimaatstaven hebben door de lagere aantallen vaak een aandachtspunt wat 

betreft stabiliteit. 

 Flexibel/dynamisch Het is niet duidelijk of een gecombineerde maatstaf de dynamiek 

van de kosten beter volgt dan enkelvoudige maatstaven. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder, maar wel 

samengesteld. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De combimaatstaven uit het verdeelmodel bijstand zijn in 

mindere mate relevant voor het hele sociale domein. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten In beginsel wel, maar voor kleine 

gemeenten snel (te) kleine aantallen. 

 Bron van de gegevens Over het algemeen vanuit het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens Goede kwaliteit. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling 

Moeten gemaakt worden via maatwerk. 

32.  (L)VB–proxy: scores eindtoets basisschool 

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een IQ dat gemiddeld tussen 

de 50 en 70 scoort. Iemand wordt gediagnostiseerd met een licht verstandelijke 

beperking als hij aanzienlijke beperkingen heeft op het gebied van cognitieve 

ontwikkeling en sociale vaardigeden. Gemeenten geven aan dat jongeren met een (L)VB 

een groot beroep doen op jeugdhulp. Het aantal mensen met LVB wordt niet op 

gemeenteniveau bijgehouden, hier is dus geen dataset voor beschikbaar. Wel is sinds 

2014-2015 het afnemen van een eindtoets verplicht op de basisschool en zal dit vanaf 

2020 ook voor het speciaal onderwijs verplicht zijn. Deze eindtoetsscores kunnen 

mogelijk worden gebruikt als proxy voor cognitieve vaardigheden.  

Definitie:  Aantal kinderen in de gemeente met een basisschool eindtoetsscore onder X 

(Er zijn een aantal verschillende eindtoetsmerken in omloop. De precieze 

ondergrensscore zou dus per merk moeten worden bepaald) 

Opmerking: Gebruik van deze maatstaf hangt nog af van of implementatie van 

eindtoetsscores in het speciaal onderwijs inderdaad verplicht zal worden per 2020. 

 Globaal De eindtoets geldt voor alle kinderen in groep 8. 

 Objectief Gemeenten kunnen de eindtoetsscores niet beïnvloeden. 

 Stabiel Er is geen reden om aan te nemen dat deze data sterk zullen fluctueren, maar dit 

is op dit moment nog niet duidelijk.  

 Flexibel/dynamisch Het is te verwachten dat eindtoetsscores in bepaalde mate 

samenhangen met cognitieve vaardigheden en daarmee een voorspeller kunnen zijn van 

LVB-problematiek-gerelateerde kosten.  

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is in beginsel helder. Wel 

is het van belang dat de eindtoetsen goed met elkaar te vergelijken zijn. Dat is op dit 

moment nog een aandachtspunt. 
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 Inhoudelijke uitlegbaarheid Eindtoetsscores zijn slechts een proxy voor cognitieve 

ontwikkeling/IQ. Factoren als achtergrond, sociaaleconomische positie van de ouders en 

de kwaliteit van de school hebben ook invloed op deze scores. Daarnaast zijn ze op dit 

moment nog niet integraal beschikbaar, dus moeten aannames gedaan worden om ze 

correct in het model op te nemen. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens worden verzameld 

door DUO. DUO kijkt daarbij naar de postcode van de school. Er moet nog met DUO 

overlegd worden of deze gegevens ook op basis van de postcodes van de leerlingen 

geleverd kunnen worden (we willen weten waar deze leerlingen wonen, niet waar ze naar 

school gaan). 

 Bron van de gegevens De gegevens van DUO worden op onafhankelijke en transparante 

manier verzameld. 

 Kwaliteit van de gegevens Het is nog niet duidelijk wat de kwaliteit van de gegevens is. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

openbare databestanden die DUO momenteel publiceert bevatten niet de juiste 

informatie (data georganiseerd naar school i.p.v. woonplaats). Het is niet duidelijk of DUO 

kosten rekent voor het aanleveren van de gegevensset. 

33. Laaggeletterdheid 

Volgens cijfers van stichting Lezen en Schrijven hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en 

ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale 

vaardigheden.  

Definitie: Het aantal mensen in een gemeente dat grote moeite heeft met lezen, schrijven 

en/of rekenen.  

Opmerking: Het ROA heeft in 2016 een methode ontwikkeld om het aantal 

laaggeletterden in een regio (gemeenteclusters) te schatten. Zij gebruiken hierbij een 

model waarin scores op de PIAAC survey worden samengevoegd met factoren als sociaal 

economische status, opleiding, achtergrond etc.2. Laaggeletterdheid in een regio wordt 

hierin dus bepaald door scores op een steekproef (ong. 5.000 respondenten in heel 

Nederland) en verdere correlerende factoren.  

 Globaal Laaggeletterdheid speelt in alle gemeenten. 

 Objectief Gemeenten hebben een matige invloed op het aantal laaggeletterden in de 

gemeente. Wel hebben zij hier een verantwoordelijkheid in. 

 Stabiel Naar verwachting zouden de gegevens redelijk stabiel zijn, maar zij zijn niet 

jaarlijks beschikbaar. 

 Flexibel/dynamisch De dynamiek van de maatstaf correleert waarschijnlijk met de 

dynamiek van de kosten. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De manier waarop laaggeletterdheid in 

een gemeente bepaald wordt is niet eenvoudig, zie boven. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Laaggeletterdheid hangt samen met onder andere sociale 

zelfredzaamheid en arbeidsmarktpositie. Hogere aantallen laaggeletterden in een regio 

hebben waarschijnlijk dus ook invloed op gemeentelijke kosten in het sociaal domein.  

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De huidige dataset van ROA is op 

het niveau van gemeenteclusters (minimaal 40.000 mensen) i.p.v. gemeentes. Zij kozen 

hiervoor om voldoende betrouwbaarheid van hun voorspellingen te garanderen. Het is 

dus niet waarschijnlijk dat methode ook op kleinere schaal voldoende betrouwbaar is.   

 

2 Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland. ROA en Stichting Lezen en Schrijven, 
2016 
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 Bron van de gegevens De PIAAC vragenlijst is een internationaal afgenomen vragenlijst 

met goede reputatie. Het ROA is een onafhankelijk onderzoeksorgaan met goede status.   

 Kwaliteit van de gegevens De PIAAC survey wordt maar eens in de 10 jaar afgenomen en 

is hiermee dus onvoldoende actueel. Daarnaast zijn de gegevens op dit moment niet op 

gemeenteniveau beschikbaar. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling 

Voor een actuele maatstaf zou regelmatig grootschalig onderzoek nodig zijn.  

34. Digitale vaardigheden 

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker om zelfredzaam te zijn in de 

maatschappij, dus een gebrek daaraan kan tot een ondersteuningsbehoefte in de Wmo of 

Participatiewet leiden. Daarnaast is het mogelijk digitale vaardigheden als proxy voor 

laaggeletterdheid kunnen fungeren. 

Definitie: Het aantal mensen in een gemeente met lage digitale vaardigheden: het 

relatieve aantal mensen in een gemeente dat ‘geen’ of ‘weinig’ vaardigheden scoort op de 

gebieden ‘informatiewinning’ en ‘communicatie’ in de CBS dataset ‘ICT-gebruik 

huishoudens en personen’. 

 Globaal Het vraagstuk speelt in alle gemeenten. 

 Objectief Gemeenten hebben een matige invloed op de digitale vaardigheden van hun 

inwoners. Wel kan de digitale begrijpelijkheid/offline beschikbaarheid van 

gemeenteloketten/diensten de kansen van inwoners met lage digitale vaardigheden 

beïnvloeden, en daarmee invloed hebben op de kosten. Daarnaast kunnen gemeenten 

cursussen aanbieden om digitale vaardigheden te vergroten. 

 Stabiel Stabiliteit kan niet getoetst worden, omdat de gegevens niet direct toegankelijk 

zijn. 

 Flexibel/dynamisch Een toename van het aantal mensen met gebrekkige digitale 

vaardigheden kan tot extra ondersteuningsvragen leiden.  

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is een construct gebaseerd 

op vragen in de CBS dataset ‘ICT-gebruik huishoudens en personen’. De 

operationalisering van de maatstaf is niet intuïtief. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het is waarschijnlijk dat lage digitale vaardigheden 

samenhangen met een grotere problematiek. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De data zijn in principe op 

gemeenteniveau beschikbaar. Echter, momenteel is de dataset te klein om betrouwbaar 

te zijn voor kleine gemeenten.  

 Bron van de gegevens De dataset komt van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De data wordt jaarlijks verzameld. Echter, momenteel zorgt 

de omvang van de steekproef (slechts 5.000 respondenten) ervoor dat de data op 

gemeenteniveau niet bruikbaar is. De steekproef zou fors uitgebreid moeten worden om 

deze dataset te kunnen gebruiken voor het verdeelmodel. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens zijn jaarlijks beschikbaar, maar aan het maatwerk zijn kosten verbonden. 

35. Banen in een gemeente 

Het aantal banen per gemeente kan de kosten van die gemeente beïnvloeden. Een laag 

aantal banen per gemeente kan samenhangen met hoge kosten in het cluster 

participatie, omdat het voor gemeenten moeilijk is om werkzoekenden aan een baan te 

helpen. Daarnaast kan dit effect doorwerken in het cluster Wmo omdat werkloosheid op 

andere vlakken problemen kan veroorzaken,  bijvoorbeeld doordat mensen een minder 

sterk sociaal netwerk hebben. 
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Definitie: Het gemiddeld aantal banen in december van werknemers in dienst van 

bedrijven en instellingen in de gemeente. Banen van werknemers per bedrijf worden 

bepaald uit de Loonaangifteketen (Polisadministratie) van de Belastingdienst en het 

UWV. 

 Globaal Er zijn gemeenten met erg veel en erg weinig banen ten opzichte van het aantal 

inwoners, maar ook de tussenliggende waardes komen regelmatig voor. 

 Objectief Nauwelijks beïnvloedbaar door gemeenten. 

 Stabiel De maatstaf is stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Als de hoeveelheid banen op de lange termijn verandert, zal naar 

verwachting de samenhangende sociale problematiek dezelfde trend vertonen, 

aangezien werk een beschermende werking heeft.  

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Korte en duidelijke definitie. 

  Inhoudelijke uitlegbaarheid Er is een direct verband tussen het gemiddeld aantal banen 

en hogere kosten voor gemeenten, vooral in het domein Participatie. Daarmee is deze 

maatstaf een operationalisering van de maatstaf gebrek aan werk. Met deze maatstaf 

wordt echter geen rekening gehouden met de dynamiek in buurgemeenten, terwijl dit wel 

relevant is. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn jaarlijks voor alle 

gemeenten beschikbaar. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoge kwaliteit. In september komen de 

cijfers van het voorafgaande jaar beschikbaar. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

maatstaf is toegankelijk en kosteloos te gebruiken. 

36. Banenratio  

Het gebrek aan werk in een regio kan invloed hebben op hoe moeilijk 

bijstandsontvangers een baan vinden, en daarmee op de benodigde re-integratiekosten. 

Definitie: Hoeveel banen er bereikbaar zijn, gewogen met het aantal mensen dat 

concurreert om deze banen, gecorrigeerd voor reistijd en grenspendel. 

Opmerking: Zie SEO rapport ‘Verdeelmodellen voor het participatiebudget’ uit 2014. 

 Globaal Er zijn gemeenten met erg veel en erg weinig banen ten opzichte van het aantal 

inwoners, maar ook de tussenliggende waardes komen regelmatig voor. 

 Objectief De maatstaf is nauwelijks door gemeenten te beïnvloeden. 

 Stabiel De maatstaf is waarschijnlijk stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Als de hoeveelheid banen op de lange termijn verandert, zal naar 

verwachting de samenhangende sociale problematiek dezelfde trend vertonen, 

aangezien werk een beschermende werking heeft. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is complex. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Er is een direct verband tussen het gemiddeld aantal banen 

en hogere kosten voor gemeenten, vooral in het domein Participatie. Daarmee is deze 

maatstaf een operationalisering van de maatstaf gebrek aan werk. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De berekening wordt uitgevoerd 

voor het verdeelmodel participatie. 

 Bron van de gegevens Atlas voor gemeenten. 

 Kwaliteit van de gegevens Er is enige discussie over de wenselijkheid van privaat 

geconstrueerde maatstaven, maar de kwaliteit van de gegevens is naar verwachting 

goed. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling 

Aan het verkrijgen of laten construeren van de data zijn kosten verbonden. 
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37. Participatie vrouwen op de arbeidsmarkt  

Een beperkte participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt kan erin resulteren dat 

vrouwen na een scheiding of anderszins verlies van het inkomen van de kostwinner 

sneller in de bijstand vervallen. 

Definitie: Het aandeel van de (werkzame en werkloze) vrouwelijke beroepsbevolking in 

de vrouwelijke bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Deze definitie heeft 

betrekking op vrouwen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De 

gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. 

Opmerking: De participatie kan ook in netto participatie worden uitgedrukt, wat zich 

alleen richt op het aandeel van de werkzame beroepsbevolking. 

 Globaal De maatstaf is globaal. 

 Objectief De maatstaf is zeer beperkt beïnvloedbaar door gemeenten. 

