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Verantwoording sociaal domein 
Over een helicopter en de klei



Verbinding vanuit de praktijk

Wat is het vluchtplan?

Wat zagen we van boven?

Wat zien we op de grond?

Hoe ploegen we door?



Boekjaar 2015

Eindonderzoek 

verantwoording
aug – nov 2016

Vluchtplan

Boekjaar 2016

Monitoring 

procesverloop
mrt – juni 2017

Boekjaar 2016

Eindonderzoek 

verantwoording
aug – nov 2017



Gegevens-

overdracht

2013 en 2014 2015 2016

Vertrekpunt gelijk… snelheid en aanpak verschilt

Nieuwe 

wetgeving 

3 D’s

SVB gereed 

voor budgetten

Vervolgwinst: minder meer tijd 

kwijt aan verantwoording

Veel extra tijd kwijt 

aan de verantwoording

Verantwoor-

ding SVB

Ambtshalve 

maatregelen 

PGB



2013 en 2014 2015 2016 2017

Ook de verantwoording 2016 in 2 snelheden

2018

Snelle uitvoering 

verbeterplan

Uitvoering verbeter-

plan te laat voor 

verklaring 2016

Alle gemeenten hebben in 

essentie dezelfde opgave te doen 

maar dit gaat niet overal even 

snel



Wat zagen we van boven?

https://finver.bmc.nl (toegankelijk voor deelnemers) 



Wat zagen we van boven?

• Beeld verklaringen is verbeterd

• Tijdslijn versneld

• Gedeelde problematiek met zorgaanbieders

• Sterk afhankelijk van elkaar

• Werkend aan verbeteringen



Verbinding vanuit de praktijk

Wat is het vluchtplan?

Wat zagen we van boven?

Wat zien we op de grond?

Hoe ploegen we door?



Wat zien we als we inzoomen?



Wie zien we als we inzoomen?

Blijf staan als:

• U een ambtelijke rol heeft in het 

gemeentelijk verantwoordingsproces
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• Taken Wmo én Jeugd effect hebben 
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Wie zien we als we inzoomen?

Blijf staan als:

• U een ambtelijke rol heeft in het 

gemeentelijk verantwoordingsproces

• Taken Wmo én Jeugd effect hebben 

op de eigen verantwoording

• Voor Wmo én Jeugd grotendeels 

inspannings- of resultaatgericht werkt

• Over 2015 en 2016 een 

goedkeurende verklaring had

• Over 2017 ook een goedkeurende 

verklaring verwacht

• Betrokken bent bij het sociaal domein



Hoe ploegen we door?

Directe verwijzingen jeugd goed in beeld

Zelf eerder zicht op prestatielevering krijgen

Nieuwe werkwijze toegang / declaratie jeugd

Conversie DBC’s



In de praktijk verbeteren

• Gemeenten

• Zorgaanbieders

• i-Sociaal Domein

• Accountants



Recept voor ellende



Met de 

accountant

Met 

beleid

Met 

ICT

Met 

uitvoering

Met zorg-

aanbieders

Met i-

Sociaal-

domein

Met VNG
Met SVB en 

CAK

Met 

bestuur

Hoe dan wel? Verstevig bruggen


