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Memo 

aan: Geïnteresseerden herijking gemeentefonds sociaal domein 

van: AEF 

datum: 30 november 2019 

onderwerp: Regressie en handmatige bijstellingen 

Inleiding 

Dit memo is bedoeld om de belangrijkste vragen over de regressieanalyse en handmatige 

bijstellingen te beantwoorden. 

Waarom doen we een regressieanalyse? 

Een verdeling voor het gemeentefonds moet kostengeoriënteerd zijn.1 Dat betekent dat de 

verdeling de kosten van gemeenten moet volgen voor zover deze te verklaren zijn met 

objectieve factoren. Eerder is een onderzoek uitgevoerd om te bepalen welke methode hier 

het beste voor geschikt was. Op basis hiervan is geadviseerd om een regressie te gebruiken, 

omdat dit de gebruikelijke statistische methode is om de best passende verdeling te zoeken. 

Daar werd echter wel bij opgemerkt dat het van belang was om deze methode met verstand 

toe te passen. 

Wat moet ik me voorstellen bij ‘regressie met verstand’? 

Een regressieanalyse is een algoritme dat getalsmatig de best passende uitkomst geeft: de 

verdeling die het beste op de huidige kosten past. Uit een regressieanalyse kunnen echter ook 

uitkomsten komen die in de context van verdeelmodellen onwenselijk zijn. Daarom hebben 

we in het onderzoek enkele iteraties ingebouwd waarin handmatige bijstellingen van de 

regressie mogelijk zijn. Om duidelijk te maken wat de mogelijkheden hiervoor zijn en wat ze 

betekenen, lichten we onderstaand een aantal elementen toe: 

- De technische basis van de regressieanalyse 

- De betekenis van de schaalfactor en negatieve gewichten 

- De manier waarop het beste model gezocht wordt 

- De betekenis van het eindresultaat 

 

Dit stuk is bedoeld om een breed publiek inzicht te geven in de stappen: de details van de 

analyse zijn er niet in opgenomen. Deze nemen we uiteraard wel op in de 

onderzoeksverantwoording. Het stuk is samengesteld op basis van vragen die gesteld zijn in 

de stuurgroep, de begeleidingscommissies en andere gremia. 

Technische basis van de regressieanalyse 

Hier beschrijven we kort de technische stappen in de regressieanalyse. 

 
1 Dit uitgangspunt is, samen met een aantal andere criteria, vastgelegd in de Financiële 
verhoudingswet. 
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Hoe doen we de regressie? 

In de stuurgroep hebben we afgestemd dat we de regressie in beginsel doen via een forward 

stepwise methode, waarin stapsgewijs steeds de maatstaf toegevoegd wordt die ten opzichte 

van de bestaande set maatstaven het meeste toevoegt. 

 

Concreet betekent dat het volgende: 

- Aan het begin van de analyse zijn er afhankelijk van het cluster ongeveer 50 maatstaven 

beschikbaar om de kosten mee te voorspellen. Daarin zoekt de computer de maatstaf die 

het beste op de gegevens past. Die wordt toegevoegd aan het model. 

- In de volgende stap zoekt de computer in de overgebleven 49 maatstaven welke maatstaf 

in combinatie met de al toegevoegde maatstaf de kosten het beste verklaart. Die wordt als 

tweede toegevoegd aan het model. 

- Daarna zoekt de computer in de 48 overgebleven maatstaven welke de kosten in 

combinatie met de twee reeds toegevoegde maatstaven het beste verklaart, en zo verder. 

 

In iedere stap worden de gewichten (de bedragen per eenheid) van de maatstaven helemaal 

opnieuw bepaald. Het is dus mogelijk dat een maatstaf die in eerste instantie met een groot 

gewicht in het model kwam in een latere stap deels opgeheven wordt door een andere 

maatstaf en daardoor een (veel) kleiner gewicht krijgt. Het voordeel van het stapsgewijs 

opbouwen van het model, is dat je in iedere volgende stap kan volgen hoe de verhouding van 

de maatstaven verandert. 