 Stabiel Deze maatstaf is stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Een toename van de arbeidsparticipatie zal enkel met vertraging 

een effect hebben op de kosten voor het sociale domein.  

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder en bondig. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De werking van deze maatstaf is indirect en vertraagd. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn jaarlijks voor alle 

gemeenten beschikbaar. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling  De 

gegevens zijn kosteloos beschikbaar. 

38. Schuldsanering natuurlijke personen 

Problematische schulden leiden tot veel problemen op uiteenlopende levensdomeinen. 

Zo worden mensen door schulden minder zelfredzaam, waardoor zij mogelijk vaker Wmo-

ondersteuning nodig hebben, en kan de stress die de schulden met zich meebrengen tot 

baanverlies leiden (Participatie). Ook zorgen schulden voor meer jeugdhulpgebruik. Het 

totale aantal mensen met (problematische) schulden is niet bekend. Wel zijn er 

gemeentelijke regelingen voor schuldhulpverlening, en daarop volgend de 

schuldsanering op grond van de WNSP. Gezien de onvergelijkbaarheid van de 

gemeentelijke regelingen wordt de maatstaf op grond van de WNSP uitgewerkt. 

Definitie: Traject op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen dat een 

natuurlijke persoon (met of zonder éénmanszaak) die in een problematische 

schuldsituatie verkeert, de mogelijkheid biedt schuldenvrij te worden. Een besluit tot 

schuldsanering kan slechts door een rechter worden uitgesproken. 

Opmerking: Deze maatstaf kan gaan over personen die het traject hebben afgesloten of 

zij die bezig zijn. 

 Globaal Schuldsanering is een landelijke regeling die overal voorkomt. 

 Objectief Voor toegang tot de schuldsanering moet eerst een gemeentelijk 

schuldhulpverleningstraject doorlopen zijn, dus gemeenten hebben invloed op de 

instroom. Wel wordt het wenselijk geacht dat mensen met schulden gebruik maken van 

schuldhulpverlening. 

 Stabiel Waarschijnlijk is deze maatstaf niet stabiel, vanwege kleine aantallen per 

gemeente (gemiddeld 30 per gemeente). 

 Flexibel/dynamisch Een toename van het aantal mensen met schulden leidt naar 

verwachting tot een hogere ondersteuningsbehoefte op alle domeinen. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is kort en helder. 
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 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het aantal mensen in de WNSP is slechts een klein gedeelte 

van het totale aantal mensen met problematische schulden, dus dekt de lading beperkt. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De data zijn jaarlijks beschikbaar 

voor alle gemeenten, via maatwerk.  

 Bron van de gegevens De data komt van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De data zijn van hoge kwaliteit. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling Via 

maatwerk kunnen de data worden opgevraagd. Hier zijn wel kosten aan verbonden. 

39. Wanbetalers ziektekostenverzekering 

Het niet betalen van de ziektekostenverzekering is vaak een van de eerste signalen van 

schulden. Deze maatstaf zou dus kunnen fungeren als een proxy voor mensen met 

problematische schulden. 

Definitie: Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar de 

verschuldigde premie niet voldoen. Personen die minimaal 6 maanden geen premie voor 

hun basisverzekering betaald hebben, op peildatum van het verslagjaar ingeschreven 

staan in de GBA, aangemeld zijn bij het College voor Zorgverzekeringen, in het 

bestuursrechterlijke premieregime zitten en 18 jaar of ouder zijn worden tot de groep 

wanbetalers gerekend. 

 Globaal De maatstaf is globaal. 

 Objectief Gemeenten kunnen via hun minimabeleid, bijvoorbeeld via minimapolissen, 

het aantal wanbetalers terugdringen, dus deze maatstaf wordt beïnvloed door 

gemeentelijk beleid. 

 Stabiel Het is niet duidelijk in hoeverre de maatstaf stabiel is. 

 Flexibel/dynamisch Als proxy voor problematische schulden is een verband met de 

dynamiek van de kosten aannemelijk. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Heldere en bondige definitie. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De maatstaf is een proxy voor het echte vraagstuk, wat hem 

iets ingewikkelder te begrijpen maakt. Het verband is echter wel te doorgronden. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De data zijn via maatwerk 

waarschijnlijk beschikbaar voor alle gemeenten. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens verschijnen niet frequent, en wanneer er nieuwe 

cijfers komen is onbekend. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling Er 

zijn mogelijk kosten verbonden aan het aanvragen van het CBS maatwerk. 

40. Echtscheidingen en andere verbroken samenwoonsituaties 

Van (v)echtscheidingen is bekend dat ze relatief vaak leiden tot jeugdhulpgebruik. 

Daarnaast is het ook mogelijk dat de volwassenen zelf extra ondersteuning nodig hebben, 

ofwel in de Wmo, ofwel waar het gaat om werk en inkomen. Daarbij kan gekeken worden 

naar alleen echtscheidingen, of algemener naar verbroken samenwoonrelaties met 

kinderen. 

Definitie: Aantal echtscheidingen of aantal situaties waarin een of twee van de twee 

volwassenen die als huishouden op een adres ingeschreven stonden, zich 

uitschrijft/uitschrijven. 

 Globaal Echtscheidingen komen overal voor. 

 Objectief Gemeenten kunnen echtscheidingen beperkt voorkomen. Wel kunnen ze een 

rol spelen in de mate waarin een scheiding escaleert. 

 Stabiel De maatstaf is stabiel. 
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 Flexibel/dynamisch Als het aantal echtscheidingen toeneemt, nemen waarschijnlijk ook 

de kosten voor het sociale domein toe. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder en bondig. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De invloed van vechtscheidingen op jeugdhulp is bekend. 

Het ligt voor de hand dat de maatstaf ‘verbroken samenwoonrelaties met kinderen’ een 

betere verklaring biedt dan het aantal echtscheidingen. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn jaarlijks voor alle 

gemeenten beschikbaar. 

 Bron van de gegevens De gegevens kunnen geconstrueerd worden uit CBS-gegevens. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoge kwaliteit. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

maatstaf moet jaarlijks geconstrueerd worden. 

41. Tienermoeders 

Tienermoeders zijn een kwetsbare groep die vaak zelf extra ondersteuning nodig hebben 

vanuit Wmo of jeugdhulp, maar voor hun kinderen ook vaker gebruik maken van 

jeugdhulp. 

Definitie: Het totaal aantal moeders van 19 jaar en jonger per 1 januari van het 

referentiejaar. Hierbij gaat het om de leeftijd van de moeder op 31 december van het jaar 

ervoor. 

 Globaal Tienermoeders komen verspreid door het land voor, maar niet in alle 

gemeenten. Daarnaast heeft deze maatstaf de suggestie van een bestedingsverplichting.  

 Objectief Gemeenten kunnen het aantal tienermoeders slechts beperkt beïnvloeden. Wel 

hebben zij een verantwoordelijkheid op het gebied van preventie en seksuele 

voorlichting. 

 Stabiel Deze maatstaf is door lage aantallen niet stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Tienermoeders leiden vaak tot hogere kosten, maar door de lage 

aantallen zou het effect op de totale kosten beperkt moeten zijn. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder en bondig. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De maatstaf is goed te begrijpen. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn jaarlijks voor alle 

gemeenten beschikbaar. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling  De 

gegevens zijn kosteloos beschikbaar. 

42. Statushouders 

De afgelopen jaren hebben gemeenten te maken gehad met relatief grote instroom van 

statushouders. Dit zijn vaak getraumatiseerde mensen die nog niet goed Nederlands 

spreken. Zowel op het gebied van werk en inkomen als op andere vlakken in het sociale 

domein is vaak meer ondersteuning nodig. 

Definitie: Aantal asielzoekers die als vluchteling worden erkend, en een 

vluchtelingenstatus hebben, dat in de gemeente woont. 

 Globaal De maatstaf is globaal. 

 Objectief Gemeenten worden geacht een bepaald aantal statushouders te huisvesten. 

Wel krijgen gemeenten een grotere taak in de inburgering (wat neerkomt op uitstroom 

van statushouders). 

 Stabiel De instroom van statushouders fluctueert, dus is niet stabiel. 
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 Flexibel/dynamisch Een hoog aantal statushouders betekent, zeker op het domein van 

werk en inkomen, maar ook in andere domeinen, hogere kosten. Dit geldt zeker voor 

relatief nieuwe statushouders. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder en bondig. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De maatstaf is goed uitlegbaar. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zouden beschikbaar 

moeten zijn, maar zijn niet direct voorhanden in deze vorm. 

 Bron van de gegevens CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens naar verwachting goed. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling 

Naar verwachting beperkt. 

43. Sociaal Economische Status 

De sociaaleconomische status vat een aantal kenmerken samen. 

Definitie: Gewogen gemiddelde van de Sociaal Economische Statusscore per wijk naar 

rato van het aantal huishoudens. 

Opmerking: De SES is een samengesteld kenmerk van het gemiddelde inkomen in een 

wijk, het percentage mensen met een laag inkomen, het percentage laag opgeleiden en 

het percentage mensen dat niet werkt. Statusscores worden door het SCP vierjaarlijks 

berekend op wijkniveau, middels een factor analyse. Van de gegevens per wijk kan een 

gemiddelde score per gemeente worden . Hiervoor moeten de wijken wel worden 

gewogen afhankelijk van hun relatieve grootte van huishoudens. Recentelijk, 2016, 2017, 

zijn er meer frequent updates verschenen.  

 Globaal De maatstaf is globaal. 

 Objectief Gemeenten hebben weinig invloed op de factoren die onderdeel zijn van de 

SES. 

 Stabiel De gegevens zijn niet direct beschikbaar om de stabiliteit te analyseren, maar 

naar verwachting is deze maatstaf stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Bij een lagere SES zijn meer zorgkosten te verwachten. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie vergt uitleg, omdat deze 

samengesteld is. Daarnaast is nog niet duidelijk in hoeverre deze definitie toegepast kan 

worden op het gemeenteniveau. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het verband is duidelijk, maar meer inzichtelijk door de 

afzonderlijke kenmerken op gemeenteniveau in het model op te nemen. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn minimaal 

vierjaarlijks voor alle wijken beschikbaar. Hogere frequentie mogelijk, maar niet zeker. 

 Bron van de gegevens De gegevens worden verzameld door het SCP. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn bruikbaar, maar komen mogelijk pas na 

meer dan anderhalf jaar beschikbaar.  

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

data zijn kosteloos te gebruiken. De scores moeten worden vertaald naar het 

gemeentelijk niveau. De gegevens hiervoor zijn openbaar beschikbaar. 

 

44. Zelfstandige ondernemers 

Er bestaan veel soorten ZZP’ers, maar een groot deel van deze groep heeft een grotere 

kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn veel ZZP’ers niet verzekerd voor zaken 

waar voor vaste werknemers het sociale verzekeringsstelsel in voorziet, waardoor zij 

sneller een beroep moeten doen op bijstand. 
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Definitie: Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de 

voornaamste inkomensbron is. 

 Globaal ZZP’ers komen overal voor. 

 Objectief Gemeenten hebben beperkt invloed op het aantal ZZP’ers, maar kunnen 

bijstandsontvangers wel stimuleren om ZZP’er te worden. 

 Stabiel Deze maatstaf is stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Gezien de recente ontwikkelingen rondom sociale zekerheid voor 

ZZP’ers is niet duidelijk of de dynamiek die in het verleden speelde ook in de toekomst zal 

blijven spelen. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder en bondig. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Door de verschillende beelden die over ZZP’ers bestaan zal 

niet iedereen de uitleg onderschrijven. Daarnaast kunnen recente ontwikkelingen de 

uitleg wijzigen. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn jaarlijks 

beschikbaar voor gemeenten, maar alleen als voorlopige gegevens. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoge kwaliteit, maar definitieve cijfers 

zijn mogelijk later dan anderhalfjaar na de peildatum beschikbaar. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

data zijn kosteloos toegankelijk. 

45. Huurwoningen 

Mensen in huurwoningen bevinden zich vaker dan mensen in koopwoningen in een 

instabiele situatie, wat kan leiden tot een hogere ondersteuningsbehoefte op alle 

domeinen. 

Definitie: Woning die niet bewoond wordt door de eigenaar van de woning. Bij woningen 

waar geen bewoner geregistreerd is, gaat het om woningen waarvan het aannemelijk is 

dat de woning bestemd is voor de huurmarkt. 

 Globaal Huurwoningen zijn overal. 

 Objectief Gemeenten hebben beperkte invloed op het totale aantal huurwoningen. 

 Stabiel Deze maatstaf is stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Een toename van het aantal huurwoningen leidt niet automatisch 

tot een toename van de zorgbehoefte. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Definitie vergt enige uitleg, omdat voor 

een deel van de data via verschillende bronnen de aannemelijkheid moet worden 

vastgesteld. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De inhoudelijke uitlegbaarheid is tot op zekere hoogte te 

begrijpen, maar door het grote aantal tegenvoorbeelden (zeer succesvolle mensen in 

huurwoningen) weinig intuïtief. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Data zijn voor alle gemeenten 

beschikbaar, 9-15 maanden na peildatum januari jaar t. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit, maar het is niet 

duidelijk in hoeverre de definitie daadwerkelijk overeenkomt met het aantal 

huurwoningen. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens zijn zonder extra kosten te verkrijgen. 
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46. Sociale huurwoningen 

Mensen in sociale huurwoningen hebben gemiddeld lagere inkomens en bouwen geen 

vermogen op via een koopwoning. Daarnaast komt het regelmatig voor dat sociale 

huurwoningen in slechtere wijken staan. 

