
Opzet evaluatie werkgroep sociaal domein 

Op 13 November 2014 heeft de raad ingestemd met het beleidsplan ‘dichtbij mensen’, 

waarbij 4 doelstellingen zijn benoemt aan de hand van de ambitie. Die vier doelstellingen 

zijn:  

1. Stimuleren van maximaal gebruik van eigen kracht en gebruik van persoonlijke 

netwerken; 

2. Samen aan de slag om de saamhorigheid in Leusden te versterken; 

3. Versterken van preventie en vroegsignalering in de basisinfrastructuur;  

4. Organiseren van maatwerkvoorzieningen voor kwetsbare inwoners.  

De gemeente Leusden is op dat moment afhankelijk van de monitor sociaal domein die 

samengesteld wordt door de gemeente Amersfoort.  De Leusdense raad heeft behoefte 

aan meer informatie. De raadswerkgroep Monitoring Sociaal Domein start in januari 

2015 met in kaart brengen van welke gegevens de raad krijgt met betrekking tot het 

sociaal domein en wat ze daarin missen. In de werkgroep nemen plaats Karolien Pouwels 

(CU-SGP), Jan Mülder (D66), Pieter Lensselink (VVD), Marijke van Eijden (CDA), Marcel 

Sturkenboom (GL-PvdA).  Er wordt vanuit alle fracties opgehaald aan welke gegevens 

behoefte is.  Dit zijn onder andere:    

-Behandelingsresultaten 

-Tijdig overzicht kosten (aanstelling P&C-cyclus) 

-Mantelzorg 

-Stapelkosten chronisch zieken 

-Klanttevredenheidsonderzoek en klantervaringsonderzoek 

-Ervaring geen of minder  zorg (eigen kracht) 

-Zelfredzaamheid buurten en analyse eigen kracht vs mening professionals  

-Effectiviteit inzetten op preventie 

-Komen hulpvragen op de juiste plek en waarom komen hulpvragen? 

Met de wensen van de fracties en na consultatie met 6 verschillende actoren actief in 

Leusden maakt de werkgroep een monitor Sociaal Domein, die in november 2015 wordt 

vastgesteld in raad. De raad besluit op dat moment dat:  

• De monitor Sociaal Domein vast te stellen, met als kanttekening dat monitoring een 

dynamisch proces moet blijven;  

• Het college op te dragen de in de Monitor Sociaal Domein genoemde onderwerpen 

in de gemeentelijke monitor mee te nemen en de raad hierover halfjaarlijks te 

rapporteren; 

• Het college op te dragen de raad zo spoedig mogelijk inzage te geven in de te maken 

kosten voor uitvoering van deze Monitor en te komen met een dekkingsvoorstel; 

• De werkgroep Monitoring Sociaal Domein deze raadsperiode in stand te houden om 

invulling te kunnen geven aan de in de monitor genoemde activiteiten.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Nadat de monitor vastgesteld was concentreert de werkgroep zich op de verhalende 

ervaringen van cliënten en mantelzorgers (de punten 2 en 5 uit de monitor).  Gedurende 

2016 ontwikkelt de werkgroep hiervoor een gespreksdocument en legt de werkgroep 

contact met 8 ouders die gedurende een lange tijd een zorgvraag voor hun kind hebben.  

De werkgroep komt aan de hand van deze gesprekken tot 8 aandachtspunten (hier zonder 

toelichting, alle documenten zijn op te vragen bij de griffie). 

1. Onderzoek in Leusden of het aanbod van het passend onderwijs op scholen 

toereikend is en de onduidelijke grens die door sommige ouders wordt ervaren 

tussen regulier en speciaal onderwijs.  

2. Onderzoek welke verbeteringen mogelijk zijn rond het uitgangspunt van 1 gezin, 1 

plan, 1 regisseur bij zorgvragen die complex zijn en de levensdomeinen overstijgen 

waar naast de gemeente ook andere instanties/instellingen betrokken zijn.  