Hoe bepalen we wat het best passende model is? 

In de statistiek wordt de verklaringsgraad2 (ook wel: r2) gebruikt om te bepalen hoe passend 

een model is. Als het model perfect op de data past, geldt r2=100%. Als het helemaal niks 

verklaart, geldt r2=0%. Dit is te zien in onderstaande figuur. 

 

De r2 is dus een maat voor de zeggingskracht van (een combinatie van) maatstaven. De 

verdeelmodellen in het sociale domein uit 2013 en 2014 hadden toen ze gemaakt werden een 

r2 variërend van ca 60% tot 80%. 

 
2 Dit is een term die vooral in de context van verdeelmodellen gebruikt wordt; in de 
statistiek is de term ‘determinatiecoëfficiënt’ gebruikelijk. Het is een maat die aangeeft 
welk deel van de variabiliteit verklaard wordt door een statistisch model. 

Verklaringsgraad 0%Verklaringsgraad 60%Verklaringsgraad 100%
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Wanneer stoppen we met maatstaven toevoegen? 

Naarmate je meer maatstaven toevoegt neemt de r2 altijd toe. Per extra maatstaf wordt de 

toename wel steeds kleiner. Als je te veel maatstaven toevoegt dan beschrijft het model naast 

“echte” verbanden ook toevalligheden uit de gegevens. Voor één jaar lijkt het de kosten dan 

goed te voorspellen, maar voor een ander jaar of voor gemeenten buiten de steekproef zal het 

dan minder goed passen. Dit staat bekend als overfitting. Dit gebeurt vaker bij maatstaven die 

slechts een kleine toename in de r2 veroorzaken. 

 

Om te bepalen wanneer je moet stoppen met het toevoegen van maatstaven om dat te 

voorkomen, is er een maat nodig waarmee de toename in r2 afgewogen kan worden tegen de 

toename in het aantal maatstaven. Daarvoor gebruiken we het Akaike information criterion 

(AIC). Hierin wordt naast een toename in r2 ook een ‘straf’ gegeven voor iedere extra maatstaf. 

 

De AIC is een getal dat per model berekend kan worden. De omvang van de AIC zegt op zich 

niets, maar de relatieve verandering wel. Het wordt dus gebruikt om verschillende modellen 

met elkaar te vergelijken. De AIC wordt groter of kleiner als je een maatstaf toevoegt. Als de 

AIC fors kleiner wordt, heeft een maatstaf veel toegevoegde waarde. Als hij groter wordt, weet 

je zeker dat je de maatstaf niet meer moet toevoegen. Een vuistregel is dat je in een grijs 

gebied zit (moet de maatstaf nu wel of niet toegevoegd worden) op het moment dat de AIC 

met minder dan 2 afneemt. In dit onderzoek gaan we in eerste instantie door met het 

toevoegen van maatstaven tot de AIC gaat stijgen. We maken daarbij inzichtelijk wat het 

toevoegen van de laatste maatstaven nog betekende voor het model, zodat de 

begeleidingscommissies en de stuurgroep een oordeel kunnen vormen of die laatste 

maatstaven nog wel meegenomen moeten worden.  

Maakt de volgorde waarin we maatstaven toevoegen uit? 

In een forward stepwise methode maakt de volgorde waarin maatstaven toegevoegd worden 

uit. Zo kan het voorkomen dat in de eerste stap een maatstaf als beste uit de bus komt die het 

in combinatie met andere maatstaven minder goed doet dan een alternatieve maatstaf. In 

deze regressiemethode wordt een dergelijke maatstaf, die in principe beter bij de gegevens 

past, vaak niet meer aan het model toegevoegd. In zo’n geval levert de methode dus een 

suboptimaal model op. 