Definitie: Er zijn twee definities. Het aantal sociale huurwoningen in eigendom van 

'toegelaten instellingen volkshuisvesting'. Het betreft het aantal huurwoningen waarvan 

is vastgesteld dat de eigenaar een toegelaten instelling is. Dit is een benadering van het 

aantal sociale huurwoningen, omdat dit gaat over eigendom, niet over de hoogte van de 

huur.  

Opmerking: ABF Research heeft met SYSWOV een dataset gecreëerd wat het aantal 

woningen met een huur onder de liberalisatiegrens weergeeft (de exacte definitie van 

sociale huurwoningen). Dit is echter geen registratiebestand, maar zijn modeluitkomsten. 

Hieronder zal daarom de eerste definitie worden gebruikt. 

 Globaal Er zijn overal sociale huurwoningen. 

 Objectief Gemeenten hebben invloed op de aantallen sociale huurwoningen door de 

eisen die zij stellen aan de bouw van nieuwe woningen en afspraken met 

woningbouwcorporaties over verkoop. 

 Stabiel Deze maatstaf is stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Een toe- of afname in sociale huurwoningen leidt niet direct tot een 

verandering van zorgkosten. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder en bondig. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Dat mensen in sociale huurwoningen gemiddeld 

kwetsbaarder zijn, is breed gedeeld. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De data zijn jaarlijks beschikbaar 

voor alle gemeenten. 

 Bron van de gegevens De data wordt via het CBS.  

 Kwaliteit van de gegevens Voor alle gemeenten beschikbaar, de definitieve cijfers in het 

najaar van het volgende jaar. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

data zijn kosteloos te gebruiken. 

47. Woningen met huurtoeslag 

Er is gesuggereerd om naar woningen met huurtoeslag te kijken, om te zorgen dat alleen 

de mensen met lagere inkomens die in huurwoningen wonen worden meegeteld. 

Definitie: Het aantal positieve toekenningen van huurtoeslag zoals door de 

Belastingdienst gegeven. 

 Globaal De maatstaf is globaal. 

 Objectief Gemeenten hebben geen invloed op de hoeveelheid mensen met huurtoeslag. 

 Stabiel Deze maatstaf is stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Voor zover de dynamiek van de kosten overeenkomt met de 

dynamiek van de maatstaf, zal dit door veranderingen in inkomen komen. In dat geval 

werken de inkomensmaatstaven beter. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder en kort. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Hoewel de maatstaf inhoudelijk uitlegbaar is, ligt het 

gebruik van een inkomensmaatstaf meer voor de hand. Mensen met een laag inkomen die 

niet in een sociale huurwoning terechtkunnen, hebben in sommige gevallen immers 

grotere problemen dan mensen die dat wel kunnen. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De data zijn jaarlijks beschikbaar 

voor alle gemeenten. 
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 Bron van de gegevens De data wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken 

verzameld. 

 Kwaliteit van de gegevens Voor alle gemeenten beschikbaar,  in het derde kwartaal van 

het volgende jaar. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

data zijn kosteloos te gebruiken. 

48. Scheefwonen 

Door scheefwoners kan de doorstroming op de woningmarkt belemmerd worden, wat in 

geval van wachtlijsten hogere kosten op kan leveren voor maatschappelijke opvang en 

beschermd wonen. Aan de andere kant kan de aanwezigheid van hogere 

inkomensgroepen in sociale huurwoningen ook een dempend effect hebben op de 

kosten. 

Definitie: Er is sprake van goedkope scheefheid indien het belastbaar huishoudinkomen 

hoger  dan of gelijk aan € 40.349 is en het huishouden gehuisvest is in een woning met een 

huurprijs  lager dan of gelijk aan de liberalisatiegrens (€ 710,68). 

 Globaal Scheefwoners komen overal voor. 

 Objectief Gemeenten kunnen het aantal scheefwoners niet beïnvloeden. 

 Stabiel De maatstaf is stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Een daling van het aantal scheefwoners kan veroorzaakt worden als 

het inkomen van mensen in sociale huurwoningen afneemt, of als de huizenprijzen dalen. 

Voor het effect van inkomen liggen andere maatstaven meer voor de hand, en de 

dynamiek van huizenprijzen zou niet veel invloed moeten hebben op de zorgkosten. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder en bondig. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het is onvoldoende duidelijk waarom deze maatstaf met 

een bepaald gewicht in het model zou moeten zitten, aangezien er samenhang bestaat 

met de aanwezigheid van wachtlijsten, en de maatstaf twee kanten op kan werken. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn beschikbaar voor 

alle gemeenten rond mei jaar t. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit, maar hebben 

alleen betrekking op corporatiewoningen. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

data zijn kosteloos te gebruiken. 

1.3 Gezondheid 

49. Gezondheidsachterstanden 

Gezondheidsachterstanden kunnen leiden tot meer gebruik van Wmo, jeugdhulp of 

ondersteuning bij participatie. Vaak worden deze echter gekoppeld aan sociaaleconomische 

gezondheidsverschillen, waarvan de achtergrondfactoren al in het model zitten. 

Definitie: Er zijn verschillende definities denkbaar, allen combinaties van verschillende 

factoren. 

 Globaal Gezondheidsachterstanden komen overal voor. 

 Objectief Gemeenten kunnen veel gezondheidsachterstanden beïnvloeden via preventie. 

 Stabiel Bij de juiste definitie zijn de gegevens stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Er is geen directe relatie tussen gezondheidsachterstanden en extra 

kosten, mogelijk wel een vertraagde relatie. 
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 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is samengesteld en daarom 

complex. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het verband tussen grotendeels fysieke klachten 

gedurende het hele leven en kosten voor het sociaal domein is niet overtuigend. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Voor alle gemeenten gegevens 

beschikbaar. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling Er 

moet een maatstaf geconstrueerd worden. 

50. Ziekteverzuim door burn-out klachten 

Er is gesuggereerd dat burn-out leidt tot meer kosten in het sociale domein. 

Definitie: Het aantal ziektedagen van werknemers met burn-out klachten als percentage 

van de beschikbare werkdagen van werknemers in de gemeente. De burn-out klachten 

worden gemeten door in een enquête te kijken of werknemers antwoorden geven die 

duiden op opgebrandheid door het werk. Dit wordt gemeten aan de hand van vijf 

uitspraken over leegheid en vermoeidheid door het werk, zoals “ik voel me emotioneel 

uitgeput door mijn werk”. Als iemand gemiddeld op de vijf uitspraken enkele keren per 

maand of vaker antwoordt, dan worden deze gevoelens van vermoeidheid en uitputting 

aangemerkt als burn-out klachten. 

Opmerking: De gegevens zijn afkomstig uit de Nationale Enquête 

Arbeidsomstandigheden die jaarlijks wordt gehouden onder ongeveer 170.000 personen. 

 Globaal Burn-out komt overal voor. 

 Objectief Gemeenten kunnen burn-out niet beïnvloeden. 

 Stabiel Niet duidelijk of dit op lange termijn stabiel is. 

 Flexibel/dynamisch Een toename van het aantal burn-outs zal niet direct leiden tot extra 

kosten. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is lang, omdat het gaat over 

een percentage van beschikbare werkdagen, en omdat het gemeten wordt met vijf 

specifieke uitspraken uit een enquête. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De meeste mensen die burn-outverschijnselen vertonen in 

de enquête hebben geen ondersteuning nodig vanuit het sociale domein.  

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn jaarlijks voor alle 

gemeenten beschikbaar. 

 Bron van de gegevens De gegevens worden verzameld door TNO en het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens  De gegevens worden verzameld via een steekproef van 

gemiddeld ongeveer 50 mensen per gemeente. Dit geeft een grove benadering van de 

werkelijke waardes per gemeente.  

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens moeten nog uitgesplitst worden naar gemeenteniveau. 

51. Ervaren gezondheid 

De GGD verzamelt in de GGD-monitor gegevens over de ervaren gezondheid van 

respondenten. De ervaren gezondheid kan invloed hebben op het Wmo-gebruik, en 

daarmee op de kosten. 

Definitie: percentage personen (19 jaar of ouder) met antwoordcategorie 'zeer slecht of 

slecht op de vraag naar de algemene gezondheidstoestand. 

Opmerking: Deze data komt van de gezondheidsmonitor die het CBS uitvoert in opdracht 

van de GGD. 
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 Globaal Mensen met een slechte ervaren gezondheid komen in alle gemeenten voor. 

 Objectief Gemeenten hebben beperkte mogelijkheden om de ervaren gezondheid te 

beïnvloeden. 

 Stabiel Deze maatstaf is stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Naarmate het aantal mensen met een slechte ervaren gezondheid 

toeneemt, is de verwachting dat de zorgvraag en daarmee de kosten ook toenemen. 

  Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is duidelijk een uitdrukking 

van personen die hun gezondheid ervaren als goed of zeer goed. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het is aannemelijk dat een slechte ervaren gezondheid leidt 

tot een groter beroep op Wmo-voorzieningen. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn elke vier jaar 

voor elke gemeente beschikbaar. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van de GGD en het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens worden verzameld via een steekproef, dit geeft 

een benadering van de werkelijke waardes per gemeente. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

data zijn kosteloos te gebruiken. 

52. Eenzaamheid 

Eenzaamheid is een aandachtspunt in het huidige beleid van veel gemeenten, aangezien 

eenzaamheid en kwetsbaarheid samen blijken te hangen. 

Definitie: Eenzaamheid is een negatieve situatie, gekenmerkt door gemis en 

teleurstelling. Het is de uitkomst van een persoonlijke waardering van een situatie waarin 

iemand zijn bestaande relaties afweegt tegen zijn eigen wensen of verwachtingen ten 

aanzien van relaties. Eenzaamheid is dus een persoonlijke, subjectieve ervaring. 

Gevoelens van eenzaamheid hebben vooral betrekking op gebreken in de kwaliteit van 

relaties. Maar iemand kan zich ook eenzaam voelen doordat het aantal contacten lager is 

dan gewenst. 

Opmerking: Zoals gedefinieerd in is de GGD-gezondheidsmonitor. 

 Globaal Eenzaamheid komt overal voor. 

 Objectief Gemeenten kunnen beleid inzetten tegen eenzaamheid. 

 Stabiel Niet duidelijk in hoeverre dit stabiel is. 

 Flexibel/dynamisch Het is aannemelijk dat meer eenzaamheid leidt tot hogere kosten, 

maar de definitie is breder dan de reikwijdte van de kosten. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is uitgebreid, maar helder. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het is aannemelijk dat meer eenzaamheid in een gemeente 

gepaard gaat met hogere kosten voor het sociale domein. Wel is de definitie gebaseerd op 

een brede, subjectieve, definitie van eenzaamheid. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn elke vier jaar 

voor elke gemeente beschikbaar. 

 Bron van de gegevens De gegevens zijn vergaard door de GGD en het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens worden verzameld via een steekproef, dit geeft 

een benadering van de werkelijke waardes per gemeente. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling 

Aan het construeren van de maatstaf, of het ontvangen van de gegevens zijn mogelijk 

kosten verbonden. 

53. Overgewicht 

Overgewicht kan zorgen voor snellere slijtage van het lichaam, en verhoogt de kans op 

andere aandoeningen. Daarom kan dit leiden tot hoger Wmo-gebruik. 
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Definitie: Overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht) zijn abnormale of buitensporige 

opeenhopingen van vet die de gezondheid kunnen beïnvloede, uitgedrukt in BMI. Een BMI 

≥25,0-29,99 betekent matig overgewicht, ≥30,0 ernstige overgewicht (obesitas). 

Opmerking: Zoals gedefinieerd in de GGD-gezondheidsmonitor. 

 Globaal Overgewicht komt overal voor. 

 Objectief Gemeenten worden geacht om preventieve maatregelen te treffen tegen 

overgewicht. 

 Stabiel De data zijn naar verwachting stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Meer overgewicht leidt niet direct tot extra kosten in het sociale 

domein: hier zit een vertraging in. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is technisch, maar helder. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Specifiek voor kosten in het sociale domein is de maatstaf 

beperkt uitlegbaar, aangezien hij vooral fysiek gericht is. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn elke vier jaar 

voor elke gemeente beschikbaar. 

 Bron van de gegevens De gegevens zijn vergaard door de GGD en het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens worden verzameld via een steekproef, dit geeft 

een benadering van de werkelijke waardes per gemeente. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling 

Aan het construeren van de maatstaf, of het ontvangen van de gegevens zijn mogelijk 

kosten verbonden. 

54. Vroeggeboorte 

Een vroeggeboorte geeft een kind een valse start. Veel kinderen halen deze achterstand 

weer in, maar er zijn ook kinderen die blijven kampen met gezondheidsproblemen of 

beperkingen. Een deel van deze beperkingen kunnen invloed hebben op de kosten voor 

het sociaal domein. 

Definitie: een geboorte (inclusief doodgeboorte) tussen de 22ste en 37ste complete 

zwangerschapsweek (259 dagen zwangerschapsduur). 

 Globaal Vroeggeboorten komen overal voor. 