3. Het klantvolgsysteem vanuit Larikslaan2 de komende jaren steeds pro-actiever laten 

werken, bijvoorbeeld  bij kinderen met een zorgvraag aandacht voor overstap naar 

middelbare school, van 18- naar 18+, verandering hulpmiddelen bij ouder worden.  

4. Onderzoek de mogelijkheden van een 'oppas-voorziening’ die ouders van een 

gehandicapt kind iets meer mogelijkheid tot ontspanning geeft.  

5. Wees flexibel in het verstrekken van hulpmiddelen en benut alle haalbare opties 

daarin. 

6. Zorg  - nog beter -  dat de doelgroepen weten van de ondersteunende 

mogelijkheden die er in de Leusden zijn op het terrein van Mantelzorgcompliment, 

hulp van MEE, en de nieuwe financiële tegemoetkoming chronisch zieken en 

gehandicapten (NB wanneer en hoe komt die tegemoetkoming?)  



7. Maak beter inzichtelijk (o.a. op de website) welk mogelijkheden beschikbaar zijn in 

Leusden e.o. op het terrein van (informele) zorg (ook voor PGB-houders), 

opvang/oppas, vervoer en lotgenoten.  

8. Evalueer periodiek bij klanten (dus op klantniveau) die bij LL2 hebben aangeklopt, 

zowel bij Zorg in Natura, PGB, als bij  ‘eigen kracht’.  

Het college neemt de aanbevelingen 1 en 4 helemaal over, en zegt toe wat betreft 

aanbevelingen 2 en 7 dat er zoveel mogelijk aandacht aan zal besteed. Het college geeft aan 

dat er al gewerkt wordt aan de aanbevelingen 3,6  en het college geeft aan dat er andere 

keuzes zijn gemaakt wat betreft aanbeveling 5 en 8.  

Na de reactie van het college evalueert de werkgroep. Zij benoemen als leerpunten: 

- De stukken en de monitor iets eerder af hebben. Daarvoor is nodig dat de input 

eerder binnen is. Het besef dat het tijd kost kandidaten te vinden en ze te spreken 

kan helpen bij het plannen.  

- Tijdens de presentie genoeg tijd inplannen.  

- Om ervoor te waken dat er weinig vragen komen in de raad, ook richting college, 

misschien de werkgroep opdelen waardoor de helft in de raad kan blijven zitten en 

vragen kan stellen.  

- Goed terugkoppelen naar de inwoners wat er met de uitkomsten van de gesprekken 

is gebeurd.  

 

Ook benoemt de werkgroep een aantal aspecten die ze missen in de monitor:  

- Wat gebeurt er met de mensen die ‘weggestuurd’ worden (of zelfs een drempel 

ervaren te komen) bij Larikslaan2? Worden die geregistreerd. Beleid zit zo in elkaar 

dat mensen worden weggestuurd waarvan verwacht wordt dat ze het zelf kunnen. 

Maar is dat ook zo? Is het beleid effectief? 

- Professionalisering en werkverdeling (verantwoorde werktoedeling) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Samenvatting gespreksdocument 

Het onderstaande is  een greep uit het volledige gespreksdocument, welke bij de griffie 

op te vragen is.  

 

Vanuit de invalshoeken klant, mantelzorger, zorgprofessional en proces wil de 

werkgroep een aantal waarden te meten: tevredenheid, ervaringen, klachten & 

bezwaren, zorgbelasting van mantelzorgers, professioneel werken, wachttijden, aantal 

aanvragen & afgeronde zorgvragen. De uitkomst hiervan moet inzicht geven of we als 

gemeente op de goede weg zijn en goed meten (niet teveel/weinig en de juiste zaken), 

of we bepaalde dingen anders moeten doen en welke invloed dat dan zal hebben voor 

de genoemde waarden, of we preventieve maatregelen moeten treffen en wat deze 

dan zullen gaan opleveren.  

 

Per gesprek wordt gekeken welke vragen bruikbaar zijn voor het specifieke gesprek. 