 

Zeker in de analyse die we voor het gemeentefonds doen, is dit een reëel risico. Er zitten 

namelijk veel potentiële maatstaven in de analyse die erg op elkaar lijken. Daardoor kan een 

toevalligheid in de data leiden tot de selectie van een suboptimale maatstaf. Hier moet dus 

via een handmatige bijstelling een oplossing voor gevonden worden. 

 

Dit effect treedt alleen op bij het selecteren van maatstaven. Als maatstaven eenmaal 

geselecteerd zijn, maakt de volgorde niet uit. De gewichten worden immers in iedere stap 

opnieuw bepaald. 

Hoe gaat het model om met maatstaven die erg op elkaar lijken? 

Als twee maatstaven erg op elkaar lijken, kunnen er in de regressie drie dingen gebeuren: 

- De regressie kiest slechts één van beide maatstaven, omdat de andere ten opzichte van 

de eerste maatstaf te weinig toegevoegde waarde heeft. Dit is meestal geen probleem, 

tenzij de maatstaf die niet gekozen is in combinatie met andere maatstaven wel een beter 

passende uitkomst zou hebben gegeven.  

- Beide maatstaven worden toegevoegd op de manier die je verwacht (dit gebeurt meestal 

niet). 
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- Beide maatstaven worden toegevoegd, maar op een manier dat ze elkaar gedeeltelijk 

opheffen: één maatstaf met een negatief gewicht, en een andere maatstaf met  een extra 

groot positief gewicht. Een dergelijke uitkomst is niet plausibel, en het is onwaarschijnlijk 

dat het resulterende model de dynamiek van de kosten op een goede manier weergeeft.  

 

Het is ook mogelijk dat dit effect optreedt door het samenspel van meerdere maatstaven. In 

dat geval lijkt de combinatie van twee of meer maatstaven sterk op een andere maatstaf.  

Hoe voorkomen we dat we door toeval een verkeerde maatstaf kiezen? 

Om te voorkomen dat een toevalligheid in de data leidt tot een suboptimaal model, voeren 

we verschillende controles uit op de uitkomsten. 

- Ten eerste doen we een validatie op het model volgens de Lassomethode. Dit is een 

andere regressiemethode die veel minder gevoelig is voor de volgorde waarin maatstaven 

toegevoegd worden. Als de uitkomst van de Lassomethode sterk afwijkt van de forward 

stepwise methode, kan dat aanleiding zijn voor een handmatige bijstelling. 

- Ten tweede doen we een kwalitatieve toets op de stappen in de regressie en de 

modeluitkomst. Op inhoudelijke gronden zijn sommige uitkomsten niet plausibel. Ook dit 

kan aanleiding zijn voor een handmatige bijstelling. Bij deze kwalitatieve toets spelen de 

opdrachtgever, begeleidingscommissies en stuurgroep een belangrijke rol. 

 

Daarnaast hebben we bewust maatstaven in de analyse zitten die dubbelen. Zo hebben we 

van de maatstaven over lage inkomens een aantal varianten. Een deel van die varianten hangt 

samen met inhoudelijk verschillende groepen (zoals verschillende leeftijdscategorieën). 

Inhoudelijk is er geen bezwaar tegen als meerdere van deze varianten in één verdeelmodel 

belanden. Daarnaast hebben we echter verschillende afbakeningen van het concept ‘laag 

inkomen’. Voor de consistentie van het model is het daarvoor wel van belang dat we steeds 

dezelfde definitie hanteren. Voor dit soort groepen van maatstaven geldt dat als er één in het 

model komt, we voorkomen dat er ook nog alternatieve definities in het model komen. 

De betekenis van de schaalfactor en negatieve gewichten 

De schaalfactor komt op een andere manier het verdeelmodel in dan de andere maatstaven. 

Daarom staan we er hier even bij stil. 

Hoe zat ook alweer met de schaalfactor? 