 Objectief Gemeenten hebben invloed op het beperken van een deel van de 

vroeggeboorten via preventie van roken en prenatale voorlichting. Dit is één van de 

opgaven in kansrijke start. 

 Stabiel Het aantal vroeggeboorten is naar verwachting redelijk stabiel, maar we hebben 

nog geen beschikking over de ruwe gegevens 

 Flexibel/dynamisch Als het aantal vroeggeboorten toeneemt, is niet direct een effect in 

jeugdhulpgebruik waar te nemen, maar wellicht wel enige jaren later. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Bondige en duidelijke definitie 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Er is een statistisch verband tussen vroeggeboorte en 

gezondheidsproblemen. Veel van de kosten vallen binnen de Zvw, maar zeker bij 

blijvende beperkingen is duidelijk dat er ook kosten in het sociale domein gemaakt 

worden. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Perined levert data op 

gemeenteniveau. Wel moet gecheckt worden of hier inderdaad naar gemeente van 

herkomst geregistreerd wordt, en niet naar geboorteplaats.  

 Bron van de gegevens De data kan door Perined geleverd worden 

 Kwaliteit van de gegevens Wij hebben nog geen inzicht gehad in de ruwe data, maar 

verwachten dat de kwaliteit hoog zal zijn.  

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling 
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Zolang de data al georganiseerd is op gemeente van herkomst zal deze maatstaf        

waarschijnlijk niet tot veel extra kosten leiden. 

55. Valongevallen 

Valongevallen bij ouderen zijn een belangrijke reden van achteruitgang. Na een val 

kunnen ouderen minder zelfredzaam worden, ofwel door een fysieke achteruitgang, 

ofwel omdat zij er angstig door worden. Dat kan de behoefte aan ondersteuning vanuit de 

Wmo toe doen nemen. 

Definitie: Het aantal valongevallen bij 65-plussers. 

 Globaal Valongevallen komen overal voor 

 Objectief Gemeenten kunnen preventieve activiteiten ondernemen om valongevallen te 

voorkomen, bijvoorbeeld door aanpassingen van de openbare ruimte, of tijdige 

vergoeding van hulpmiddelen. 

 Stabiel Het is niet bekend in hoeverre de cijfers stabiel zijn. 

 Flexibel/dynamisch Het is aannemelijk dat een toename van het aantal valongevallen 

ook tot hogere kosten leidt. Een deel van dit effect wordt echter al verklaard door een 

toename van de leeftijdsgroep. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Bondige en duidelijke definitie. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Inhoudelijk is het begrijpelijk, maar naar verwachting zijn 

andere effecten groter. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De beschikbare data komt uit het 

Letsel Informatie Systeem (LIS), dat op de spoedeisende hulp afdeling gebruikt wordt. 

Data zijn op persoonsniveau beschikbaar, dus dit kan in principe naar individuele 

gemeenten teruggeleid worden. Wij hebben echter nog geen inzicht in deze data, dus 

kunnen dit niet met zekerheid zeggen (de dataset bestaat bijvoorbeeld uit een 

steekproef, mogelijk is deze te klein voor gemeentelijk niveau).  

 Bron van de gegevens Het LIS staat onder verantwoordelijkheid van stichting veiligheid 

NL. 

 Kwaliteit van de gegevens Wij hebben echter nog geen inzicht gehad in deze data. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling Er 

zullen aanpassingen gemaakt moeten worden aan de dataset om deze passend te maken, 

dit zal kosten met zich meebrengen. 

56. Eerstelijnszorg 

Eerstelijnszorg wordt gesuggereerd als een maatstaf voor gezond Nederland. Er wordt 

gesteld dat gemeenten met minder uitgaven aan eerstelijnszorg minder zorgkosten 

hoeven te maken. Dit is echter een onwaarschijnlijk argument, omdat onder 

eerstelijnszorg ook veel zaken vallen die helemaal niet samenhangen met hogere 

zorgkosten in het sociale domein. 

Definitie: Eerstelijnszorg is zorg waar gebruikers zelf zonder verwijzing naartoe kunnen 

gaan. Er zijn veel verschillende zorgaanbieders die kunnen worden gevangen onder de 

noemer ‘eerstelijnszorg’. Wij gebruiken een microdataset van CBS, waarin de Zvw 

zorgkosten bij basisverzekerden zijn opgesplitst in verschillende zorgdomeinen. Van deze 

zorgdomeinen kunnen wij ‘huisartsenzorg’, ‘mondzorg’ en ‘fysiotherapie’ als 

eerstelijnszorg meenemen in de totale zorgkosten. 

 Globaal In alle gemeenten wordt gebruik gemaakt van eerstelijnszorg.  

 Objectief Nauwelijks beïnvloedbaar door gemeenten. Veelal via zorgverzekeraars. 

 Stabiel Te verwachten is dat deze maatstaf stabiel is.  

 Flexibel/dynamisch Verandering in de maatstaf op langere termijn ontwikkelt zich 

onafhankelijk van de verandering in kosten voor gemeenten. 
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 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De manier waarop eerstelijnszorg te 

definiëren valt, is niet eenduidig en vraagt uitleg.  

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Niet overtuigend dat eerstelijnszorg voor gemeenten een 

significant effect heeft. Kosten voor gemeenten nauwelijks beïnvloed door deze zorglijn.  

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten  Via microdata naar alle 

waarschijnlijkheid beschikbaar voor alle gemeenten. 

 Bron van de gegevens De data zijn beschikbaar via CBS microdata. 

 Kwaliteit van de gegevens De kwaliteit van de data is hoog. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens brengen kosten met zich mee 

57. Tweedelijnszorg excl. GGZ 

Meer tweedelijnszorg hangt niet direct samen met hogere kosten voor gemeenten, maar 

kan wel de kosten beschrijven. Dat kan via twee mechanismes. Enerzijds kan gebruik van 

tweedelijnszorg leiden tot een zorgbehoefte in de Wmo, bijvoorbeeld na een gebroken 

heup. Dit betreft echter maar een klein deel van de tweedelijnszorg. Een belangrijker 

mechanisme is dat in Nederland op alle fronten een ongelijke verdeling van zorggebruik 

zichtbaar is. Dit is een historisch gegroeid patroon dat in verschillende domeinen geldt. 

Op die manier kunnen de kosten voor tweedelijnszorg de kosten voor het sociale domein 

kwantitatief goed beschrijven. 

Definitie: Er is geen eenduidige en breed gedragen definitie van deze zorg. Wij gebruiken 

een microdataset van CBS, waarin de Zvw zorgkosten bij basisverzekerden zijn 

opgesplitst in verschillende zorgdomeinen. Van deze zorgdomeinen vallen 

‘ziekenhuiszorg’ en ‘geriatrische revalidatie’ onder tweedelijnszorg (exclusief GGZ). Wij 

zullen totale Zvw zorgkosten in ‘ziekenhuiszorg’ en ‘geriatrische revalidatie’ van alle 

inwoners in de gemeente als definitie van de maatstaf hanteren.  

 Globaal Maatstaf geldt in alle gemeenten zonder grote uitschieters. 

 Objectief De kosten tweedelijnszorg zijn nauwelijks beïnvloedbaar door gemeenten, 

maar aangezien het werkzame mechanisme een historisch gegroeid patroon is, is de 

maatstaf niet objectief.  

 Stabiel Voor kleine gemeenten kan deze maatstaf mogelijk tot uitschieters leiden.  

 Flexibel/dynamisch Verandering in de maatstaf op langere termijn ontwikkelt zich 

onafhankelijk van de verandering in kosten voor gemeenten. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Duidelijke en bondige definitie. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het historisch gegroeide patroon is bekend, maar het is niet 

goed uitlegbaar om het te honoreren in een objectieve verdeling.  

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten  Via microdata naar alle 

waarschijnlijkheid beschikbaar voor alle gemeenten. 

 Bron van de gegevens De data zijn beschikbaar via CBS microdata. 

 Kwaliteit van de gegevens De kwaliteit van de gegevens is hoog. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens brengen kosten met zich mee. 

58. Gebruik van specialistische ggz 

Mensen met GGZ-problematiek hebben relatief vaak ook op andere levensgebieden 

ondersteuning nodig. Daarom zou GGZ-gebruik onder de Zvw een verklarende factor 

kunnen zijn voor kosten onder de Wmo. 
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Definitie: Het aantal unieke personen dat op enig moment in het verslagjaar gebruik 

gemaakt heeft van curatieve (geneeskundige) gespecialiseerde geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ) gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit betreft 

uitsluitend volwassenen. 

Definitie: Alle zorg in de specialistische GGZ wordt meegenomen, zowel verrichtingen die 

binnen als buiten de DBC-systematiek vallen. 

 Globaal De maatstaf is globaal. 

 Objectief Gemeenten hebben geen directe invloed op het GGZ-gebruik, maar kunnen met 

preventieve activiteiten en ondersteuning wel eraan bijdragen dat GGZ-cliënten stabiel 

blijven en geen of minder zorg nodig hebben. 

 Stabiel Het aantal GGZ-cliënten in een gemeente is waarschijnlijk vrij stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Als het aantal GGZ-cliënten in een gemeente toeneemt, is het 

aannemelijk dat de Wmo-kosten ook toenemen. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder en bondig. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het verband tussen GGZ-problematiek en Wmo-

ondersteuning is goed uitlegbaar. Tegelijkertijd wordt een flink deel van de kosten 

waarschijnlijk vooral goed verklaard door gezamenlijk historisch gegroeide patronen. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten  Via microdata naar alle 

waarschijnlijkheid beschikbaar voor alle gemeenten. 

 Bron van de gegevens De data zijn beschikbaar via CBS microdata. 

 Kwaliteit van de gegevens De kwaliteit van de gegevens is hoog. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens brengen kosten met zich mee. 

59. Aanwezigheid specifieke specialistische zorginstellingen 

De aanwezigheid van (specifieke) medisch specialistische zorginstellingen, zoals 

bijvoorbeeld revalidatie instellingen of specialistische ggz instellingen, kan ervoor zorgen 

dat mensen naar deze gemeente, of de naastgelegen gemeenten, toe verhuizen. Dit zijn 

relatief vaak mensen (volwassenen of kinderen) met een hogere zorgbehoefte of behoefte 

aan ondersteuning op het gebied van werk en inkomen. 

Definitie: De aanwezigheid van specifieke specialistische zorginstellingen. Voor nu: 

specialistische revalidatiecentra, hoog-specialistische ggz instellingen, en eventuele 

toevoegingen.  

Opmerking: Deze specifieke keuze kan nog nader bepaald worden.  

 Globaal Maar weinig gemeenten hebben zo’n specifieke zorginstelling.  

 Objectief Sterk afhankelijk van de manier waarop de maatstaf gedefinieerd is. 

 Stabiel Omdat de maatstaf nog geconstrueerd moet worden kan de stabiliteit niet 

getoetst worden. Nieuwe aanbieders kunnen zich echter vestigen.  

 Flexibel/dynamisch Het is onduidelijk in welke mate de aanwezigheid van een 

specialistische zorginstelling leidt tot verhuizingen naar deze gemeente. Dit effect kan 

ook sterk verschillen tussen verschillende soorten zorginstellingen. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Dit hangt deels af van voor welke 

specifieke zorginstellingen gekozen wordt en hoe gemakkelijk deze specifieke groep te 

definiëren en af te kaderen is.  

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het effect op de kosten is vrij indirect en daarmee ook niet 

heel gemakkelijk uitlegbaar. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn beschikbaar op 

gemeenteniveau, echter weinig gemeenten hebben zo’n specifieke zorginstelling. 
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 Bron van de gegevens We hebben geen geschikte dataset kunnen vinden. Echter, het 

aantal klinische ggz- en revalidatie-instellingen is beperkt. Hier zou een lijst van kunnen 

worden bijgehouden die jaarlijks geüpdatet wordt.  

 Kwaliteit van de gegevens De kwaliteit van de gegevens zou afhankelijk zijn van wie 

deze data jaarlijks verzameld. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling 

Aangezien het gaat om een beperkt aantal instellingen zullen de kosten van het vergaren 

van deze data meevallen.  

60. Gebruik van verblijfszorg in zorginstellingen   

Er bestaan verschillende soorten zorg met verblijf. Begeleid wonen en beschermd wonen 

worden betaald door de gemeente. Deze typen verblijfszorg worden verderop in dit document 

besproken. Daarnaast wordt er verblijfszorg geleverd in onder andere verpleeghuizen, 

zorgvilla’s, instellingen voor gehandicaptenzorg, revalidatiecentra, ggz instellingen.   

Een groot deel van deze vormen van verblijfszorg wordt vanuit de Wlz vergoed. De Wlz kent in 

principe geen uitstroom en mensen hebben bij een Wlz-indicatie ook geen recht op Wmo of 

jeugdhulp. Deze vormen van verblijfszorg leiden dus zeer waarschijnlijk niet tot hogere kosten 

voor gemeenten. Uitzondering vormen revalidatiecentra en ggz instellingen. Bij deze vormen 

van verblijfszorg kunnen cliënten aanspraak maken op Wmo-voorzieningen van de 

desbetreffende gemeenten en is het waarschijnlijk dat zij dit relatief veel doen. Ook is er de 

kans dat ze er na verblijf in de instelling voor kiezen om in de gemeente te blijven wonen en 

gebruik te maken van zorg in het Wmo en Participatiebudget.  

