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Geachte raad,

Uw brief van/kenmerk

Op 6 november 2018 hebben wij kennisgenomen van de nieuwe digitale monitor
sociaal domein, te bereiken via monitorsociaal.almere.nl. Met deze brief
informeren wij u nader.

Ons kenmerk

De monitor sociaal domein informeert u over actuele ontwikkelingen bij de
uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en
de Participatiewet. Uw raad ontving de monitor tot op heden als papieren rapport.
Op 13 februari 2018 bent u geïnformeerd over de ontwikkeling van een nieuwe
digitale monitor. In die brief zijn ook de uitgangspunten benoemd die bij de
ontwikkeling van de monitor zijn gehanteerd. De digitale monitor is inmiddels
gepubliceerd.
Elk kwartaal nieuwe gegevens
De monitor bevat op dit moment (waar beschikbaar) gegevens tot en met het
derde kwartaal van 2018. Het gaat dan om:





het gebruik van allerlei vormen van hulp en ondersteuning;
de tevredenheid over (de toegang tot) geboden hulp en ondersteuning;
indicatoren bij de tien maatschappelijke effecten voor het sociaal domein;
indicatoren bij de doelstellingen uit het beleidsplan ‘Veranderen wat nodig is’.

Waar mogelijk trekken we vergelijkingen met andere (grote) gemeenten. De data
helpen om succesvolle interventies, trends en knelpunten tijdig te signaleren en waar
nodig bij te sturen. Zo blijft Almere doorlopend leren en verbeteren op basis van de
dagelijkse praktijk. Elke drie maanden komen er nieuwe gegevens bij, behalve voor
onderzoeken die bijvoorbeeld maar een keer per jaar plaatsvinden. Alle gegevens zijn
voorzien van een korte inhoudelijke toelichting.

Bijlage(n)

Uitbreiding op termijn
Naast de monitor sociaal domein ontvangt u gedurende het jaar andere onderzoeksgegevens over het sociaal domein. Bijvoorbeeld over thema’s als armoedebestrijding
en schuldenaanpak en de ondersteuning aan statushouders. Wij streven ernaar om
gegevens over ontwikkelingen in het sociaal domein op termijn zo veel mogelijk
samen te brengen in de digitale monitor.
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