Voor een valide regressie is het van belang dat de kosten en maatstaven geschaald worden 

naar het aantal inwoners (of het aantal jeugdigen voor het cluster individuele voorzieningen 

jeugd), zodat getallen goed vergelijkbaar zijn.3 De schaalfactor heeft in het uiteindelijke 

verdeelmodel de rol van een maatstaf, maar komt op een andere manier in de verdeling dan 

de andere maatstaven. 

 
3 In technische termen moet de verdeling homoskedastisch zijn, wat inhoudt dat de 
variantie  van de gegevens overal even groot is. 
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In de figuur hiernaast staat een voorbeeld 

van het resultaat van een regressie met één 

maatstaf. Elk punt is een hypothetische 

gemeente, met op de assen de waardes van 

de maatstaf per inwoner en de kosten per 

inwoner. De blauwe lijn is de voorspelling 

die uit de regressie komt.  

 

De hellingshoek van de lijn komt overeen 

met het gewicht van de maatstaf. Die 

bepaalt immers hoe snel de voorspelling 

van kosten stijgt naarmate gemeenten 

hoger scoren op de maatstaf. Het snijpunt links wordt de intercept genoemd. Dat is het 

gewicht per inwoner. Dit is te zien door de vergelijking van de grafiek uit te schrijven. Per 

gemeente geldt: 

 

Voorspelde kosten per inwoner = intercept + waarde maatstaf per inwoner × gewicht maatstaf 

 

Door beide kanten met het aantal inwoners te vermenigvuldigen, ontstaat de formule voor de 

voorspelling van de totale kosten: 

 

Voorspelde totale kosten = intercept × inwoners + waarde maatstaf × gewicht maatstaf 

 

Voor een realistischer model met meerdere maatstaven werkt het concept op dezelfde 

manier, alleen worden de formules langer en wordt het plaatje multidimensionaal. 

Zijn negatieve gewichten een probleem? 

Negatieve gewichten worden vaak met scepsis bekeken. Dit is maar gedeeltelijk terecht. Er 

zijn namelijk verschillende manieren waarop negatieve gewichten in het model kunnen 

komen. 

- Bij sommige maatstaven wordt verwacht dat het gewicht negatief is. Dit is bijvoorbeeld 

het geval bij een maatstaf gemiddeld inkomen, waarbij een lager gemiddeld inkomen 

naar verwachting gepaard gaat met hogere kosten. In dat geval is een negatief gewicht 

uiteraard geen probleem (tenzij het gewicht dusdanig negatief is dat de verdeling voor 

sommige gemeenten negatieve uitkomsten oplevert). 

- Er is ook de mogelijkheid dat maatstaven waarvan een positief gewicht verwacht wordt 

negatief in de verdeling komen omdat het effect op de kosten feitelijk anders is dan 

verondersteld. Dit speelde eerder rond het huidige verdeelmodel jeugd. Uit onderzoek 

bleek dat jongeren met een migratieachtergrond minder gebruik maakten van jeugdhulp, 

en dit bleek ook uit het model. Deze uitkomst is uiteindelijke echter niet opgenomen in de 

verdeling, omdat hij onwenselijk werd geacht. In zo’n geval moet een gesprek gevoerd 

worden over de afweging tussen kostenoriëntatie en uitlegbaarheid. 

- In het geval dat een maatstaf een negatief gewicht heeft door een (multi)correlatie, kan 

dit problematisch zijn voor de dynamiek van de verdeling (zie ook eerder in dit stuk). 

- Als het gewicht van de schaalfactor negatief is, is dit wiskundig gezien geen probleem. 