 

Definitie:  Som van totaal aantal dagen dat er gebruik gemaakt is van verblijfszorg (exclusief 

beschermd wonen en begeleid wonen) in revalidatiecentra en ggz-instellingen in de 

gemeente. Dit betreft uitsluitend volwassenen 

 Globaal Een groot aantal gemeenten heeft geen zorginstelling met verblijfszorg. 

 Objectief De gemeente heeft beperkt invloed op het aanbod van zorginstellingen. 

 Stabiel Omdat de maatstaf nog geconstrueerd moet worden kan de stabiliteit niet 

getoetst worden. Echter kunnen nieuwe instellingen met verblijfszorg zich in de 

gemeente vestigen, of bestaande instellingen kunnen hun aanbod snel vergroten of 

verkleinen. 

 Flexibel/dynamisch Op de lange termijn kan het aantal mensen in verblijfszorg anders 

ontwikkelen dan de kosten die de gemeente op dit onderwerp maakt. Momenteel wordt 

namelijk ingezet op ambulantisering zodat het aantal mensen in verblijfszorg naar 

verwachting op lange termijn sterk zal dalen. De kosten die gemeenten maken voor deze 

groep mensen zal minder sterk dalen omdat ze ambulant intensieve begeleiding nodig 

hebben. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Er zijn veel verschillende vormen van 

verblijfszorg. Het zal een complex proces worden om te kiezen wat wel of niet wordt 

meegenomen in de maatstaf. Dit is vervolgens ook ingewikkeld om uit te leggen.  

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De effecten van verblijf in instellingen leiden beperkt direct 

(gebruik Wmo voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de regiotaxi) en in hogere mate indirect 

(grotere kans op verhuizing naar desbetreffende gemeente) tot hogere kosten. De mate 

waarin deze directe of indirecte effecten plaatsvinden verschilt sterk tussen verschillende 

vormen van verblijfszorg. Mogelijk moet deze maatstaf verder worden uitgesplitst naar de 

verschillende vormen om hem inhoudelijk uitlegbaarder en passender te maken.  

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Vektis en CIZ leveren data op 

gemeenteniveau, maar de maatstaf moet nog wel geconstrueerd worden. 
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 Bron van de gegevens Vektis en CIZ hebben een goede status als onafhankelijke 

databron. 

 Kwaliteit van de gegevens De data zijn gebaseerd op zorgdeclaraties. Het lijkt erop dat 

deze binnen 1,5 jaar beschikbaar kunnen zijn, maar dit moet nog verder gecheckt worden 

bij CIZ en Vektis. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling 

Vektis heeft een open dataset, maar deze is nog vrij beperkt. Er zijn daarom wel kosten 

aan deze data verbonden.  

61. Huishoudens met hoge zorgkosten  

Huishoudens met hoge zorgkosten gebruiken waarschijnlijk ook meer ondersteuning in 

het sociale domein. Over het algemeen zijn dit namelijk mensen met stevige fysieke 

beperkingen door hun ziekte. Dit geldt alleen voor mensen met hoge zorgkosten in de 

Zvw: voor mensen in de Wlz komen de kosten niet ten laste van de gemeente. 

Definitie: Het aantal huishoudens met € 50.000 of meer aan zorgkosten in de Zvw. 

 Globaal De maatstaf is globaal, aangezien de Zvw in het hele land geld. 

 Objectief Gemeenten kunnen zeer hoge zorgkosten in de Zvw niet voorkomen. 

 Stabiel Gezien de kleine aantallen zal de stabiliteit naar verwachting niet hoog zijn. 

 Flexibel/dynamisch Bij een toename van mensen met hoge zorgkosten, is het 

aannemelijk dat ook de kosten voor Wmo stijgen. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie  De definitie is duidelijk. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De inhoudelijke samenhang met de kosten is duidelijk. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Op dit moment niet beschikbaar, 

maar de maatstaf wordt ook gebruikt in het verdeelmodel bijstand. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling 

Maatstaf kan via maatwerk geconstrueerd worden. 

62. Langdurig (psychisch) medicijngebruik 

Bij hoge frequentie langdurig medicijngebruik is te verwachten dat gemeenten in het 

sociaal domein tegen gemiddeld hogere kosten aanlopen. Dit is geen causale relatie: het 

medicijngebruik leidt niet tot Wmo-gebruik. Wel is langdurig (psychisch) medicijngebruik 

een maat voor (geestelijke) gezondheid en blijkt het in eerdere verdeelmodellen de 

kosten zeer goed te verklaren. 

Definitie: De definitie die gehanteerd wordt, is dezelfde als in de verevening voor de 

Zvw. Het aantal verzekerden per gemeente dat wordt ingedeeld in Farmaceutische 

Kosten Groepen (FKG) op basis van de declaratiegegevens van de zorgverzekeraars uit 

jaar t-1 en het risicovereveningsmodel voor jaar t uitgesplitst naar type FKG. Deze 

aantallen worden samengesteld op basis van meervoudige FKG’s. Dat betekent dat een 

persoon wordt geteld voor alle FKG’s die hij/zij heeft (minimaal 180 dagen per jaar een 

medicijn gebruikt voor een bepaalde aandoening). Daarnaast kan een verbijzondering 

gehanteerd worden voor langdurig psychisch medicijngebruik en is het mogelijk om 

alleen het langdurig medicijngebruik boven een drempel mee te nemen, of (in geval van 

jeugd) naar langdurig psychisch medicijngebruik van ouders. 

 Globaal Medicijngebruik komt in alle gemeenten voor. 
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 Objectief Gemeenten kunnen niet zelf sturen op het medicijngebruik, aangezien dit 

buiten het gemeentelijk domein valt. Feitelijk is er dus geen negatieve prikkelwerking. 

Gemeenten waar vanuit het medisch domein gestuurd wordt op een (wenselijke) 

verlaging van het medicijngebruik, kunnen hier echter wel nadeel van ondervinden in hun 

Wmo-budget. De Tweede Kamer heeft daarom recent een motie aangenomen om deze 

maatstaf niet te gebruiken. 

 Stabiel Er zijn problemen met de stabiliteit van de maatstaf, ook omdat het totale 

langdurige medicijngebruik jaarlijks toeneemt. 

 Flexibel/dynamisch Waarschijnlijk hangt de verandering in de maatstaf deels samen met 

de dynamiek van de kosten, omdat medicijngebruik een maat voor gezondheid is. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is enigszins technisch, maar 

wel duidelijk. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Verband maatstaf en kosten voor Wmo is in het verleden 

sterk gebleken, maar werkt vooral omdat de maatstaf een proxy is voor 

gezondheidsproblemen. Er is dus geen directe relatie. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn jaarlijks 

beschikbaar voor alle gemeenten over het voorgaande jaar 

 Bron van de gegevens De gegevens worden geleverd door Vektis. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoge kwaliteit en zijn na hooguit 

anderhalf jaar (uiterlijk in mei) beschikbaar. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens worden nu ook gebruikt voor de verdeling. 

63. Beperkingen en langdurige aandoeningen 

Langdurige aandoeningen kunnen leiden tot een extra ondersteuningsbehoefte in de 

Wmo of participatie. 

Definitie: Het aantal mensen dat in de afgelopen 12 maanden een of meer beperkingen 

of langdurige aandoeningen had  zoals uitgevraagd in de GGD-gezondheidsmonitor. 

Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer. Er worden 23 aandoeningen en een 

restcategorie 'overige aandoeningen' voorgelegd en gevraagd of mensen deze 

aandoening in de afgelopen 12 maanden hebben gehad. Er kan eventueel onderscheid 

gemaakt worden naar specifieke aandoeningen, waaronder: COPD, astma, kanker, 

diabetes of reumapatiënten. Daarnaast wordt voor de beperkingen een lijst activiteiten 

voorgelegd, zoals gaan zitten en opstaan uit een stoel, eten en drinken, aan- en uitkleden, 

Kleine letters in de krant lezen (zo nodig met bril of contactlenzen). Een respondent heeft 

een beperking als hij of zij op minstens één van de 7 vragen met 'kan niet' of 'met grote 

moeite' antwoordt. Ook hier kan eventueel onderscheid gemaakt worden naar specifieke 

beperkingen. 

Opmerking: Sommige specifieke beperkingen worden alleen voorgelegd aan mensen van 

55 jaar en ouder. 

 Globaal De maatstaf is globaal. 

 Objectief Gemeenten kunnen langdurige aandoeningen beperkt beïnvloeden (deels wel 

via preventie). 

 Stabiel De stabiliteit kan momenteel niet getoetst worden omdat de maatstaf nog 

geconstrueerd moet worden op gemeenteniveau. 

 Flexibel/dynamisch Het is aannemelijk dat bij een toename van het aantal langdurige 

aandoeningen ook de ondersteuningsbehoefte toeneemt. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is lang omdat hij bestaat uit 

een lange opsomming van aandoening en beperkingen.  

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De relatie met de kosten is plausibel. 
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 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn elke vier jaar 

voor elke gemeente beschikbaar. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van de GGD en het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens worden verzameld via een steekproef, dit geeft 

een benadering van de werkelijke waardes per gemeente. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens worden momenteel alleen op landelijk niveau gepubliceerd, dit zou via 

maatwerk aangevraagd moeten worden. Het uitfilteren van een specifieke set van 

aandoeningen en beperkingen, en het koppelen aan de juiste gemeente vraagt enige 

databewerking, en de steekproef moet voldoende geschikt zijn voor deze bewerking. 

64. Jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering onder de Jeugdwet 

Er zijn verschillende suggesties gedaan voor maatstaven die verband houden met de 

uitvoering van de Jeugdwet. Aangezien voor al deze maatstaven dezelfde afwegingen 

gelden, bespreken we ze gezamenlijk. 

Definitie: De volgende definities zijn gesuggereerd: aantal jongeren in jeugdhulp, aantal 

jongeren in jeugdbescherming, aantal jongeren met jeugdreclassering, aantal jongeren 

met een voogdijmaatregel, aantal pleegkinderen, aantal diagnoses dyslexie of aantal 

jongeren met jeugdhulp met verblijf. 

 Globaal Jeugdhulp vindt plaats in alle gemeenten. 

 Objectief De gemeente is direct verantwoordelijk voor het gebruik van jeugdhulp, 

jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit geldt voor alle vormen, ook voor langdurige 

vormen als voogdij. Gemeenten worden geacht dit zoveel mogelijk te voorkomen met 

preventie, dus deze maatstaf heeft een zeer negatieve prikkelwerking. 

 Stabiel In 159 gemeenten veranderde de waarde van het totale jeugdhulpgebruik met 

20% of meer. Voor onderdelen zijn de fluctuaties, zeker in kleine gemeenten, 

vergelijkbaar of groter. 

 Flexibel/dynamisch Ontwikkeling in de maatstaf heeft direct relatie met de dynamiek 

van de kosten. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Bondige en duidelijke definitie. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Overtuigend verband tussen jeugdhulp en kosten. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn jaarlijks voor mei 

beschikbaar voor alle gemeenten. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS, uit de beleidsinformatie jeugd. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van goede kwaliteit, maar voor individuele 

gemeenten kunnen cijfers afwijken als een aanbieder niet voldaan heeft aan de 

leveringsplicht aan het CBS. Ook is nog niet voor alle onderdelen duidelijk hoe aanbieders 

verschillende vormen van verblijf registreren in de beleidsinformatie. De gegevens 

worden wel steeds beter. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens zijn zonder extra kosten toegankelijk. 

65. Verwijzingen naar jeugdhulp door huisartsen 

De ‘huisartsenroute’ is een veelgenoemde oorzaak van jeugdhulpkosten. Doordat 

huisartsen en enkele andere beroepsgroepen eigenstandige doorverwijzers zijn naar 

jeugdhulp, hebben gemeenten immers geen directe invloed op een deel van de toegang. 

Daardoor kunnen kinderen doorverwezen worden op een manier die niet past in het 

gemeentelijk beleid. 



 

 

44  

Definitie: Er zijn verschillende definities denkbaar, namelijk het aantal verwijzingen door 

huisartsen of het aantal verwijzingen door verwijzers waar de gemeente geen invloed op 

heeft (waaronder ook kinderartsen en rechters). Ook kan gewerkt worden met het 

percentage verwijzingen dat door deze groepen plaatsvindt.  

 Globaal Huisartsenverwijzingen spelen in alle gemeenten. 

 Objectief De gemeente heeft geen formele invloed op de huisarts, maar veel gemeenten 

zetten in op een betere verbinding met de huisarts, bijvoorbeeld via een POH. Daarnaast 

heeft de gemeente mogelijkheden om de huisartsenroute te beperken door de 

dienstverlening in het sociale wijkteam aantrekkelijker te maken dan de huisarts. Als de 

huisartsenroute gehonoreerd wordt, wordt de prikkel voor gemeenten om hierop in te 

zetten kleiner. 

 Stabiel De afgelopen jaren zijn er grote veranderingen geweest in de verhouding tussen 

verwijzingen vanuit het gemeentelijk domein en verwijzingen door de huisarts. 

