Kwaliteitskompas geeft richting
aan het sociaal domein
‘Opeens ziet iedereen waar we naartoe willen’
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SAMEN MET PARTNERS EN
INWONERS
Het probleem waar Culemborg mee
worstelde, staat niet op zichzelf. Ook

> HET KWALITEITSKOMPAS IN HET KORT: VERBETERING VOOR
INWONERS CENTRAAL
Het kwaliteitskompas stuurt op waar het werkelijk om gaat bij het sociaal
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Het kompas bestaat uit zes stappen die je als gemeente samen met

over het sociaal domein. In de rapporten
of beleidsstukken staan ambities,
kernwaarden, doelen en resultaten
soms ook net wat anders geformuleerd,
met een wirwar van begrippen en
cijfers als gevolg. Bij de beoordeling van
activiteiten, bijvoorbeeld dagbesteding,
komt dan steevast de vraag op: wat

maatschappelijke partners en inwoners doorloopt.
De eerste twee stappen spelen zich af op het beleidsniveau. Op basis van
een analyse van hoe het gaat met de inwoners en welke problemen er spelen
worden gezamenlijke ambities geformuleerd op het vlak van bijvoorbeeld
armoede, meedoen, (psychische) gezondheid of zelfredzaamheid. Dan worden
er concrete en meetbare maatschappelijke resultaten benoemd die worden
gekoppeld aan indicatoren: aan de hand van welke cijfers of informatie
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Een minstens zo belangrijk element
van het kwaliteitskompas is dat het
aanstuurt op co-creatie. Het stappenplan
zorgt ervoor dat gemeenten,
maatschappelijke partners en inwoners
samen kijken naar de ambities en
gewenste maatschappelijke resultaten,

inwoners. Het stimuleert om te onderbouwen welke activiteiten nodig zijn om
het gewenste resultaat te behalen. Door de uitkomsten van de activiteiten
(outcome) te meten en de informatie te gebruiken kan de kwaliteit van het
aanbod worden verbeterd en stellen gemeenten hun beleid zo nodig bij.
Hiermee komt de leercyclus van gemeenten en hun partners op gang.
Het kompas verbindt het beleidsmatige niveau met het uitvoerende. Het zorgt
voor ordening door inzichtelijk te maken hoe de activiteiten bijdragen aan de
beoogde verbetering voor inwoners.
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> KENNISINSTITUTEN: GEBRUIK HET KWALITEITSKOMPAS, BEPAAL SAMEN RICHTING
Sommige gemeenten laten zich bij de inrichting van hun beleid voor het sociaal domein nog sterk leiden door de
productiecijfers (output) die op zichzelf weinig zeggen over of inwoners er beter van worden. Andere gemeenten hebben de
draai naar outcome (het effect van de activiteiten) en werken aan maatschappelijk resultaat al gemaakt. Het kwaliteitskompas
helpt om de omslag van output naar outcome en maatschappelijke resultaten te maken en inzichtelijk te krijgen hoe de
activiteiten in het sociaal domein hieraan bijdragen.
Naast Culemborg en Rotterdam werken ook Deventer, Lelystad en Haarlem met het kwaliteitskompas. De drie
kennisinstituten Movisie, NJi en Vilans zetten zich in voor verdere verspreiding en benutting van het kwaliteitskompas.
Het kwaliteitskompas is in 2015 ontwikkeld door Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) met het oog op de
decentralisatie van het sociaal domein. Gemeenten kregen nieuwe verantwoordelijkheden. Zij moeten er samen met (nieuwe)
partijen voor zorgen dat de leefwereld van de inwoners centraal komt te staan.

