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Kwaliteit als onderdeel van de beleidscyclus

2. Inkoop & uitvoering
• Samenspel tussen gemeenten 

(opdrachtgever én toegang) en 
aanbieders (opdrachtnemer).

• Bijv: inkoop- en contractmanagement.

1. Visie, doelen & kaders bepalen
• Waar staan we voor?
• Beleidsdoelen 
• Kwaliteitscriteria
• Budget
→ Kaderstellende rol

4. (Bij)sturen, leren & handhaven
• Bijstellen beleid? (aanscherpen 

verordening / inkoopcriteria e.d.)
• Handhaving (bijv. richting 

aanbieders)

3. Toetsen
• Monitoring: hoe doen we het?
• Cliëntervaringsonderzoek
• Outcome-criteria
• Toezicht

→ Controlerende & volksvertegenwoordigende rol

Plan Do

CheckAct





Lees meer:

Wettelijke kwaliteitseisen

• Jeugdwet (zie voor kwaliteit hoofdstuk 4)

• Wmo 2015 (zie voor kwaliteitseisen hoofdstuk 3)

• Factsheet: Kwaliteitseisen jeugdhulpaanbieders en gemeenten zoals gesteld in de Jeugdwet
(VNG, 2014)

Hulp bij het vormgeven van kwaliteitsbeleid

• Tip! Kwaliteitskompas in de praktijk: kwaliteit en outcome in het sociaal domein (Movisie, 2019)

• Kwaliteitskompas: resultaatgericht werken aan jeugd- en opvoedvraagstukken (Nederlands 
Jeugdinstituut, 2017). 

• Zo werkt u met het Kwaliteitskompas (Nederlands Jeugdinstituut, 2017)

• Tip! E-learning sociaal domein voor raadsleden

https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2019-07-01#Hoofdstuk4
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2019-07-01
https://vng.nl/files/vng/20140901_factsheet_kwaliteitseisen_jeugdhulpaanbieders.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-03/Handreiking kwaliteitskompas.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2018/kwaliteitskompas.pdf
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Zo-werkt-u-met-het-Kwaliteitskompas.pdf
https://leerplatformraadsleden.nl/E-Learning/Sociaal-domein/story_html5.html


1. Visie, doelen en kaders bepalen: de rol van de raad

Raad stelt beleidsplan vast, met o.a.:

- kwaliteitseisen (voor voorzieningen) en deskundigheid beroepskrachten

- het beoogde resultaat, criteria om resultaat te meten en prestatie-
indicatoren t.a.v. aanbieders

➢ hierin kun je lokale kleuring aanbrengen!



Voorbeeld: Lelystad



Lees meer:

- Basisset kwaliteitseisen (VNG, 2014)

- Kwaliteitseisen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang: handreiking voor gemeenten
(VNG, 2016)

- Inspiratie voor eenvoudige toegang (VNG)

https://vng.nl/files/vng/brieven/2014/20141002_ledenbrief_model-basisset-kwaliteitseisen-wmo-ondersteuning-voor-zeer-kwetsbare-burgers_1.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang/publicaties/kwaliteitseisen-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/eenvoudige-toegang-tot-jeugdhulp-en-wmo


2: Inkoop & uitvoering

- Denk mee over inkoopcriteria (bijv.: moet er een specifieke eis worden 
opgenomen in de bestekken?)

Lees meer

- Inkoop jeugdhulp door gemeenten: hoe zit het? (NJI, 2017)

- 7 goede gewoonten bij de inkoop (VNG, 2018)

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Inkoop-jeugdhulp-door-gemeenten-Hoe-zit-het.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2018/20181019_brochure_zeven_goede_gewoonten.pdf


3. Toetsen

1. Monitoring: hoe doen we het?

2. Cliëntervaringsonderzoek

3. Outcome-criteria

4. Toezicht



3. Monitoring: hoe doen we het?

- Bedenk: wat wil je precies weten? 

- Doen we de dingen goed, en doen we de goede dingen?

- Feiten (zoals aantal eenoudergezinnen, uitstroom, gezinnen met schulden)
of beleving (zoals eenzaamheid, ervaren kwaliteit van leven, bejegening en 
toegankelijkheid van hulp)

- Sluit wat we vragen aan bij de belevingswereld van de cliënt?

Instrumenten voor effectmeting:

• Tip! Instrumentwijzer.nl

Vergelijking met andere gemeenten: 

• Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein / waarstaatjegemeente.nl 

http://instrumentwijzer.nl/pages/51/Instrumenten-overzicht.html
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gemeentelijke-Monitor-Sociaal-Domein


3. Monitoring: cliëntervaring

Jaarlijks verplicht vragenlijstonderzoek: Wmo & Jeugd

• Wmo: 10 vaste vragen

• Jeugd: MCJO of eigen vragenlijst

Andere instrumenten om zicht te krijgen op cliëntervaring:

• Ervaringwijzer (kortcyclisch vragenlijstonderzoek)

• Zelfevaluatietool (voor zicht op toegang & samenhang hulp)

https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/clientervaring-wmojeugd
https://www.ervaringwijzer.nl/
https://www.integraalwerkenindewijk.nl/zelfevaluatietool-toegang-en-samenhang-hulp


3: Geharmoniseerde outcomecriteria jeugd (op niveau van voorziening)

Basisset:

1. Uitval

2. Tevredenheid over het nut/effect van de jeugdhulp

3. Doelrealisatie 

a. zonder hulp verder kunnen

b. na beëindiging geen nieuwe start jeugdhulp

c. problemen verminderd en/of zelfredzaamheid / participatie verhoogd

d. mate waarin overeengekomen doelen gerealiseerd zijn

Lees meer

• Inwoner centraal bij outcome-gericht werken (Movisie, 2018)

• Harmonisatie outcome-criteria jeugd (Nji, 2016)

• Regio Utrecht West past outcome-criteria toe op Wmo (2018)

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Inwoner-centraal-bij-werken-aan-kwaliteit-en-outcome %5BMOV-13873272-1.1%5D.pdf
https://vng.nl/files/vng/20160203_harmonisatie_outcome.pdf
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/utrecht-west-meet-resultaten-jeugdzorg-en-wmo.9600763.lynkx


3: Toezicht

Bron van informatie over aanbieders: wat gaat goed, wat niet, hoe wordt
gewerkt aan verbetering?

• IGJ (toezicht Jeugd): rapporten vaak openbaar

• Wmo-toezicht: werkplan en jaarverslag meestal openbaar, rapporten in
toenemende mate openbaar

➢ denk mee over prioriteiten in het toezicht.



4. Bijsturen, leren en handhaven

Leer continu door te luisteren en te
reflecteren.

Maar: doorloop ook de hele cyclus:
visie, uitvoeren, toetsen, evalueren,
verbeteren, vóór je iets nieuws
begint.



Tot slot: wees selectief!

➢ Meer info leidt niet (per se) tot meer grip: weet waar je op wilt sturen!

➢ Houd je doelen (en de cliënt!) voor ogen

➢ Stuur op hoofdlijnen maar maak het 
concreet

➢ Bewaak overzicht & samenhang

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/raad-groningen-verzuipt-in-informatie-wmo.9598301.lynkx


Vragen?

Contact: lindy.peijnenburg@vng.nl