 Flexibel/dynamisch Het is aannemelijk dat een toename van huisartsenverwijzingen in 

een gemeente leidt tot hogere kosten voor jeugdhulp. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Bondige en duidelijke definitie. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het is niet volledig duidelijk hoe groot het effect op de 

kosten van extra huisartsenverwijzingen is. Dit hangt af ook van de kwaliteit van de 

verwijzing van de huisarts en de werkwijze van het sociale wijkteam. In de praktijk zal er 

onder gemeenten echter redelijke consensus zijn dat veel huisartsenverwijzingen de 

kosten verhogen. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn jaarlijks voor mei 

beschikbaar voor alle gemeenten. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS, uit de beleidsinformatie jeugd. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn in toenemende mate van goede kwaliteit, 

maar er blijft een categorie waarvoor de verwijzer onbekend is. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens zijn zonder extra kosten toegankelijk. 

66. Maatwerkvoorzieningen Wmo 

Maatwerkvoorzieningen worden via de Wmo door gemeenten geboden aan burgers. De 

gemeente maakt hogere kosten als er meer gebruikers zijn van maatwerkvoorzieningen.  

Definitie: Aantal mensen met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo. 

Eventueel is onderscheid mogelijk tussen ambulant en beschermd wonen. 

 Globaal Waarden van hoog naar laag komen in gemeenten voor. 

 Objectief De kosten zijn gemakkelijk door gemeenten te beïnvloeden. Zij maken de 

contracten met aanbieders. Hierdoor geeft deze maatstaf een sterk negatieve prikkel. 

 Stabiel Geen inzicht in de stabiliteit per gemeente, omdat de gegevens die van de 

afgelopen jaren openbaar beschikbaar zijn, beperkt betrouwbaar zijn. 

 Flexibel/dynamisch Er is een sterk verband tussen kosten en het aantal 

maatwerkvoorzieningen. Als alleen naar onderdelen gekeken wordt, zoals beschermd 

wonen, kan de dynamiek anders zijn door het effect van ambulantisering. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Bondige en duidelijke definitie. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Direct verband tussen kosten voor gemeenten en aantal 

maatwerkvoorzieningen. 

Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Er zijn twee gegevensbronnen. De 

GMSD is op vrijwillige basis, en niet alle gemeenten doen mee. Het CAK heeft gegevens 

over eigen bijdrage, maar mist de gegevens van mensen die geen eigen bijdrage betalen. 

Beide sets zijn dus niet helemaal compleet. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS, uit de beleidsinformatie jeugd. 
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 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn niet voor alle gemeenten van dezelfde 

kwaliteit. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

data zijn kosteloos te gebruiken of door het CBS te construeren. 

 

67. Mantelzorgers 

Het aantal mantelzorgers kan op twee manieren samenhangen met de kosten van 

gemeenten. Aan de ene kant kunnen gemeenten waar veel mantelzorgers zijn kosten 

besparen, omdat ze zelf de verzorging niet hoeven te leveren die mantelzorgers leveren. 

Aan de andere kant heeft de gemeente ook een verantwoordelijkheid voor mantelzorgers. 

Het is aannemelijk dat mantelzorgers netto tot minder kosten leiden en dus negatief in 

het verdeelmodel terecht zouden moeten komen. 

Definitie: Als zorg die iemand geeft aan een bekende uit zijn of haar omgeving als deze 

persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. De mantelzorg moet 

daarbij minimaal 3 maanden duren, of het moet gaan om minimaal 8 uur zorg per week. 

 Globaal Deze maatstaf is toepasbaar in alle gemeenten. 

  Objectief Gemeenten worden geacht om zoveel mogelijk mantelzorg in te zetten en de 

mantelzorgers daarbij te ondersteunen. Een negatief gewicht voor deze maatstaf heeft 

dus een negatieve prikkelwerking. 

 Stabiel In 190 gemeenten veranderde de waarde van de maatstaf met 20% of meer. 

 Flexibel/dynamisch Dynamiek van de kosten zal gedeeltelijk samenhangen met  

veranderingen in de maatstaf. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is bondig en duidelijk. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Er is een verband tussen kosten en deze maatstaf, hoewel 

dit genuanceerd ligt. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn elke vier jaar 

voor alle gemeenten beschikbaar. 

 Bron van de gegevens De data komt van de GGD, het onderzoek is uitgevoerd in 

samenwerking met het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens worden verzameld via een steekproef, dit geeft 

een benadering van de werkelijke waardes per gemeente. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

data zijn toegankelijk en kosteloos te gebruiken. 

68. Praktijkonderwijs 

Leerlingen in het praktijkonderwijs hebben vaak een (licht) verstandelijke beperking, en 

doen ook relatief vaak een beroep op jeugdhulp. 

Definitie: Aantal leerlingen in praktijkonderwijs, aansluitend op het basisonderwijs, dat 

bestemd is voor leerlingen die niet in staat zijn om een diploma te behalen in het 

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). 

 Globaal De maatstaf is globaal, hoewel kinderen die praktijkonderwijs ontvangen niet in 

alle gemeenten voorkomen. Daarnaast betreft de maatstaf een specifieke doelgroep, wat 

een bestedingsverplichting suggereert. 

 Objectief De maatstaf is niet beïnvloedbaar door gemeenten. 

 Stabiel Aangezien het om relatief kleine aantallen gaat, kunnen er voor kleine gemeenten 

uitschieters plaatsvinden. De waarde van de maatstaf veranderde in 49 gemeenten met 

20% of meer. 

 Flexibel/dynamisch Het is aannemelijk dat een toename van het aantal leerlingen in 

praktijkonderwijs samenhangt met een toename van de kosten in jeugdhulp. 
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 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het aantal leerlingen in het praktijkonderwijs is een proxy 

voor jongen met een (L)VB. Het betreft echter slechts een gedeelte van de groep jongeren 

met een (L)VB. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Het CBS heeft data over het aantal 

leerlingen met praktijkonderwijs per gemeente. Deze data gaat echter uit van de locatie 

van de school en niet naar de herkomstgemeente per kind.   

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit.  

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens zijn zonder extra kosten toegankelijk. 

69. Speciaal onderwijs 

Kinderen op het speciaal onderwijs hebben een beperking, en hebben veelal ook buiten 

school ondersteuning nodig. Vaak wordt deze ondersteuning geleverd vanuit de 

Jeugdwet. Afhankelijk van de specialisatie van de school is het mogelijk dat gezinnen met 

kinderen met een beperking naar een bepaalde gemeente verhuizen zodat het kind 

onderwijs kan volgen. In dat geval heeft de aanwezigheid van speciaal onderwijs een 

aanzuigende werking. 

Definitie: Het aantal leerlingen dat onderwijs volgt aan: -'een speciale school voor 

basisonderwijs' - 'een speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs'. 

 Globaal De maatstaf is globaal, hoewel de mate waarin kinderen naar speciaal onderwijs 

gaan niet alleen afhangt van het type kind, maar ook van het aanbod aan speciaal 

onderwijs in de regio. 

 Objectief Gemeenten kunnen op twee manieren invloed uitoefenen op het aantal 

kinderen dat naar het speciaal onderwijs gaat: via het proces van leerplichtontheffingen 

en door de mate van ondersteuning die vanuit jeugdhulp in het regulier onderwijs 

geboden wordt. Door het proces van leerplichtontheffingen strakker in te regelen, kunnen 

gemeenten het aantal kinderen in het speciaal onderwijs laten stijgen. Dit is wenselijk, 

aangezien deze kinderen anders geen onderwijs zouden volgen. Gemeenten kunnen 

echter ook minder ondersteuning inzetten in het reguliere onderwijs, waardoor meer 

kinderen op speciaal onderwijs zijn aangewezen. Dit is niet wenselijk. 

 Stabiel Aangezien het om relatief kleine aantallen gaat, kunnen er voor kleine gemeenten 

uitschieters plaatsvinden. 

 Flexibel/dynamisch Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat kinderen zoveel 

mogelijk naar een reguliere school gaan. Een verandering in het aantal leerlingen op het 

speciaal onderwijs kan ook samenhangen met een andere organisatie van het passend 

onderwijs samenwerkingsverband. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De maatstaf is deels uitlegbaar, maar door de 

ontwikkelingen in het passend onderwijs is er het nodige op af te dingen. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Het CBS heeft data over het aantal 

leerlingen speciaal onderwijs per gemeente. Deze data gaat echter uit van de locatie van 

de school en niet naar de herkomstgemeente per kind. DUO beschikt over de benodigde 

data op leerling niveau. Mogelijk zou met DUO gegevens een nieuwe dataset ontwikkeld 

kunnen worden gebaseerd op gemeente van herkomst.   

 Bron van de gegevens De gegevens komen van DUO 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit.  

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling Er 

zou een nieuwe dataset ontwikkeld moeten worden, dit brengt kosten met zich mee.  
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1.4Veiligheid 

70. Aardbevingen 

De afgelopen jaren hebben we gezien hoezeer de onzekerheid die gepaard gaat met 

aardbevingen het leven in Groningen heeft getekend. Mogelijk brengt de stress die dit met 

zich meebrengt ook hogere kosten in het sociale domein met zich mee. 

Definitie: Er zijn verschillende definities denkbaar, zoals het aantal aardbevingen met 

een sterkte van 1,5 op de schaal van Richter in een gemeente per jaar, een 

operationalisering voor schade door aardbevingen of een definitie die een gemeente 

toewijst aan aardbevingsgebied. 

 Globaal Hoewel er op verschillende plekken in Nederland af en toe aardbevingen 

voorkomen, ligt de nadruk sterk op enkele Groningse gemeenten.  

 Objectief Gemeenten kunnen het aantal aardbevingen niet beïnvloeden. 

 Stabiel In alle gemeenten veranderde de waarde van de maatstaf met 20% of meer. 

 Flexibel/dynamisch Of en toename van het aantal aardbevingen leidt tot meer Wmo-

ondersteuning, hangt van veel factoren af. In Limburg is deze relatie bijvoorbeeld nooit 

gesuggereerd. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Bondige en duidelijke definitie. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De uitleg lijkt vooral gericht op de Groningse situatie. 

Daarvoor is het voor iedereen invoelbaar dat dit zwaar drukt op de bevolking, is het effect 

van aardbevingen in andere delen van het land niet vergelijkbaar en minder uitlegbaar. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Gegevens zijn beschikbaar per 

gemeente, en worden continu geüpdatet. 

 Bron van de gegevens KNMI. 

 Kwaliteit van de gegevens Hoog. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling 

Gegevens zijn openbaar, maar vereisen het samenvoegen van verschillende datasets en 

de nodige bewerking voordat deze goed te gebruiken zijn. 

71. Justitiële inrichtingen 

Veel mensen in justitiële inrichtingen hebben ondersteuning nodig. Deze wordt echter 

niet geleverd door de gemeente. De enige manier waarop een gemeente extra kosten kan 

hebben aan een justitiële inrichting is als mensen na afloop van het justitiële traject in de 

gemeente blijven. Over het algemeen vindt echter geen binding plaats aan de gemeente, 

dus is er geen aanleiding om aan te nemen dat dit op grote schaal voorkomt. 

Definitie: Er zijn gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die 

penitentiaire inrichtingen (PI) worden genoemd. Er zijn ook speciale inrichtingen voor 

jongeren; Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI). Voor vreemdelingen maakt DJI gebruik van 

detentiecentra (DC). 

 Globaal Er zijn maar enkele van deze instellingen in het land. 

 Objectief Gemeenten hebben zeer beperkte invloed op de locatie van de voorzieningen. 

 Stabiel De afgelopen jaren zijn verschillende locaties gesloten. 

 Flexibel/dynamisch Het is niet duidelijk hoe een toename van justitiële inrichtingen in 

een gemeente bijdraagt aan een toename van kosten in het sociale domein. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie bestaat uit een aantal 

onderdelen, maar is helder. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Er is geen goede reden voor een verband met de kosten. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Data zijn beschikbaar op 

     gemeentelijk niveau, maar moet worden aangevraagd. 

 Bron van de gegevens De data komt van het ministerie van Veiligheid en Justitie. 
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 Kwaliteit van de gegevens De kwaliteit van de data is waarschijnlijk hoog. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling 

      Waarschijnlijk is de data kosteloos te gebruiken. 

72. Aanwezigheid forensische voorzieningen 

In forensische voorzieningen zitten mensen die een misdaad hebben begaan en een 

psychische stoornis hebben. Zij worden actief voorbereid op terugkeer naar de 

maatschappij. Zij kunnen bijvoorbeeld in de buurt werken, of sociale contacten opdoen. 

Dit geldt zeker in forensisch beschermd wonen, wat vaak gesitueerd is in de wijk, soms in 

combinatie met regulier beschermd wonen. Mensen blijven na het traject dan ook 

regelmatig in de gemeente, en hebben daar vervolgens ondersteuning nodig. 

Definitie: De sector forensische zorg bestrijkt alle geestelijke gezondheidszorg, 

verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg aan volwassenen, waar de geboden 

zorg primair is gericht op het voorkomen van recidive (zowel in strafrechtelijke als 

psychiatrische zin) en het verkleinen van delict-risico. Instellingen: Forensisch 

psychiatrische centra, forensisch psychiatrische klinieken, forensisch psychiatrische 

afdelingen, poliklinieken, verslavingszorg afdelingen/klinieken, psychiatrische 

penitentiaire centra, instellingen voor  sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk 

gehandicaptenzorg (SGLGV), regionale forensische instellingen voor beschermd wonen, 

klinieken intensieve behandeling. De maatstaf zou zijn het aantal mensen in forensische 

voorzieningen in een gemeente. 

