
Titeldia

Gebruik deze dia (of één van de 
andere kleuren) als titeldia voor de 
presentatie.
Klik op het tekstvak om een titel te 
maken. Onderaan de dia kun je 
eventueel een voettekst en datum 
plaatsen. Zie je deze invulvelden 
niet, klik dan in het lint op het 
tabblad Invoegen en vervolgens op 
Koptekst en voettekst. 

Zet in het dialoogvenster een 
vinkje bij Datum en tijd en bij 
Voettekst, klik op Toepassen en vul 
de velden in. Je kunt er ook voor 
kiezen om al in het dialoogvenster 
de informatie in te vullen. Klik 
vervolgens op Toepassen.
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Grafiek

De grafiek op deze dia is een 
voorbeeldgrafiek. Deze kun je 
hergebruiken. Klik met de 
rechtermuistoets op de grafiek 
en kies voor Gegevens 
bewerken om de gegevens aan 
te passen. Kies voor Ander 
grafiektype om een ander 
soort grafiek te maken. De 
grafiek wordt automatisch 
opgemaakt in de 
huisstijlkleuren van BMC.

Wil je nog een dia met een 
grafiek maken, klik dan in het 
overzicht met dia’s met je 
rechtermuistoets op de dia en 
kies voor Dia dupliceren. 
Herhaal bovenstaande stappen 
om de grafiek aan te passen.

Even voorstellen

Herman Uffen MSc CMC
06 12 84 77 59

herman.uffen@bmc.nl

drs. Heleen Rijnkels
06 22 97 95 10

heleen.rijnkels@bmc.nl
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2020 Corona, de druppel die de emmer doet overlopen
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2021 - Veel gemeente moeten bezuinigen
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Effecten van Corona-crisis op de gemeentelijke financiën
Verlaging van inkomsten:
• Parkeerbelasting
• Toeristenbelasting
• Evenementen (lasten en baten)
• Grondexploitaties (GREX) - vertraging
• OZB (niet woningen) - op lange termijn
• Algemene Uitkering - ‘trap op trap af’ (onder druk)

Verhoging van de kosten:
• Sociaal Domein (inkomensondersteuning, intensivering jeugdhulp, TOZO-regeling)
• Bedrijfsvoering (hogere kosten ziekteverzuim; investering in continuïteit uitvoering)
• Cultuur / Sport / Recreatie (subsidieverlening aan instelling (bijspringen))
• Volksgezond en milieu (kosten van de GGD)
• Handhaving (verhoogde kosten van BOA’s)
• Kwijtschelding heffingen en belastingen



Tekst

Standaard komt er een 
opsommingsteken voor de tekst te 
staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan eerst 
een keer op Backspace en begin 
daarna met typen. 

(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommingsteken, 
klik dan op Lijstniveau verlagen.

Als de tekstlengte buiten het 
tekstvak gaat lopen, wordt deze 
automatisch geschaald. Om de 
tekst zelf passend te maken, zet 
als eerst de regelafstand op Enkel. 
Dit kun je doen door op het pijltje 
rechtsonder in de groep Alinea te 
klikken. 

Pas vervolgens naar wens de 
lettergrootte aan.

Bezuinigen is maar de helft van het verhaal

Veel gemeenten bezuinigen op de eigen voorzieningen 
(bibliotheek, zwembad, musea, sport etc), openbare ruimte...

….maar oorzaken liggen (met name) elders en worden vaak 
beperkt aangepakt door een gebrek aan inzicht en mogelijkheden. 

Oorzaken tekorten liggen vaak in het Sociaal Domein en dan met 
name bij jeugd.

Data kan een oplossing zijn om sturing en grip op dit onderdeel te 
versterken: inzicht, analyse, prognose, bijsturen 

Van reactief naar pro-actief



Infographic

Klik op de icoon voor SmartArt 
om een infographic toe te 
voegen. Maak een keuze uit de 
verschillende soorten SmartArt 
en vul de tekstvakken in.

Datagedreven sturen

● Objectiveren (doelen, indicatoren)

● Systematisch (jaarcyclus)

● Voor elke ambitie is een data-inzicht te maken

● Data biedt sturingsinformatie. Helpt bij het ‘draaien aan knoppen’:

○ toegang

○ contractering

○ bekostiging

○ leveranciersmanagement

○ contractmanagement
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Coproductie

Beleid

Financiën Informatie en data



Tabel

De tabel op deze dia is een 
voorbeeldtabel in de juiste 
BMC huisstijl. Deze kun je 
hergebruiken. Voeg naar wens 
rijen en kolommen toe of 
verwijder ze en vul de juiste 
informatie in. 

Wil je nog een dia met een 
tabel maken, klik dan in het 
overzicht met dia’s met je 
rechtermuistoets op de dia en 
kies voor Dia dupliceren. De 
tabel blijft in de juiste opmaak 
staan, alleen de informatie 
hoeft aangepast te worden.

Data-inzichten

3. Wat gaat er gebeuren? (morgen)
Data-analyse mbv indicatoren en data die 
voorspellende waarde hebben.

2. Waarom is het gebeurd? (vandaag)
Duiding en analyse van de prestaties. 
Bijvoorbeeld door verbanden te laten zien. 

1. Wat is er gebeurd? (gisteren)
Aan de hand van rapportages die terugkijken op 
de prestaties van de afgelopen periode.
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1. Wat is er gebeurd? 

● Uitputting budgetten

● Kosten per traject (lengte / intensiteit)

● Cijfers instroom / uitstroom 

● Wachttijden

● Informatie per zorgvorm en zorgaanbieder

● Informatie over langere periode: ontwikkeling in kosten en gebruik

Aandachtspunten:

● Frequentie / actualiteit cijfers

● Informatie op maat

● BI-tools / visualisatie 
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2. Waarom is het gebeurd? 

Analyse op basis van gegevens

Voorbeelden:

● Verwijsgedrag: type verwijzer in relatie tot (lengte) zorgtraject en kosten

● Jaarprognose: op basis seizoensinvloeden, vraagontwikkeling, wachtlijsten

● Wachttijden: verschillen tussen aanbieders 
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3. Wat gaat er gebeuren? 



Infographic
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Prognose met behulp van machine learning

● Leren van verzamelde data + toepassen op nieuwe data
● Model leert verbanden zien tussen de input en de output (algoritme)
● Zorggebruik (cliënten) en determinanten kind en gezin (populatie)
● Voorspellende waarde 
● Onderbouwt keuzes voor het ‘draaien aan knoppen’
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Met (gekoppelde) data van gemeente: 
● Actueler beeld
● Maatwerk (op eigen populatie)
● Hogere betrouwbaarheid



Infographic
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● Model getraind op 85% betrouwbaarheid
● Biedt sturingsinformatie -> besluiten / helpt bij draaien aan knoppen -> 

financieel / inhoudelijk resultaat
● Geen simulatie of scenariostudie (en ook geen wondermiddel!)
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Wrap up

Data gebruiken om slim te bezuinigen / te investeren / te sturen

Aan de juiste knoppen draaien op het juiste moment (tijdig)

Balans aanwezig tussen beleid, informatie en financiën

Informatie / gebruik van data

Inhoud / beleidFinanciën
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Extra informatie

Artikel over prognosemodel

Grip op uitgaven jeugdhulp door prognosemodel - BMC

Webinar prognosemodel

https://www.bmc.nl/evenementen/webinar-prognosemodel-jeugdhulp

https://www.bmc.nl/werkvelden/oplossingen/grip-op-uitgaven-jeugdhulp-door-prognosemodel
https://www.bmc.nl/evenementen/webinar-prognosemodel-jeugdhulp
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