SMART CITY
Toegang tot zorg
Het aantal verzoeken voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) neemt
sterk toe en is erg grillig. Om voldoende capaciteit in de toegang beschikbaar te hebben, moet tijdig ingespeeld
worden op de ontwikkelingen. Business intelligence ondersteunt hierin.

Trends & Ontwikkelingen
–	Inwoners moeten zolang mogelijk thuis kunnen
blijven wonen met de juiste ondersteuning.
–	Doordat mensen langer zelfstandig thuis wonen
neemt het beroep op Wmo ondersteuning
(huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en
voorzieningen) de afgelopen jaren toe.

–	Met ingang van 2019 is het abonnementstarief van
kracht waardoor gebroken wordt met het landelijke
beleid dat inwoners naar draagkracht moeten
bijdragen aan deze voorzieningen. Iedereen betaalt,
ongeacht inkomen, € 17,50 per 4 weken. Dit leidt tot
een extra stijging in de vraag naar ondersteuning.

Waar zetten wij op in?
–	Een goede en tijdige inzet van ondersteuning vanuit de
Wmo door middel van monitoring van:
a) Binnengekomen meldingen
b) Afloop van indicaties
c) Doorlooptijden
d) Productie van consulenten
e) Indicatiewaarde en declaraties van aanbieders
f) Ontwikkeling van aantal gebruikers per voorziening

Welke data gebruiken we?
–
–

De applicatie Suite 4 sociaal domein (huidig)
Financiële gegevens uit Decade (toekomst)
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