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Wmo-Voorspelmodel online 
event 19 juni 2020 
Het was ‘even’ omschakelen, maar de organisatie van het online event rond 
het Wmo Voorspelmodel kan tevreden terugblikken: het event dat 
oorspronkelijk ‘live’ zou plaatsvinden, is in z’n onlinevorm een succes 
gebleken. Inclusief een feestelijk overhandigingsmoment van het Wmo 
Voorspelmodel van gemeente Den Haag aan de VNG. 

“Waarom ben je hier vandaag? Wat kan het werken met Wmo-model voor jouw gemeente betekenen? Wat wil 
je terugnemen naar je gemeente? Met deze woorden trapte Armand Brinkman, opgavemanager Den Haag bij 
de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn, de bijeenkomst af. En via de chat (van Teams) ging de interactieve 
ochtend los. “Hoe zijn jullie vanuit idee naar implementatie gekomen?” “Wat kan ik als gemeente nu al doen 
om ons erop voor te bereiden en acties uit te zetten?” “Ik wil informatie en kennis opdoen om vanuit 
generalistische hoek het sociaal domein te ondersteunen.” Vervolgens gingen de deelnemers uiteen in 
verschillende workshops.  

Transparant 
Ook de workshops waren interactief van opzet. In de workshop Wmo Voorspelmodel 2.5 - 25 actieve 
deelnemers – werden bijvoorbeeld suggesties gedaan voor de doorontwikkeling van de interface. “Is er een 
variant die deelbaar is met inwoners?”, was een vraag van een deelnemer uit Eindhoven. “Wij willen onze 
inwoners meenemen, transparant zijn. Ook richting de raad. Zodat men begrijpt waarom we bepaalde keuzes 
maken. Workshopleider Bas Beekmans vindt deze toevoeging zeer interessant en nodigt de vragensteller uit 
om dat samen met de VNG verder uit te denken. In de plenaire terugkoppeling, die na de eerste 
workshopronde volgt, is de algemene constatering dat er nog veel vragen zijn over de technische kanten van 
het model, maar dat juist die ‘onzekerheden’ kansen bieden voor ontwikkelingen. Ook zijn veel deelnemers 
nieuwsgierig of een vergelijkbaar model voor jeugdzorg al in de maak is en vooral wat de koppelingen tussen 
meerdere voorspelmodellen voor het sociaal domein zouden kunnen betekenen. Dat wordt zeker 
meegenomen voor de toekomst. 

Overdracht 
Gerben Hagenaar, directeur Wmo en Jeugd van gemeente Den Haag, luidt het officiële overdrachtsmoment in 
van het Wmo Voorspelmodel van gemeente Den Haag aan de VNG. “Dit is een bijzonder moment. Twee jaar 
geleden zijn we gestart met nadenken over een Wmo Voorspelmodel in Den Haag. Het besef dat het 
belangrijk is groeide snel. Dit gaat ergens over; over de toekomst van zorg en ondersteuning voor onze 
bewoners. Als je daar voorspellingen over kunt doen, heeft dat heel veel waarde. Informatiegestuurd werken is 
belangrijk voor een duurzaam houdbaar stelsel. En het model staat nu! Vorig jaar hebben we de eerste stap 
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met de VNG gemaakt en we zitten nu met zeventig gemeenten bij elkaar van wie we graag input ontvangen. 
Kennis delen is kennis vermenigvuldigen.” 

Het moment is aangebroken van de overhandiging: Kavita Parbhudayal, wethouder Zorg, Jeugd en 
Volksgezondheid, overhandigt het Wmo Voorspelmodel aan Ali Rabarison, VNG-directeur Beleid inclusieve 
Samenleving en Financiën. 
vimeo.com/429288647/a2aadb5ef6  

Open data 
Na de overhandiging haalt Janneke Lummen, projectleider bij VNG Realisatie voor het landelijk voorspelmodel, 
vragen op over technologie, functionaliteit en het dienstverleningsaspect. Zo zijn er vragen over of en hoe 
beleidswijzigingen meegenomen kunnen worden in het model. En of je als gemeente je eigen data in het 
model kunt laden. Bas Beekmans geeft aan dat er gebruikgemaakt wordt van open data, onder meer van het 
CBS, om het model te trainen. Je kunt voor de voorspellingen ook eigen data voor de wijk gebruiken. En over 
vragen over het kostenaspect: “Het model voorziet nu in een simpele vertaling van gebruikers naar kosten, 
maar er zijn nog geen kenmerken meegenomen die de kostprijs beïnvloeden. Dat zal in de toekomst wel 
kunnen.” 

Breder 
Tino de Velde, manager Data en Monitoring bij VNG Realisatie, sluit het event af. “Meer dan honderd 
deelnemers uit zeventig gemeenten, en wat een mooie interactie! We hebben een stevige basis om op door te 
gaan. Het moet immers niet van de VNG komen, maar van de gezamenlijke gemeenten. Dat is de manier: er is 
lokaal iets ontwikkeld, als VNG gaan we ernaast staan en we gaan door tot het in elke gemeente 
geïmplementeerd is. En dan trekken we het breder, zoals Den Haag al bezig is met een model voor jeugd. We 
breiden het uit, bijvoorbeeld met data van zorgverzekeraars via een datadeal met Zorgverzekeraars 
Nederland. We hebben vooral input nodig uit de community die we hieromheen gaan bouwen. We willen dus 
vraaggestuurd oplossingen bedenken. We gaan zeker op naar het derde Wmo Voorspelmodel-event, fysiek, 
online of een hybride mix. Want klaar zijn we nog lang niet!” 

 

https://vimeo.com/429288647/a2aadb5ef6