Doordat deze factor op een andere manier in het model komt dan de andere factoren, 

hoeven negatieve gewichten geen probleem te zijn voor de verdeling. Voor de 

uitlegbaarheid zijn ze uiteraard wel een aandachtspunt. 
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Algemeen kan gesteld worden dat negatieve gewichten technisch gezien alleen een probleem 

zijn als zij ervoor zorgen dat de dynamiek van de verdeling over verschillende jaren heen niet 

klopt, of als zij op het totaal binnen een cluster een negatieve voorspelling opleveren voor 

bepaalde gemeenten. 

 

Tegelijkertijd zijn negatieve gewichten, zeker als ze betrekking hebben op het aantal 

inwoners, slecht uitlegbaar. Ook als negatieve gewichten technisch gezien geen probleem 

zijn, kunnen ze dus leiden tot verminderde acceptatie van de modellen. Daarom ligt het voor 

de hand om slecht uitlegbare gewichten te voorkomen. 

Hoe kunnen we negatieve gewichten voorkomen? 

Negatieve gewichten kunnen op verschillende manieren worden voorkomen: 

- De maatstaf ‘uitzetten’ (handmatig uit het model verwijderen) kan een goede optie zijn in 

het geval van multicorrelatie, mits duidelijk is dat de maatstaf met negatief gewicht 

inhoudelijk niet valide is en het uitzetten van de maatstaf een beperkt effect heeft op de 

uitkomsten. 

- Voor de schaalfactor is het geen optie om de maatstaf uit te zetten op dezelfde manier als 

de andere maatstaven. Wel is het mogelijk om te eisen dat de intercept (het gewicht van 

de schaalfactor) nul is, en dus geen negatief getal oplevert. Dit levert echter een slechter 

passend model op, en deze ingreep is wiskundig gezien slecht uitlegbaar. 

- Tot slot is er de mogelijkheid om maatstaven anders te definiëren met behulp van 

drempels. Dit levert voor alle gemeenten dezelfde uitkomst op als het model met een 

negatief gewicht voor de schaalfactor, maar zorgt ervoor dat er geen negatieve gewicht  

meer zichtbaar is voor de schaalfactor. Het werken met drempels wordt hieronder verder 

uitgelegd. 

 

In de figuur hiernaast is te zien wat het 

toevoegen van een drempel kan 

betekenen. In de bovenste figuur is voor 

één maatstaf weergegeven hoe het 

verband is met de kosten. Op basis van 

dat verband snijdt de lijn de y-as op een 

negatief punt, wat betekent dat het 

gewicht per inwoner negatief is. In de 

onderste figuur staat dezelfde data, 

maar is de maatstaf anders 

gedefinieerd, namelijk als de maatstaf 

min 2. Daardoor verschuift de grafiek, 

en komt er geen negatief gewicht per 

inwoner meer uit. Deze bewerking is 

‘cosmetisch’ in de zin dat hij niets 

verandert aan de uitkomsten van de 

verdeelformule, maar er wel voor zorgt 

dat het gewicht per inwoner niet meer 

negatief is. 

Betekent dit dat drempels in het gemeentefonds feitelijk niets doen? 

Er zijn verschillende soorten drempels in het gemeentefonds. 

- Er zijn drempels zoals bovenstaand beschreven, die inderdaad niets veranderen aan de 

uitkomst. Dit soort drempels worden op dit moment ook gebruikt in het gemeentefonds, 

bijvoorbeeld bij de maatstaf medicijngebruik.  
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- Daarnaast wordt er ook een ander soort drempel gebruikt, namelijk een drempel die 

ervoor zorgt dat een maatstaf pas wordt meegenomen als hij boven een bepaalde waarde 

komt. Deze waarde wordt per gemeente bepaald via een drempel, die gebaseerd is op het 

aantal inwoners of het aantal huidhoudens. In dat geval wijzigt de uitkomst van de 

formule wel. Dit is een goede oplossing als een probleem onder een bepaalde 

concentratie niet of veel minder optreedt en daarboven wel. 

Zoektocht naar het beste model 

Het doel is om het beste model te vinden. Hieronder beschrijven we wat voor stappen 

daarvoor nodig zijn na afloop van de regressieanalyse. 

