
Specialisten voor de publieke sector

   Advies en Interim

Grip op jeugdzorg
Met het unieke op maat ‘in control’ dashboard van Vanberkel Professionals



Grip op jeugdzorg

Bij zoiets complex als het organiseren van goed 
functionerende jeugdzorg, is het van cruciaal 
belang om alle factoren die daarin een rol spelen 
voortdurend goed te kunnen monitoren en tijdig 
bij te kunnen sturen. Daarom heeft van Vanberkel 
Professionals voor u het ‘in control’ dashboard 
ontwikkeld als basis voor uw persoonlijk dashboard.

Graag onderzoeken wij met u de mogelijkheden 
voor uw gemeente. Met het dashboard heeft u 
overzicht op alle relevante aspecten van jeugdzorg 
in beeld: kwaliteit, financiën én beleidsrealisatie tot 
op elk gewenst detailniveau. Het dashboard maakt 
een adequate, wijkgerichte besturing en beheersing 
van de jeugdzorg daadwerkelijk mogelijk.

Jeugdzorg
   Klant, leveranciers en team 
tevredenheid & ambitie

   Gemeente
   
   Aantal contactpersonen 
per BSN & norm

   Aantal en aard klachten 
per traject

   Recidive per BSN per traject
   Wachttijden
   Uitval
   Casusregie
   Derden-route in kaart 
brengen (o.a. huisartsen 
route i.c.m. per wijk/zorg)

   Doelrealisatie

Gemeenten
   Faciliterende systemen
   Faciliterende processen & 
ambitie

    Werkelijke kosten traject & 
geraamd

   Trajectverplichtingen-
registratie

   Trajecten slicen en 
dicen naar leveranciers, 
producten, teams, 
verwijzers

   Forecast op basis van 
demografie, conjunctuur 
en andere voorspellers

   Beoogde beleids-
doelstelling & realisatie

   Klanten lifecycle
   Doorstroming naar andere 
wetten (bijv. Jw naar Wmo 
en/of Jw naar Wlz)

   Het doormeten van prijs -
verschil van doorstroming 
(bijv. van Jw naar Wmo)

   Maatschappelijk 
rendement

    Beoogd & gerealiseerd per 
wijk en buurt

Het ‘in control’ dashboard van Vanberkel Professionals
is gebaseerd op drie pijlers:

Kwaliteit Finance Beleid

Doorlooptijd Traject & verwacht



Een voorbeeld: 
In onderstaand voorbeeld kunt u zien hoe het ‘in control’ dashboard alle beschikbare 
gegevens in een overzichtelijke vorm toont. De data in het voorbeeld zijn overigens fictief.

PRODUCTPERSPECTIEF:
werkelijk en geraamd per traject

€ 40.000 € 80.000 € 120.000

  > 10% onder raming    conform raming    > 10% boven

Jeugd GGZ

Crisis interventie

Begeleid wonen

Ambulant dag

BUURTPERSPECTIEF:
werkelijk en geraamd per traject

€ 1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000

  > 10% onder raming    conform raming    > 10% boven

Lepelaarswijk

Papagaaieneiland

Kanariekwartier

Merelwijk

LEVERANCIERSPERSPECTIEF:
werkelijk en geraamd per traject

€ 100.000 € 200.000 € 300.000

  > 10% onder raming    conform raming    > 10% boven

Terkantia

Kids UN

Allen Vreugd

Eeuwig Leven BV

FORECAST:
bestaande, nieuwe en herindicaties

  K1 2019  K2 2019  K3 2019  K4 2019

  Herindicatie € 15.000 € 9.000 € 20.000 € 32.000

  Nieuw € 5.000 € 3.000 € 6.000 € 8.000

  Bestaand € 75.000  € 83.200 € 82.000 € 89.000
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Finance Verplichtingen

Aangegane 
trajectverplichtingen 
versus begroting

Werkelijke kosten 
versus begroting
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De grote kracht achter het dashboard:
Rendement op Data (RoD)
Het ‘in control’ dashboard van Vanberkel 
Professionals is gebaseerd op een data gedreven 
manier van werken. Het model beoogt met behulp 
van data de realisatie van uw doelstellingen te 
kunnen meten. Het model stelt u daarmee in staat 
om de effectiviteit en efficiency van uw activiteiten 

te meten. Op basis van dit inzicht kunt u aantonen 
welke activiteiten bijdragen aan het behalen van 
de doelstellingen en welke niet of niet helemaal. 
Daardoor bent u uiteindelijk in staat betere 
beslissingen te nemen. Dat noemen wij Rendement 
op Data.

Vooronderzoek
 en & PvA

  Ambities vaststellen
  Randvoorwaarden
   Proces- en 
data analyse

   Droogzwemmen 
(testen)

   Bewezen plan van 
aanpak (PvA)

Uitvoering

   Small bang
   Cocreatie & 
waarderend

   Stakeholder 
involvement

   Governance
   Tooling
   Testing

Verankering

    Bigger Bang 
uitrollen

   Training & 
inspiratiesessies

Business
as usual

   Continuous 
monitoring

   Coaching
   Evaluaties

Het ‘Rendement op Data’ proces van
Vanberkel Professionals in vier stappen:

Meer informatie en contact
Interesse in onze RoD-dienstverlening? Neem contact op met:

onderzoek

U kunt ook mailen of
bellen naar:
E.
T. 079 - 360 02 46

Voor informatie over de andere 
diensten van Vanberkel 
Professionals aan de publieke 
sector verwijzen wij u naar onze 
website: .

Bleiswijkseweg 47, 2712 PB Zoetermeer  |  T. 079 - 360 02 46  |  E.   |

Arthur Izeboud
E.
M. +316 46 00 32 25

Naoual Ezzamouri
E. 
M. +316 13 13 21 22
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