 Globaal Beschermd wonen is verspreid over verschillende gemeenten. Voor deze 

maatstaf geldt echter dat een klein aantal gemeenten sterke uitschieters hebben. 

 Objectief Nauwelijks beïnvloedbaar door gemeenten. 

 Stabiel Op dit moment geen gegevens beschikbaar, dus niet te beoordelen of deze 

maatstaf stabiel is. Wel zijn er de afgelopen forse verschuivingen geweest in de 

forensische zorg (toename forensisch beschermd wonen), waardoor het aannemelijk is 

dat de stabiliteit een aandachtspunt is. 

 Flexibel/dynamisch Het aantal forensische cliënten kan invloed hebben op de kosten 

voor een gemeente, hoewel dit pas na enkele jaren zichtbaar zou moeten zijn. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Er moet voldoende helder zijn welke 

mensen meetellen en welke niet. Worden bijvoorbeeld mensen met een forensische titel 

die ambulant geholpen worden meegeteld? 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Sommige gemeenten zien een aanzienlijk deel van hun 

instroom beschermd wonen uit forensische voorzieningen komen.  

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn waarschijnlijk 

niet beschikbaar op gemeentelijk niveau. Er staat hierover een uitvraag vanuit BZK naar 

J&V en DJI. Als de gegevens te construeren zijn is er een kans dat de aantallen voor 

sommige gemeenten te laag zijn om te publiceren vanwege privacy overwegingen. 

 Bron van de gegevens Als de gegevens leverbaar zijn is dat vanuit DJI of J&V. 

 Kwaliteit van de gegevens Het is niet duidelijk of de gegevens van goede kwaliteit zijn 

als ze beschikbaar worden. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling 

Mogelijk is het veel werk om de gegevens op het niveau van gemeenten te construeren, 

maar dit is niet zeker. 

73. Jongeren in Halt-traject 

Jongeren in een Halt-traject hebben vaak ook een vorm van jeugdhulp nodig. Daarnaast 

kan een hoog aantal jongeren in een Halt-traject wijzen op structurele problemen in de 

gemeente. 
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Definitie: Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar, die naar Bureau Halt zijn verwezen nadat 

deze in aanraking is gekomen met de politie voor het plegen van bepaalde vormen van 

lichte criminaliteit.  

 Globaal Halt-maatregelen komen landelijk voor. 

 Objectief Er zijn gemeenteambtenaren die naar Halt kunnen doorverwijzen, zoals 

leerplichtambtenaren.  

 Stabiel In kleine gemeenten spelen vaak lage aantallen, dus zal de maatstaf niet stabiel 

zijn.  

 Flexibel/dynamisch Een toename van het aantal Halt-trajecten kan duiden op een 

toename van jeugdproblematiek, maar kan ook met beleidsmatige keuzes te maken 

hebben. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Bondige en duidelijke definitie. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het ligt voor de hand dat het aantal Halt trajecten 

gecorreleerd is aan jeugdhulpgebruik. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Data zijn beschikbaar op 

gemeentelijk niveau. 

 Bron van de gegevens De data wordt door Halt geleverd aan het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoge kwaliteit. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling 

Gegevens zijn jaarlijks, zonder extra kosten te verkrijgen. 

74. Misdrijven 

Het aantal misdrijven zegt iets over de sociale problematiek in een gemeente. 

Definitie: Aantal misdrijven dat door de politie is vastgelegd in een proces-verbaal van 

aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal 

 Globaal Misdrijven komen in alle gemeenten voor. 

 Objectief Gemeenten hebben geen directe invloed op het aantal misdrijven. Wel kunnen 

zij door preventieve activiteiten als jongerenwerk of straathoekwerk of door inzet van 

boa’s bepaalde soorten misdrijven voorkomen. 

 Stabiel Fluctuaties van 10% of meer komen geregeld voor en de maatstaf is 

conjunctuurgevoelig. 

 Flexibel/dynamisch Een toename van het aantal misdrijven hoeft niet te wijzen op een 

toename van de problematiek. Het is ook mogelijk dat criminaliteit zich op een nieuwe 

manier uit, waardoor er meer geregistreerd wordt.  

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Bondige en duidelijke definitie. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het is duidelijk dat misdrijven en sociale problematiek iets 

met elkaar te maken hebben. Het is minder duidelijk hoe dit effect heeft op de kosten in 

het sociale domein. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Gegevens zijn jaarlijks 

beschikbaar voor alle gemeenten. 

 Bron van de gegevens De gegevens worden door het CBS gepubliceerd en zijn afkomstig 

van de politie. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens van jaar t zijn in februari t+1 beschikbaar. Dit zijn 

nog wel voorlopige cijfers, die kunnen worden geüpdatet tot en met t+3. Daarnaast zijn de 

registratiesystemen van de politie primaire bedoeld voor de eigen activiteiten, en niet 

voor een dergelijke verdeling. Het is bekend dat er verschillende keuzes gemaakt worden 

in wat geregistreerd wordt, en er zijn zelfs signalen over downcoding. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling 

Gegevens zijn jaarlijks, zonder extra kosten te verkrijgen. 
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75. Veilig thuismeldingen 

Huiselijk geweld en kindermishandeling leiden tot kosten in het sociale domein. 

Definitie: Het aantal meldingen dat wordt gedaan bij Veilig Thuis. 

 Globaal De maatstaf is globaal. 

 Objectief Gemeenten zijn verantwoordelijk voor Veilig Thuis. 

 Stabiel Naar verwachting is de maatstaf niet stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Een toename van het aantal Veilig Thuismeldingen kan ook te 

maken hebben met een grotere bekendheid, niet alleen met grotere problematiek. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is kort en helder. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De relatie met de kosten van huiselijk geweld en 

kindermishandeling is duidelijk. De relatie met het aantal meldingen is minder eenduidig, 

ook omdat (nog) niet landelijk eenduidig geregistreerd wordt. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Geen eenduidige data 

beschikbaar op gemeentelijk niveau. 

 Bron van de gegevens Geen eenduidige data beschikbaar. 

 Kwaliteit van de gegevens Geen eenduidige data beschikbaar. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling 

Geen eenduidige data beschikbaar. 

76. Verwarde personen 

Het aantal misdrijven zegt iets over de sociale problematiek in een gemeente. 

Definitie: Aantal registraties E33: overlast door persoon met verward gedrag 

 Globaal Verwarde personen komen in alle gemeenten voor. 

 Objectief Gemeenten hebben een directe verantwoordelijkheid voor verwarde personen. 

 Stabiel Naar verwachting zijn de cijfers niet stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Een toename van het aantal verwarde personen hoeft niet te wijzen 

op een toename van de problematiek. Het is ook mogelijk er meer aandacht voor is, of dat 

er anders geregistreerd wordt.  

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Bondige en duidelijke definitie. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid van 

verwarde personen.  

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De politie kan de gegevens op 

gemeenteniveau publiceren, en heeft dit in het verleden ook gedaan. 

 Bron van de gegevens Politie. 

 Kwaliteit van de gegevens Registratieverschillen zijn bekend. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling 

Gegevens zijn jaarlijks, vermoedelijk zonder extra kosten te verkrijgen. 

1.5 Fysiek 

77. Leefbaarometer 

In de leefbaarometer wordt de leefbaarheid van een wijk gevat. 

Definitie: Het aantal inwoners in wijken met leefbaarheid ‘zwak’ of ‘matig’ of lager 

 Globaal Scores zijn voor alle wijken beschikbaar. 

 Objectief Gemeenten kunnen de leefbaarheid van wijken verbeteren door het 

voorzieningenniveau te verbeteren. 

 Stabiel De maatstaf is niet stabiel. 
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 Flexibel/dynamisch In de leefbaarometer zitten teveel aspecten die niet samenhangen 

met kosten in het sociale domein, waardoor de dynamiek van de maatstaf anders zal zijn 

dan van de kosten. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Samengestelde definitie. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Hoewel intuïtief goed uitlegbaar, werkt de definitie 

onvoldoende door in de kosten van het sociale domein. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Op wijkniveau beschikbaar. 

 Bron van de gegevens Leefbaarometer. 

 Kwaliteit van de gegevens Beschikbaar op wijkniveau in plaats van gemeenten niveau 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling 

Beperkte kosten (er zijn bewerkingen nodig om de maatstaf naar gemeenteniveau te 

vertalen). 

78. Luchtkwaliteit/fijnstof 

Een lage luchtkwaliteit kan gevolgen hebben voor de gezondheid van inwoners van een 

gemeente. De medische kosten vallen niet bij de gemeente, maar mogelijk vragen deze 

mensen ook meer ondersteuning vanuit de Wmo. 

Definitie:  De gemiddelde concentratie fijn stof (PM10) in de gemeente op een specifieke 

peildatum, gemeten in microgram per kubieke meter. 

 Globaal De maatstaf is globaal 

 Objectief De hoeveelheid fijnstof is te beïnvloeden door het beleid dat gemeenten 

voeren, bijvoorbeeld door milieuzones in te voeren. Dit brengt tevens een negatieve 

prikkel met zich mee. 

 Stabiel De concentratie van fijn stof fluctueert per dag. Daarnaast is landelijk een dalende 

trend te zien in de concentratie fijnstof: sinds 1990 zijn de gemiddelde fijn stof 

concentraties voor Nederland gehalveerd, en vrijwel overal in Nederland ligt de 

concentratie binnen veilige marges.  

 Flexibel/dynamisch Als er een verband is tussen fijnstof en kosten voor Wmo, zorgt een 

hogere concentratie naar verwachting voor hogere kosten. Het is echter wel te 

verwachten dat een dergelijke ontwikkeling met vertraging optreedt, omdat de effecten 

pas op longe termijn zichtbaar zijn.  

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder en compact. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Er is een directe link tussen fijn stof en gezondheid, maar 

het is niet duidelijk in hoeverre dit zich ook vertaalt in hogere kosten voor gemeenten. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Momenteel worden de gegevens 

niet op gemeenteniveau gepubliceerd, maar via het landelijk meetnet luchtkwaliteit 

kunnen gegevens opgevraagd worden. Dit zijn schattingen van een gebied van ongeveer 

15x20 km, wat te groot is om goed een gemiddelde per gemeente te bepalen. 

 Bron van de gegevens De gegevens worden verwerkt door het RIVM. 

 Kwaliteit van de gegevens Er zijn landelijk 93 meetpunten om fijn stof te meten, 

waarmee waarden voor verschillende gebieden geëxtrapoleerd worden. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling 

Naar verwachting vraagt het complexe databewerking om vanuit de 93 meetpunten een 

gemiddelde waarde per gemeente te bepalen, mede doordat er binnen een gemeente 

sterk verschillende waardes voor kunnen komen. 

79. Oppervlakte water (binnen en buiten) 

De oppervlakte van water in de gemeente kan kosten voor vervoer doen toenemen 

(wegens omrijden). 
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Definitie: Het aantal hectaren gemeten op basis van de meest recent gepubliceerde 

kaarten van de Basisregistratie Topografie.  

Opmerking: Het water in natuurlijke inhammen, kreken in kwelders en schorrengebieden 

wordt als buitenwater aangemerkt. Het IJsselmeer wordt eveneens als buitenwater 

aangemerkt. 

 Globaal De maatstaf is globaal. 

 Objectief Gemeenten hebben in theorie invloed op de oppervlakte water, maar deze is 

beperkt en gaat gepaard met hoge kosten. 

 Stabiel Deze maatstaf is stabiel. 

 Flexibel/dynamisch De maatstaf is niet dynamisch, maar dat was ook niet het doel. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is kort en helder. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het verband met de kosten is voor het sociale domein 

beperkt 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn jaarlijks voor alle 

gemeenten beschikbaar. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit.  

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens zijn jaarlijks, zonder extra kosten beschikbaar. 

80. Omgevingsadressendichtheid 

De omgevingsadressendichtheid is een maat voor de stedelijkheid van een gebied. 

Binnen het sociale domein kan de maatstaf enerzijds gebruikt te worden om 

grootstedelijke problematiek te beschrijven (positief teken) en anderzijds om de 

schaalnadelen van plattelandsgemeenten te vangen (negatief teken). 

Definitie: Het gemiddelde aantal hoofdadressen per km2  dat een hoofdadres binnen een 

kilometer van zijn woning heeft. Deze maatstaf kan ook met drempel worden 

gedefinieerd 

 Globaal De maatstaf is globaal. 

 Objectief Gemeenten kunnen hun omgevingsadressendichtheid beperkt beïnvloeden. 

 Stabiel De maatstaf is stabiel.  

 Flexibel/dynamisch Beide effecten van de stedelijkheid op de kosten zijn aannemelijk, 

maar het is niet duidelijk welk effect de overhand heeft. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder en bondig. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De maatstaf is een proxy voor stedelijke problematiek, 

maar kan via schaalnadelen ook een andere kant op werken. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten peildatum 1 januari voor alle 

gemeenten. Definitief beschikbaar in mei. 

 Bron van de gegevens CBS statline. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit.  

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens zijn jaarlijks, zonder extra kosten beschikbaar. 

