Lokale monitor sociaal domein voor de gemeente Roosendaal

Uitdaging Breng (bestaande) indicatoren over het welzijn

Doelenboom Om te bepalen welke indicatoren iets kunnen

van inwoners in beeld. Op een eenvoudige manier. Voor een

vertellen over de effecten van beleid, is voor ieder

breed publiek.

beleidsterrein (jeugd, Wmo en participatie) een doelenboom
ontwikkeld. De beleidsvisie vormt steeds het uitgangspunt

Aanleiding Er is veel veranderd veel in het sociale domein.

van beleidsdoelen die op hun beurt weer vertaald zijn naar

De gemeente Roosendaal heeft behoefte aan het volgen van

meetbare doelstellingen. Vaak worden meerdere indicatoren

de effecten van die veranderingen, zodat er verantwoord en

gebruikt om één doelstelling meetbaar te maken.

waar nodig, bijgestuurd kan worden.
Uitgangspunten
•

De monitor wordt gemaakt voor wethouders en
beleidsadviseurs van de gemeente en leden van de

beleidsvisie

gemeenteraad.
•

De monitor heeft betrekking op de drie domeinen Jeugd,
Wmo en Participatie.

•

De monitor verschijnt jaarlijks.

•

Indicatoren van de gemeente Roosendaal worden

beleidsdoel

beleidsdoel

vergeleken met tien vergelijkbare Nederlandse
gemeenten.
Beleidsdoelen Er zijn een viertal beleidsdoelen

meetbare
doelstelling

meetbare
doelstelling

meetbare
doelstelling

geformuleerd die de drie sociale domeinen met elkaar
gemeen hebben. De beleidsdoelen vormen als centrale
thema’s de rode draad van de monitor. Bij ieder thema
wordt aan de hand van uiteenlopende indicatoren een beeld
geschetst van de stand van zaken in het sociaal domein
anno 2016.
Indicatoren De indicatoren zijn afkomstig uit meer dan
twintig verschillende bronnen. Denk aan het CBS, de
Bewonersenquête, de GGD gezondheidsmonitor en
registraties van de Toegang. Zo’n diversiteit geeft een rijk
beeld. De indicatoren vertellen iets over het welzijn van
inwoners maar zijn daarmee niet meteen inzetbaar voor
operationele aansturing van (gemeentelijke) diensten.
Hiervoor is managementinformatie bedoeld.

indicator

indicator

indicator

indicator

1. Doen inwoners mee?

2. Groeien jeugdigen
kansrijk op?

Doen inwoners mee? (1)

wmo

We willen dat inwoners meedoen op sociaal, economisch en
maatschappelijk gebied.
Titel schetst de centrale
op een pagina
Betaald werk1 Gemiddeld heeft 73% vanvraag
de inwoners
tussen 20 en
64 jaar in 2016 betaald werk als belangrijkste inkomstenbron. In
2014 was dit 72%.
Meetbare
doelstellingen worden
Label geeft
aan draagkracht3 draagt bij aan zelfredzaamheid
Financiële
van
eerst23%
benoemd.
om welk
domein Van de volwassen inwoners heeft
inwoners.
(enige tot grote)
het gaat,
binnen
moeite
met rondkomen. Bij ouderen is dat
13%. Gemiddeld in de
Daarna worden
het beleidsdoel
regio WBW is dat respectievelijk 19% enmeerdere
13%.
indicatoren

3. Benutten inwoners
hun eigen kracht?

4. Worden inwoners
adequaat ondersteund?

Beleidsdoel staat aangegeven boven
iedere pagina. Klik erop om tussen
beleidsdoelen te navigeren.
Betaald werk

Figuur rechts op
de pagina toont
steeds één van
de indicatoren
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Vrijetijdsvoorzieningen2 kunnen bijdragen
aan deensociaalbeschreven
maatschappelijke deelname van inwoners.
Roosendaalse inwoners
beoordelen de voorzieningen voor vrije tijd (cultureel, recreatief,
sportief, en uitgaan) met een rapportcijfer 7,3.

Navigeer tussen
beleidsdoelen
(boven in beeld)

65
2012

2014

2016

% van alle inwoners van 20-64 jaar met betaald
werk als belangrijkste inkomstenbron
Bronvermelding onder
iedere pagina
1 CBS

Navigeer tussen
domeinen binnen
een beleidsdoel

Statline, Regionaal Inkomensonderzoek (RIO), uit: Vitaliteitskaart

2 Gemeente
3 GGD

Roosendaal (2015) Bewonersenquête

West-Brabant (2012) Gezondheidsmonitor Ouderen en volwassenen

Het product De monitor is vormgegeven in een .pdf-

•

Homeknop verwijst
direct naar de pagina
Inhoud (index)

De ontwikkeling van de monitor heeft gezorgd voor

document waarin de vier beleidsdoelen voor het sociale

één set van kerndoelen voor het sociaal domein die

domein steeds centraal bovenaan getoond worden. De

de drie beleidsterreinen met elkaar gemeen hebben.

gebruiker kan door het document navigeren door hierop

•

Bij de ontwikkeling van de monitor worden veel

te klikken. Iedere pagina toont steeds dezelfde indeling

verschillende stakeholders binnen de gemeente actief

met één illustrerende figuur (rechts) en een beschrijving

betrokken, waardoor zij ‘mede-eigenaar’ worden van

van de indicatoren (links). Eenvoudig taalgebruik en een

het product.

consequente opmaak maakt de monitor toegankelijk
voor een breed publiek.
Toegevoegde waarde

Contact

•

Deze monitor is ‘lokaal’ omdat indicatoren in relatie

Sabina de Bruijn, beleidsadviseur gemeente Roosendaal

worden gebracht met de gemeentelijke

E-mail: s.de.bruijn@roosendaal.nl

beleidsdoelen.
•

Het product is toegankelijk en begrijpelijk voor een

Arthur Rijkers, onderzoeker GGD West-Brabant,

breed publiek.

werkzaam in opdracht van gemeente Roosendaal
E-mail: a.rijkers@ggdwestbrabant.nl

