
Leidraad voor de interviews met de cliënten of hun partners/ouders van het Sociaal Domein. 
Voorop staat dat het een gewoon gesprek moet worden waarbij wij vooral goed luisteren en door open vragen te stellen in de bewoording 
die bij jou en de geïnterviewde past.

Achtergrond
In het beleidsplan van het Sociale Domein staat:
“We streven ernaar dat iedere inwoner optimaal binnen zijn eigen mogelijkheden en op eigen wijze 
kan deelnemen aan de samenleving. Inwoners voelen zich thuis in Leusden en voelen zich 
verantwoordelijk voor elkaar en hun omgeving om samen te werken aan een vitale samenleving. Dit 
is een samenleving waarin kinderen veilig en gezond opgroeien, mensen zelf in hun levensonderhoud 
voorzien en waarin voor mensen met beperkingen voldoende mogelijkheden zijn om te participeren. 
Voor kwetsbare inwoners organiseert de gemeente een sociaal vangnet.
Deze ambitie vertalen we in vier doelstellingen: 
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.”

Het gaat hier om een gemeenteraad breed functionerende werkgroep die met deze interviews geen 
partijpolitieke doelen nastreeft maar die tot doel heeft om als raad te volgen hoe het gaat met 
zorgtaken die via de gemeente georganiseerd zijn. Samen hebben raad en college de 
verantwoordelijkheid dat taken van de gemeente op het gebied van zorg goed worden uitgevoerd. 
Het college in de uitvoering, de raad in het stellen van kaders en het controleren. 
 
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. Dit interview helpt ons om er achter te komen wat er in de praktijk bij mensen speelt 
die zijn aangewezen op zorg.

Kijk van te voren even goed welke onderstaande vragen bruikbaar zijn voor jouw specifieke gesprek 
en houd deze bij de hand. Koppel aan het einde van het gesprek even terug of je de dingen goed 
begrepen hebt en om meteen te laten weten aan de inwoner wat je uit het gesprek meeneemt. 
Schrijf dit dan liefst meteen op, anders zo kort mogelijk na het gesprek. De aantekeningen worden 
dan verzameld in het uiteindelijke rapport(je).

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?
Afspraken over verslaglegging (voorstel):

Verslag wordt gemaakt indien gewenst geacht door de gespreksgroep. Het verslag gaat na 
goedkeuring door de gesprekspartners alleen naar de werkgroepleden Sociaal Domein. En is verder 
volstrekt vertrouwelijk.

De raadsleden stellen op basis van het gesprek een aantal aanbevelingen op. Deze zijn niet tot 
personen herleidbaar en mogen na overleg met de gesprekspartners op de gewenste plekken 
gedeeld worden.