Is het model dat uit de regressie komt het beste model? 

Het model dat uit de regressie komt, is het best passende model. Dat is echter niet hetzelfde 

als het beste model. Voor de zomer is in het onderzoek een beoordelingskader voor de 

verdeling opgesteld. Dit beoordelingskader is in het bestuurlijk overleg van 10 september 2019 

vastgesteld. In dit beoordelingskader zijn 22 criteria opgenomen. De mate van passendheid is 

slechts één van deze criteria (kostenoriëntatie). Voor het beste model zijn echter alle criteria 

van belang. 

Hoe kunnen we rekening houden met de andere criteria in het beoordelingskader? 

Het criterium van kostenoriëntatie kan kwantitatief uitgedrukt worden in de 

verklaringsgraad. Ook een deel van de andere criteria kan kwantitatief getoetst worden. Voor 

de meeste criteria geldt echter dat de duiding en weging ervan kwalitatief is. Het 

bovengenoemde negatieve gewicht per inwoner is daar een voorbeeld van: qua 

kostenoriëntatie is het geen probleem, maar het is lastig uitlegbaar. 

 

Naar aanleiding van de andere criteria kan gekozen worden voor een handmatige bijstelling 

van de regressie. In dat geval wordt met een regressieanalyse gezocht naar het best passende 

model binnen de gestelde randvoorwaarden. 

Wat voor handmatige bijstellingen zijn er mogelijk? 

Er zijn verschillende bijstellingen mogelijk. Een deel hiervan is eerder in dit stuk al aan bod 

gekomen, maar er zijn meer mogelijkheden. De mogelijkheden zijn als volgt: 

- Het is mogelijk om een maatstaf verplicht in het model op te nemen, bijvoorbeeld omdat 

hij door een toevalligheid niet door de computer gekozen wordt, maar volgens veel 

criteria uit het beoordelingskader wel goed scoort. 

- Er kunnen drempels toegevoegd worden aan maatstaven, waarbij dit, zoals bovenstaand 

toegelicht, op twee manieren kan. 

- Het gewicht van een maatstaf kan gemaximeerd worden, bijvoorbeeld omdat het wegens 

prikkelwerking of uitlegbaarheid niet wenselijk is dat het gewicht te hoog wordt.  

- Een maatstaf die door de computer gekozen is kan ook helemaal uitgezet gezet worden: 

in dat geval wordt het gewicht op 0 gezet, en wordt de maatstaf niet meegenomen in de 

analyse. 

- Er kunnen maatstaven gecombineerd worden, bijvoorbeeld omdat dit plausibeler is of 

omdat verschillende gewichten van bepaalde maatstaven tot een negatieve prikkel 

zouden kunnen leiden (bijvoorbeeld: loonkostensubsidie en bijstand). 

 

https://aefbucket.s3.amazonaws.com/uploads/Beoordelingskader_voor_de_verdeling.pdf
https://aefbucket.s3.amazonaws.com/uploads/Beoordelingskader_voor_de_verdeling.pdf
https://aefbucket.s3.amazonaws.com/uploads/Beoordelingskader_voor_de_verdeling.pdf
https://aefbucket.s3.amazonaws.com/uploads/Beoordelingskader_voor_de_verdeling.pdf
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Op voorhand is niet duidelijk wat een dergelijke bijstelling betekent voor hoe goed het model 

is. Op de kwalitatieve onderdelen van het beoordelingskader kan deze inschatting wel 

gemaakt worden, maar de kwantitatieve aspecten, zoals de mate van passendheid, moeten 

via een berekening in beeld gebracht worden. Daarom bespreken we in de 

begeleidingscommissies en de stuurgroep welke varianten voor een volgende bijeenkomst 

uitgewerkt moeten worden.  