Aan het einde van het gesprek wordt teruggekoppeld of de interviewer de dingen goed 

begrepen hebben en de interviewer geeft meteen aan wat uit het gesprek 

meegenomen wordt. Er wordt alleen een verslag gemaakt als dit gewenst wordt door 

de gespreksgroep. Dit verslag is vertrouwelijk en gaat alleen naar de werkgroepsleden. 

De werkgroep stelt op basis van het gesprek een aantal aanbevelingen op die niet tot 

personen herleidbaar zijn en na overleg met de gesprekspartners alleen op de 

gewenste plekken gedeeld worden.  

 

Standaard vraag aan het begin, na een korte of wat langere kennismaking: 

Hoe gaat het nu met u? 

 

Mogelijke gesprekspunten/-vragen 

1. Welke hulp (o.a. welke zorg) wordt door/via de gemeente geleverd en door 

wie? 

2. Hoe wordt die hulp door cliënt en partner/mantelzorger ervaren? 

3. Wat gaat er goed en wat kan er beter (ervaringen met klachten indienen)? 

4. Hoe ervaart u de ‘continuïteit van zorg’ (dezelfde persoon aan bed)? 

5. Hoe ervaart u de ‘één plan, één gezin’ (samenwerking van de verschillende 

zorgdisciplines)? 

6. Wat betekent ‘eigen kracht’ en ‘gebruik van eigen netwerk’ in uw geval en 

worden deze door de gemeente goed ingeschat? 

7. Hoe kunnen die ‘eigen kracht’ en ‘gebruik van eigen netwerk’ versterkt 

worden? 

8. Wat zou de gemeente (nog meer) kunnen doen voor mantelzorgers? 

9. Hoe was de 'startfase' bij de gemeente, welke stappen en hoe ervaren? 

10. Werd de hulp ook al ontvangen voordat de gemeente verantwoordelijk werd? 

Zo ja, welke verschillen ervaren? 

11. Hoe loopt het met de eigen bijdrage en hoe wordt dat ervaren? 

12. Afhankelijk van de soort zorg: Hoe was te voorkomen geweest dat deze zorg 

nodig was? 

13. Afhankelijk van de soort zorg: Was het wenselijk geweest om deze zorg eerder 

te krijgen en hoe zou dat dan moeten zijn gegaan? 

14. Welke tips zou u aan andere cliënten willen geven? 

15. Wat zou u veranderd willen hebben of wat mist u nog? 

 



2017 

In 2017 werkt de werkgroep opnieuw aan de verhalende ervaringen, ditmaal de verhalen 

van  mantelzorgers die zorg dragen voor een andere volwassene. Er zijn 6 gesprekken 

gevoerd, waaruit 3 aanbevelingen en 7 aandachtspunten zijn gekomen.  

Aanbevelingen  

A. Een wegwijzer in zorgland creëren: de werkgroep raadt aan te voorzien in een centraal 

punt dat laagdrempelig en bereikbaar en herkenbaar is, waar mantelzorgers fysiek en 

digitaal terecht kunnen voor informatie, hulp en advies. De communicatie vanuit dit punt 

moet gericht zijn op de doelgroep. En het moet zodanig herkenbaar zijn dat de 

mantelzorgers dit eenvoudig kunnen vinden en er de toegevoegde waarde van zien voor hun 

situatie.  

 

B. De werkgroep adviseert de leefomgeving/buurtgenoten beter in te schakelen bij het 

signaleren, en hen een concreter handelingsperspectief te geven. Het signaleren en 

communiceren van zorgen moet worden gestimuleerd door een toegankelijke manier van 

melden. Buren kunnen meer doen als ze concrete taken krijgen, maar ook als meer sociale 

ontmoetingsplekken gecreëerd worden (supermarkt, huisarts, kapper, buurtkamers 

enzovoort).  