81. Klantenpotentieel lokaal en regionaal 

Het lokale klantenpotentieel wordt al langer gebruikt in het gemeentefonds om de 

aantrekkingskracht van voorzieningen op omliggende gemeenten te beschrijven. Deze 

werking speelt uiteraard slechts zeer beperkt in het sociale domein, aangezien 

gemeenten de maatwerkvoorzieningen van hun eigen inwoners betalen. Het 

klantenpotentieel is echter wel een maat voor de centrumfunctie van een gemeenten en 

daarom, net als de omgevingsadressendichtheid, een maat voor stedelijke problematiek. 
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Definitie:  Regionaal klantenpotentieel: Het aantal potentiële regionale klanten van een 

woonkern is het aantal klanten dat een woonkern van een gemeente aantrekt uit alle 

woonkernen binnen een straal van 60 kilometer rondom de eigen woonkern, met 

inbegrip van die woonkern zelf. 

Lokaal klantenpotentieel: Het aantal potentiële lokale klanten van een woonkern is het 

aantal klanten dat een woonkern van een gemeente aantrekt uit alle woonkernen binnen 

een straal van 20 kilometer rondom de eigen woonkern, met inbegrip van die woonkern 

zelf. 

 Globaal De maatstaf is globaal. 

 Objectief Gemeenten hebben geen invloed op hun klantenpotentiëlen. 

 Stabiel De maatstaf is stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Als de centrumfunctie toeneemt, is het aannemelijk dat ook de 

(groot)stedelijke problematiek toeneemt. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is uitgebreider dan hier 

opgenomen en bevat een redelijk ingewikkelde rekenregel die niet stabiel is voor 

herindelingen. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De maatstaf blijkt te werken als een proxy voor 

(groot)stedelijke problematiek, en tot op zekere hoogte is dat ook intuïtief, maar de 

oorspronkelijke definitie van de maatstaf was niet bedoeld voor het sociale domein. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn beschikbaar voor 

alle gemeenten vanaf september van het uitkeringsjaar. 

 Bron van de gegevens De gegevens zijn verkregen bij het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

data zijn kosteloos te gebruiken. 

82. Nieuw klantenpotentieel fysiek 

Gezien de problemen met de onderbouwing van de klantenpotentiëlen, ook in het fysieke 

domein, wordt gewerkt aan een nieuwe maatstaf voor het klantenpotentieel. Naar het nu 

uitziet, zou die naast de huidige aantrekkingskracht ook elementen over historisch 

karakter en economische activiteit bevatten. 

Definitie:  Nog niet bekend 

 Globaal De nieuwe maatstaf is naar verwachting voldoende globaal. 

 Objectief Aangezien de maatstaf ontwikkeld wordt in het kader van het onderzoek naar 

de herijking, is aannemelijk dat hij voldoende objectief wordt. 

 Stabiel Afhankelijk van de definitie is de maatstaf voldoende stabiel. 

 Flexibel/dynamisch Het is niet duidelijk hoe een toename van historisch karakter of 

economische activiteit van toepassing is op het sociale domein. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie wordt naar alle 

waarschijnlijkheid complexer dan die van het huidige klantenpotentieel, aangezien hij uit 

meer elementen bestaat. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid De maatstaf heeft alle nadelen van de bestaande 

klantenpotentiëlen met betrekking tot uitlegbaarheid, en daar bovenop is niet duidelijk 

hoe economische activiteit en historisch karakter invloed zou moeten hebben op het 

sociale domein. Waarschijnlijk beschrijft de nieuwe fysieke maatstaf de kosten voor het 

sociale domein dus minder goed dan de bestaande maatstaven. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Naar verwachting goed. 

 Bron van de gegevens Naar verwachting betrouwbaar. 

 Kwaliteit van de gegevens Naar verwachting zijn de gegevens van hoogwaardige 

kwaliteit. 
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 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling 

Naar verwachting hebben de gegevens acceptabele kosten. 

83. Perifere ligging/afstand tot de grens 

In vorige verdeelmodellen, maar ook in zorgkosten van andere wettelijke kaders, bleek 

dat de zorgkosten aan de randen van het land vaak hoger zijn dan in meer centraal 

gelegen gemeenten.  

Definitie: Reistijd vanaf de gemeente tot de grens, zoals gehanteerd in het verdeelmodel 

inkomensdeel Participatiewet 

 Globaal De maatstaf is globaal. 

 Objectief Gemeenten kunnen hun afstand tot de grens niet beïnvloeden. 

 Stabiel Deze maatstaf is stabiel.  

 Flexibel/dynamisch De maatstaf verandert alleen door gemeentelijke herindelingen, dus 

beschrijft niet de dynamiek van de kosten. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Bondige en duidelijke definitie. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Er is geen inhoudelijke verklaring voor dit patroon in de 

zorgkosten. Het heeft wel invloed op de bereikbaarheid van banen (banen in het 

buitenland zijn effectief minder bereikbaar), en daarmee op de kosten participatie.  

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn beschikbaar voor 

alle gemeenten. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van de Atlas voor Gemeenten.  

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit.  

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens zijn zonder extra kosten beschikbaar. 

84. Kernen of kernen met 500 of meer adressen 

Als een gemeente veel verschillende kernen bevat, kan dit leiden tot extra kosten. Zo 

bleek in het onderzoek naar het huidige verdeelmodel Wmo 2015 dat gemeenten met veel 

kernen meer kosten maakten voor vervoer naar dagbestedingslocaties. 

Definitie:  Het aantal kernen in de gemeente dat 25 of meer adressen bevat of het aantal 

kernen in een gemeente dat 500 of meer adressen bevat. (per 500x500 meter) 

 Globaal Veel gemeenten bevatten meerdere kernen. 

 Objectief Gemeenten kunnen het aantal kernen niet gemakkelijk aanpassen. 

 Stabiel De maatstaf is stabiel, want gemeenten krijgen niet zomaar een kern meer of 

minder. 

 Flexibel/dynamisch Het aantal kernen is dusdanig constant dat het niet geschikt is om 

veranderingen in de kosten mee te vangen. Dat is echter ook niet het doel van de 

maatstaf. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder en bondig. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het is aannemelijk dat het hebben van veel kernen op 

onderdelen tot extra kosten kan leiden. Dit effect zou echter sterker moeten zijn in het 

fysieke domein (denk aan verschillende locaties voor gemeentehuizen). 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Peildatum januari van het 

uitkeringsjaar, beschikbaar in mei van het uitkeringsjaar voor alle gemeenten. 

 Bron van de gegevens De gegevens komen van het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

gegevens zijn jaarlijks, zonder extra kosten beschikbaar. 
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85. Oppervlakte bebouwde kern of oppervlakte land 

Net als het aantal kernen kan ook de oppervlakte van de bebouwde omgeving of van de 

gemeente als geheel invloed hebben op kosten voor zaken die met vervoer te maken 

hebben. 

Definitie: Oppervlakte bebouwde kern: De oppervlakte bebouwing binnen de 

gemeente is de som van de oppervlakte bebouwing in hectaren afgeleid van de 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). 

De bebouwing betreft de oppervlakken van de panden met uitzondering van panden die 

aan te merken zijn als kas/warenhuis of tank. 

Oppervlakte land: Oppervlakte van bebouwd, semi-bebouwd, landbouw, bos en natuur, 

verkeer en recreatie. 

 Globaal De maatstaf is globaal. 

 Objectief Gemeenten kunnen de maatstaf slechts met grote moeite aanpassen. 

 Stabiel De maatstaf is stabiel. 

 Flexibel/dynamisch De oppervlakte is dusdanig constant dat het niet geschikt is om 

veranderingen in de kosten mee te vangen. Dat is echter ook niet het doel van de 

maatstaf. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie De definitie is helder en bondig. 

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Het is aannemelijk dat een grote oppervlakte op 

onderdelen tot extra kosten kan leiden. Dit effect zou echter sterker moeten zijn in het 

fysieke domein (denk aan onderhoud van wegen). 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten De gegevens zijn jaarlijks in 

november van het uitkeringsjaar voor alle gemeenten beschikbaar. 

 Bron van de gegevens De gegevens zijn te verkrijgen bij het CBS. 

 Kwaliteit van de gegevens De gegevens zijn van hoogwaardige kwaliteit. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling De 

data zijn kosteloos te gebruiken. 

86. Recreatiewoningen als vaste verblijfplaats 

Er is gesuggereerd dat mensen die permanent in een recreatiewoning verblijven extra 

zorgkosten maken. 

Definitie: Recreatiewoningen waar personen permanent verblijven. 

 Globaal De maatstaf is globaal, maar speelt wel duidelijk meer in specifieke gemeenten. 

 Objectief Gemeenten worden geacht permanente bewoning tegen te gaan 

 Stabiel Niet duidelijk in hoeverre de maatstaf stabiel is. 

 Flexibel/dynamisch Niet duidelijk in hoeverre een toename van permanente bewoning 

leidt tot meer kosten. 

 Helderheid en inzichtelijkheid van de definitie Definitie van permanent verblijf is niet 

vastomlijnd.  

 Inhoudelijke uitlegbaarheid Niet duidelijk of veel permanente bewoning leidt tot meer 

kosten. 

 Beschikbaarheid van gegevens voor alle gemeenten Er zijn geen gegevens beschikbaar 

op gemeentelijk niveau. 

 Bron van de gegevens Er zijn geen gegevens beschikbaar op gemeentelijk niveau. 

 Kwaliteit van de gegevens Er zijn geen gegevens beschikbaar op gemeentelijk niveau. 

 Kosten en benodigde databewerkingen voor jaarlijks onderhoud van de verdeling Er 

zijn geen gegevens beschikbaar op gemeentelijk niveau. 
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Maatstaven die afvallen om andere redenen 

Er zijn meer dan 200 maatstaven genoemd om te overwegen voor het verdeelmodel. Van een 

aantal kan na een korte analyse al gezegd worden dat ze ongeschikt zijn. Dit kan bijvoorbeeld 

zijn omdat er geen gegevens over te vinden zijn, en deze ook niet te construeren zijn, of 

omdat de maatstaf erg gemakkelijk te beïnvloeden is door gemeenten en zo een sterke 

negatieve prikkel veroorzaakt. Deze maatstaven zijn hieronder opgenomen, met een korte 

beschrijving van waarom ze ongeschikt zijn. 

Demografisch 

- Jongeren t.o.v. werkenden, aangezien dit effectief een leeftijdsmaatstaf is en die zijn al 

opgenomen. 

Sociaaleconomisch 

- Werknemers in hightech bedrijven. Deze maatstaf is gesuggereerd door een gemeente 

met de argumentatie dat onder medewerkers van high-techbedrijven een relatief hoog 

aandeel mensen met autisme is. Het is echter niet duidelijk welk effect sterker is: 

werknemers in high-techbedrijven hebben waarschijnlijk vaker een stabiel inkomen 

waardoor ze juist minder vaak een beroep doen op ondersteuning van gemeenten. 

Daarom, en gezien de verwachte problemen met globaliteit en stabiliteit, hebben wij hier 

geen gegevens van nagezocht. 

- Re-integratie instrumenten: een aantal zijn opgenomen.  

- Sociale cohesie of verbintenis: Deze maatstaf is moeilijk objectief meetbaar 

Gezondheid 

- Aantal bedden in specifieke AWBZ-instellingen: Deze maatstaf zat in het model omdat 

gemeenten rolstoelen e.d. voor mensen in de instellingen moesten vergoeden. Dat is 

sinds kort veranderd, want het wordt nu betaald vanuit de Wlz. Daarmee is de maatstaf 

niet relevant meer. De huidige maatstaf is sinds 2004 bevroren. 

- Begeleid wonen: Geen gegevens beschikbaar. 

- Beschut werk: V: beschut werk is geen onderdeel van het onderzoek. Daarnaast zijn het 

op dit moment nog zeer kleine aantallen, die de komende jaren groeien, dus de maatstaf 

is niet stabiel.  

- Inzet respijtzorg: Geen gegevens beschikbaar. 

- Dementerenden: Geen betrouwbare gegevens beschikbaar. 

Veiligheid 

- Casussen adolescentenstrafrecht. Hiervoor zijn niet direct gegevens beschikbaar, en de 

aantallen zijn naar verwachting te klein om stabiel te zijn. 

- Ervaren onveiligheid. Voor deze maatstaf is geen recente en volledige data beschikbaar 

op gemeenteniveau. 

- Inbewaringstelling. Voor deze maatstaf zijn niet direct gegevens beschikbaar, maar de 

verwachting is dat de aantallen te instabiel zijn. 

- Intergenerationele problematiek. Deze maatstaf is moeilijk te operationaliseren. Er zijn 

geen gegevens beschikbaar. 

Fysiek 

- Eetpunten (voedselbanken e.d.): Geen gegevens beschikbaar, en beïnvloedbaar door 

gemeentelijk beleid 

- Dagopvang: Geen gegevens beschikbaar. 

- Sportverenigingen: Gegevens niet direct beschikbaar, en geen directe relatie met kosten. 
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- Aanwezigheid voogdijinstelling in gemeente: Te specifiek, waardoor het een 

bestedingsverplichting suggereert, en onvoldoende objectief. 

- Woningnood: Geen gegevens beschikbaar, aangezien wachtlijsten niet vergelijkbaar zijn. 

 

 

 