 

Na deze uitwerking kunnen de varianten op alle criteria in het beoordelingskader met elkaar 

vergeleken worden, en kunnen eventueel nieuwe varianten geformuleerd worden. Dit is dus 

een iteratief proces waar we drie bijeenkomsten (oktober, november, december) voor 

ingepland hebben. 

Wat betekent een handmatige bijstelling voor de validiteit van de regressie? 

Bij een handmatige bijstelling wordt nog steeds een regressie uitgevoerd, alleen wordt deze 

uitgevoerd binnen de gestelde randvoorwaarden. Dit geeft weliswaar niet het best passende 

model, maar mogelijk wel een beter model. Wiskundig gezien is er niets op tegen om een 

regressie binnen randvoorwaarden uit te voeren, zolang er beargumenteerd wordt waarom 

varianten uitgewerkt worden. 

Hoe beoordelen we handmatige bijstellingen? 

Handmatige bijstellingen worden beoordeeld door het resultaat te vergelijken met het model 

zonder handmatige bijstellingen. We maken van alle relevante4 criteria uit het 

beoordelingskader inzichtelijk hoe de verschillende varianten erop scoren. Op die manier 

kunnen de varianten op alle aspecten met elkaar vergeleken worden, en kunnen de voor- en 

nadelen op een goede manier tegen elkaar afgewogen worden. 

Hoe bepalen we het beste model? 

Het beste model is de variant die op de gecombineerde criteria van het beoordelingskader het 

beste scoort. Daarbij zullen bepaalde criteria afhankelijk van het perspectief meer of minder 

belangrijk worden gevonden. De weging moet dus in gesprek plaatsvinden, waarbij het van 

belang is dat alle perspectieven op een gebalanceerde manier vertegenwoordigd worden. 

Hoe valideren we de modellen? 

We hebben drie manieren om de modellen te valideren: 

- We onderzoeken of de modellen in andere jaren ook goed werken. Voor het sociale 

domein zijn hier wel beperkingen aan. Het domein is sterk in beweging, en er is slechts 

over een beperkt aantal jaren gegevens beschikbaar. Gemeenten geven aan dat eigenlijk 

alleen 2017 en 2018 betrouwbaar zijn, terwijl de meeste maatstaven nog niet voor 2018 

beschikbaar zijn.  

- Om te beoordelen of we teveel maatstaven hebben toegevoegd, toetsen we hoe goed de 

modelvoorspelling zou zijn voor gemeenten buiten de steekproef. We laten daarvoor een 

kleine “testgroep” met gemeenten weg uit de analyse. Vervolgens bepalen we voor de 

geselecteerde set maatstaven wat hun optimale gewichten zijn op basis van de gegevens 

van de overgebleven gemeenten. Daardoor ontstaat een nieuw model, gebaseerd op 

minder gemeenten. We toetsen hoe goed de kosten uit de testgroep voorspeld worden 

door dit model. Als het model stabiel is, moet de voorspelling ongeveer even goed passen 

als de voorspelling uit het oorspronkelijke model (waarin ook de gegevens van 

testgemeenten invloed hadden op de gewichten). 

 
4 Sommige criteria zijn automatisch voor alle varianten gelijk. Denk bijvoorbeeld aan 
‘betrouwbare data’ of ‘de uitlegbaarheid van de clusterindeling’. Deze maken we niet apart 
inzichtelijk. 
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- Tot slot controleren we of de steekproef niet te bepalend is geweest in de regressie door 

het model te vergelijken met de Iv3-gegevens. Eerder hebben we gezien dat er voor 

gemeenten in de steekproef grote verschillen zitten tussen Iv3-gegevens en de gegevens 

volgens de resultaten van de uitvraag. Het model zal dus veel minder goed passen op de 

Iv3-gegevens dan op de gegevens uit de steekproef. Voor gemeenten buiten de steekproef 

zou het resultaat echter niet veel slechter moeten zijn dan voor de gemeenten in de 

steekproef. 