 

C. Dagbesteding en respijtzorg zijn erg belangrijk, zodat de mantelzorger even handen een 

hoofd vrij heeft. Bij beide onderdelen is de vraag of er meer in of in de nabijheid van 

Leusden gedaan kan worden. Zonder wachtlijsten en met meer keuzemogelijkheid voor de 

zorgvrager.  

 

Aandachtspunten  

1. De mantelzorger houdt graag zelf regie maar wil af en toe ook even op iemand terug 

kunnen vallen. Hoe kunnen we daar in Leusden aan bijdragen? 

 

2. Het kan veel opleveren als mantelzorgers onderling contact hebben, kan dat meer 

gefaciliteerd worden (hoewel men daar in het begin nog niet altijd aan toe is)?  

 

3. Er is vraag naar een helder overzicht van de mogelijkheden in Leusden. Het aanbod is 

groot en men weet niet waar het aanbod te vinden of men ziet door de bomen het bos niet 

meer. Dit punt is ook vorig jaar door ons genoemd. Daarom blijft de vraag, hoe creëren we 

een duidelijk overzicht van het zorgaanbod?  

 

4. Zou Larikslaan2 proactiever kunnen optreden in haar signalerende functie? Wordt de 

signalerende functie van huisartsen voldoende benut? Is er gestructureerd contact met 

bijvoorbeeld een dementie consulent over het zorgplan?  

 

5. Hoe houd je de mantelzorger in beeld van iemand die onder de WLZ valt en wel thuis 

woont?  

 

6. Hoe bevorderen we de fysieke toegankelijkheid van natuurgebieden voor rolstoelers, 

rollators etc. ?(De Schammer vs De Treek) 

 

7. Kunnen de zorgvragers bij Larikslaan2 actiever geattendeerd worden op de mogelijkheid 

van onafhankelijke cliëntondersteuning? Zoals ook vorig jaar in onze bijdrage aan de 

Monitor reeds is aangegeven.  



 

Het college herkent de punten die worden genoemd in de aanbevelingen A,B, C en zegt toe 

naast de acties die hierin ondernomen worden hier extra aandacht aan te besteden. Dit 

geldt ook voor de aandachtspunten 3 en 6. Wat betreft de aandachtspunten 1,2,4,7 geeft 

het college aan dat hier reeds aan gewerkt wordt.  

 

Na de reactie van het college evalueert de werkgroep. De werkgroep concludeert dat:  

- De werkgroep van het college meer tastbare antwoorden en ideeën hadden gehoopt.  

 

Aanbevelingen vanuit de werkgroep  voor de nieuwe raad:  

- Ga door met het geven van diepgang bij de cijfers, bijvoorbeeld door de interviews.  

- De omstandigheden in de zorg veranderen, dit leidt wellicht tot andere te monitoren 

punten voor de raad: Herijk de monitor zodat het iets wordt van de nieuwe raad.  

Aanbevelingen uit de raadsevaluatie:  

Ook is er aan de hand van een enquête geëvalueerd met de raad over de werkgroepen, 

waaronder over de werkgroep monitoring sociaal domein. 10 raadsleden en 4 

fractievertegenwoordigers hebben deze evaluatie ingevuld. Daar kwam uit dat men positief 

is over het functioneren van het orgaan “werkgroep monitoring sociaal domein”.  Onder de 

reacties staan  dingen als goed initiatief, belangrijk door te gaan en voortzetten.  De 

gesprekken met inwoners en de informatie daaruit worden erg gewaardeerd.  Negatieve 

reacties zijn er niet, maar wel een aantal tips voor de toekomst:  

- Beperkt doorgaan met alleen gezamenlijk de interviews en aanbevelingen verzorgen. 

- De informatie beter spreiden (nu is het in een keer een heleboel informatie.).  

- Waar kan, transparanter zijn.  

- Verbreden van aantal leden om een groter bereik te hebben bij het praktijkgericht 

onderzoek.  

- Jaarafspraken maken met betrekking tot inhoud, aanpak en presentatie. 

- Moet scherper kunnen in samenspel met larikslaan2 

 

  


