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Inhoud • Waarom “volgen, spiegelen, leren”
• Inzichten tot nu toe, waar staan we
• Waar willen we naar toe



Wie zijn wij?





Waarom	is	
het	kunnen	
volgen	
belangrijk?



Vraag	aan	de	zaal:	
Wat	wil	je	weten	als	
je	een	auto	bestuurt?	









De	centrale	vraag	in	het	traject
“volgen,	spiegelen,	leren”?	

Hoe kunnen we de informatie over de voortgang van de transformatie 
van het sociaal domein op een elegante manier verzamelen, 

presenteren en gebruiken?



Wat beogen we in dit 
gezamenlijke traject te doen?

1. Aan de hand van een “quick scan” van Movisie, zijn we met 
kennisinstellingen, gemeenten en departementen in gesprek gegaan

2. Op zoek naar de juiste samenwerking tussen gemeenten en partners, 
maar ook tussen gemeenten en het Rijk

3. Om te kunnen ‘volgen’ op een manier dat we de lokale 
transformatieprocessen ondersteunen en ruimte bieden aan maatwerk en 
variëteit

4. Maar ook: dat we tegemoet komen aan de behoefte om landelijk te 
kunnen volgen hoe het gaat met de transformatie 

5. Dit hebben we doen we in een kick off (september), in een ontwikkelsessie 
met gemeenten (2 november) en op het Festival der Verantwoording (4 
december) en vooral ook daarna !



Wat leren we uit een
vergelijking van 

verschillende
gemeenten

• Overeenkomsten en
verschillen

• Ontwikkelthema’s
• Gemeenschappelijke wensen



Vraag	aan	de	zaal:	wie	
van	u	volgt	de	
ontwikkeling	van	het	
sociaal	domein	in	de	
eigen	gemeente?

Ga	kort	in	gesprek	met	
buurman/buurvrouw	en	
wissel	uw	ervaring	uit



Thema 1

Hoe krijg je zicht op maatschappelijke 
resultaten en de beweging daar naar toe?

• Vaak start bij bestaande monitors en onderzoeken
• Beeld van stad of dorp, maar geen zicht op effecten
• Indicatoren die iets zeggen over maatschappelijk 

resultaat toevoegen
• Bepalen waar je heen wil, maar hoe en met wie?



Thema 2

Sturen op maatschappelijk resultaat, hoe 
doe je dat goed?

• Relatie tussen inzet en resultaat is lastig 
• Dilemma lange termijn outcome en korte termijn 

financiering
• Aanknopingspunten voor sturing of voor leren?
• Outcome suggereert een lineaire relatie
• Maatschappelijk resultaat, daar doe je het voor



Thema 3

Spanning tussen leren en verantwoorden, 
hoe combineer je die?

• Van output en beheersen naar outcome en leren
• Gemeente heeft verschillende rollen en behoeftes 

aan verantwoorden en leren
• Leren in verschillende arena‘s 

• gemeente met aanbieders, professionals, inwoners
• gemeenten onderling
• gemeenten en rijk



Thema 4

Data en tellen en vertellen, hoe verbind je 
die zinvol met elkaar?

• Dashboards; meer dan een verzameling van data
• Cijfers en verhalen
• Verbindingen leggen om meer betekenis te geven
• Wat zijn innovatieve manieren?



Thema 5

Hoe zit het met het volgen van de 
beweging naar voren?

• In beeld brengen van verschuiving naar voorveld
• Focus op maatwerkvoorzieningen
• Maatschappelijk resultaat van preventieve en 

collectieve activiteiten, hoe formuleer en meet je 
dat?



Waar	liggen	in	uw	ogen	de	grootste	ontwikkelkansen?
(plenair	verzamelen	van	ideeën)	



Ontwikkelsporen	2018

1. Volgen	van	maatschappelijk	resultaat	
2. De	zeggingskracht	van	verhalen
3. Beweging	in	plaats	van	foto	
4. Ander	samenspel	in	de	kennisinfrastructuur	
5. Inzicht	in	impact	van	(preventieve)	interventie
6. Inrichting	van	een	elegant	proces
7. Samenhang	tussen	lokale	en	landelijke	informatie	



Spoor	1:
Volgen	van	maatschappelijk	resultaat



Spoor	2:	
De	zeggingskracht	van	

verhalen



Spoor	3:	Beweging	in	plaats	van	foto	



Spoor	4:	Ander	samenspel	in	de	kennisinfrastructuur	



Spoor	5:	Inzicht	in	impact	van	(preventieve)	interventie



Spoor	6:	
Inrichting	van	
een	elegant	
proces



Spoor	7:	samenhang	tussen	lokale	en	nationale	informatie





Aanvullingen, ideeën of adviezen?



Op naar de toekomst!

Voor vragen of betrokkenheid mail naar:
Berend Buys Ballot: berend@bureaubuysballot.com
Monique Peltenburg: monique.peltenburg@xs4all.nl