Wat doen we met uitschieters? 

Statistisch gezien zullen in ieder model uitschieters zitten: niet alles is immers te verklaren 

met objectieve factoren. Specifiek voor het gemeentefonds geldt dat gemeenten 

beleidsvrijheid hebben, en dat verschillende keuzes tot verschillende kostenniveaus kunnen 

leiden. Tot slot kunnen gemeenten door een toevalligheid afwijken. Ook twee gemeenten met 

dezelfde kenmerken en dezelfde beleidskeuzes zullen niet elk jaar dezelfde kosten hebben, 

bijvoorbeeld wanneer er één door een toevalligheid een jaar met relatief weinig zorgvragen 

heeft. 

 

In het onderzoek proberen we uitschieters zo goed mogelijk te verklaren. Daarvoor voeren we 

een aantal stappen uit: 

- We doen een extra controle op de basisgegevens voor de kosten, om te verifiëren dat hier 

geen onvolkomenheden in zitten; 

- We hebben in het proces verdiepende vragen gesteld bij afwijkende uitgaven. Voor een 

aantal gemeenten kennen we daardoor de achtergrond van een afwijking ; 

- We toetsen, in samenspraak met BZK, kwalitatief of uitschieters factoren met elkaar 

gemeen hebben. Op die manier wordt een extra toets ingebouwd of er mogelijk 

maatstaven ontbreken in de maatstavenset. 

 

Ondanks deze stappen zullen echter ook gemeenten zijn waar geen duidelijke verklaring 

voorhanden is, bijvoorbeeld omdat het een toevalligheid betreft, omdat het niet objectief te 

verklaren is, of omdat de gemeente zelf ook onvoldoende zicht heeft op de oorzaken van het 

kostenniveau.5  

 

Uitschieters zijn alleen binnen het model op te lossen als ze verklaard kunnen worden door 

objectieve factoren. De laatste toets – of de uitschieters iets met elkaar gemeen hebben – is 

daarom van belan. Mochten hier gedeelde eigenschappen uit komen, dan kan dat aanleiding 

zijn om, in overleg met begeleidingscommissies en stuurgroep, extra maatstaven op te nemen 

in de maatstavenset. Afwijkingen die niet objectief te verklaren zijn, kunnen echter niet in het 

model opgelost worden. Daarvoor moet bestuurlijk bezien worden of een andere oplossing 

nodig en passend is. 

Het eindresultaat 

Uit de verschillende varianten wordt een voorkeursmodel gekozen. 

 
5 Dit speelt bij verschillende gemeenten in het sociaal domein, zoals ook blijkt uit de 
rapportages van de Visitatiecommissie Financiële Beheersbaarheid Sociaal Domein. 
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Hoe beoordelen we het uiteindelijke model? 

Het uiteindelijke model (de beste variant) wordt vergeleken met de huidige verdeling. Dat 

gebeurt aan de hand van het beoordelingskader, waarbij de nieuwe en de huidige verdelingen 

op de verschillende criteria met elkaar vergeleken worden. Op die manier kan vastgesteld 

worden of de nieuwe verdeling beter is dan de huidige. 

Hoe zit het dan met herverdeeleffecten? 

Herverdeeleffecten – verschillen tussen het oude en het nieuwe model – zijn een uitvloeisel 

van de nieuwe verdeling. Ze spelen geen rol in het onderzoek naar hoe de nieuwe verdeling 

eruit moet zien, de verdeling wordt immers gebaseerd op feitelijke kosten van gemeenten. Ze 

zijn uiteraard wel van belang voor het ingroeipad van de huidige naar de nieuwe verdeling. 

Hoe verantwoorden we dit allemaal? 

Alle stappen, varianten en afwegingen, nemen we op in de onderzoeksverantwoording. Op 

die manier is de analyse transparant, herleidbaar en reproduceerbaar. 




