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De raad besluit: 

De nota indicatoren sociaal domein, 2015 - 2018 vast te stellen en daarmee de indicatoren die 
gehanteerd worden voor monitoring van het sociaal domein in de periode 2015 - 2018. Het betreft de 
volgende indicatoren: 

Een "/o toename in de periode 2015 - 2018 van: 
het aantal inwoners dat inkomen verwerft uit arbeid 
het aantal jongeren met een startkwalificatie 
het aantal gezinnen met problemen in meerdere leefgebieden dat zelfredzamer wordt 
het aantal gezinnen met problemen op het gebied van werk en inkomen dat meer participeert 
het aantal inwoners dat mantelzorger is 
het aantal inwoners dat vrijwilliger is 
het aantal inwoners dat ondersteuning ontvangt in de vorm van een persoonsgebonden 
budget 
het aantal inwoners dat zelf of met hulp van het eigen netwerk een ondersteuningsplan opstelt 
het aantal inwoners dat de website WoerdenWijzer.nl bezoekt alvorens een aanvraag in te 
dienen. 
de klanttevredenheid over WoerdenWijzer.nl. 

Een "/o afname in de periode 2015 - 2 0 1 8 van: 
het aantal inwoners dat tweedelijnsondersteuning ontvangt 
de gemiddelde gemeentelijke besteding aan voorzieningen per adres 
de gemiddelde gemeentelijke besteding aan voorzieningen per adres waar een huishouden 
problemen in meerdere leefgebieden ervaart 

Inleiding: 

Op 10 november 2014 is het Integraal beleidsplan sociaal domein vastgesteld door de 
gemeenteraad. Daarin staat de visie op het sociaal domein omschreven, die is uitgewerkt tot de 
sociale infrastructuur als georganiseerd per 1 januari 2015. Daarbij is het amendement gevoegd om 
kaders vast te stellen voor monitoring door de Raad. Met de nota indicatoren sociaal domein, 2015 
- 2018 voldoen wij aan dit verzoek. 

Eveneens heeft de Raad op 10 november 2014 de motie Bestedingskaders Investeringsfonds 
Sociaal Domein aangenomen. Naar aanleiding van deze motie is een investeringsplan opgesteld, 
waarin staat aangegeven op basis van welke criteria en aangaande welke thema's het 



investeringsfonds kan worden aangesproken. 

Uit het integraal beleidsplan sociaal domein en het investeringsplan komen diverse activiteiten 
voort, van inwoners, maatschappelijke partners en gemeente. We willen graag weten of met deze 
activiteiten onze doelen worden bereikt. Daarom presenteren we in de nota een eerste versie van 
ons dashboard en wordt omschreven wat onze globale en concrete doelen zijn. Aan de hand van 
dit dashboard, dat continu verbetert, willen we de voortgang monitoren. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

Het begrip 'kaderstelling' is niet letterlijk in de Wet dualisering gemeentebestuur of de 
Gemeentewet vastgelegd. Toch is er wel degelijk een juridische basis voor het begrip 'kaderstelling' 
uit de wetgeving te herleiden, met de programmabegroting als belangrijkste kaderstellend 
instrument en de verordenende bevoegdheid (Gemeentewet, artikel 108, eerste lid en artikel 149) 
en het budgetrecht (Gemeentewet, artikel 189) als belangrijkste aangrijpingspunten voor de 
normering van het bestuurlijke speelveld. De wetgever laat veel ruimte voor (en noodzaak tot) 
interpretatie en uitwerking van die normerende, kaderstellende rol in de politieke praktijk. 

Beoogd effect: 

In de nota indicatoren sociaal domein, 2015 - 2018 wordt een verband gelegd tussen visie, globale 
doelstellingen, concrete doelstellingen en activiteiten. Uitvoering van de activiteiten is namelijk geen 
doel op zich, maar staat in het licht van de visie zoals opgenomen in het integraal beleidsplan 
sociaal domein. De nota biedt de gemeente mogelijkheden om integraal te kunnen regisseren en 
monitoren in het sociaal domein. 

In de nota is verwoord wat wij willen monitoren in de periode 2015 - 2018. Er is een lijst opgesteld 
van 13 indicatoren die voortkomt uit zes globale doelstellingen. Ook is opgenomen hoe wij 
vervolgens uitvoering geven aan een nulmeting of dat dit reeds is gedaan. Op basis van deze 
nulmetingen worden concrete doelstellingen geformuleerd. Deze krijgen een centrale plaats in onze 
activiteiten en afspraken met maatschappelijke partners. 

We willen gebruik gaan maken van een dashboard sociaal domein om te kunnen zien of we op 
koers liggen. Een eerste versie van het dashboard is bijgevoegd. 

Argumenten: 

Door te monitoren beschikken we over informatie op basis waarvan we keuzes kunnen maken. We 
kunnen zien of doelstellingen worden bereikt. Is dit niet het geval, dan kunnen we bekijken of het 
nodig is onze activiteiten of afspraken met maatschappelijke partners aan te passen. 

Kanttekeningen: 

Om goed te kunnen monitoren is het van belang koersvast te zijn. Wanneer we met de tijd besluiten 
dat andere zaken belangrijker zijn, is het moeilijk om conclusies te trekken. Het is niet aan te 
bevelen om in een kort tijdsbestek telkens een nieuwe vraag te stellen en opdracht te geven tot een 
nieuwe meting, zonder een vervolgmeting af te wachten. Hierdoor krijgen we niet het antwoord op 
de vraag of onze activiteiten zin hebben en of de gewenste resultaten al dan niet zijn behaald. 

Financiën: 

Niet van toepassing 



Uitvoering: 

Na vaststellen van de indicatoren worden nulmetingen uitgevoerd. Op basis van deze informatie 
worden vervolgens meerjarige, concrete doelstellingen geformuleerd. Deze worden opgenomen in 
de programmabegroting 2016 of op een andere wijze aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd. 

Communicatie: 

Op 24 juni wordt de Monitor Sociaal Domein gepresenteerd aan maatschappelijke partners. De nota 
indicatoren sociaal domein is tevens ter advisering voorgelegd aan de Participatieraad. De 
Participatieraad is verzocht advies uit te brengen aan de Raad en het advies beschikbaar te stellen 
voorafgaand aan de commissie Welzijn van 19 mei. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Integraal beleidsplan sociaal domein, 2015-2016, geregistreerd als case onder corsanummer: 
14B.00592 

Bijlagen: 

Het voorstel aan burgemeester en wethouders, geregistreerd onder corsanummer: 
15A. 00424 
Het (concept)raadsbesluit, geregistreerd onder corsanummer: 15R.00267 
Nota indicatoren sociaal domein, 2015 - 2018, geregistreerd onder corsanummer: 
15.008180 
Het dashboard sociaal domein, geregistreerd onder corsanummer: 15İ01606 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

De burgemeester De secretaris 

drs. M.H.J 



 
 
 
 
 
 
 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  

                     &  

 VOORSTEL AAN DE RAAD EN RAADSINFORMATIEBRIEF 

 

Van: J. Gottgens Tel nr: 
 

06-20094705  
 Nummer: 15A.00424 

Datum: 20 april 2015 Team: owz   

Tekenstukken: Ja   Bijlagen: 2  
 Afschrift aan: Rick de Jongh, Martin Fransen, Eric van Eijk 

N.a.v. (evt. briefnrs.):   
 

Onderwerp: Kadernota sociaal domein, 2015 - 2018 
 
 
 

 

Advies: De raad voor te stellen de kadernota sociaal domein, 2015 – 2018 vast te stellen en daarmee de 
indicatoren die gehanteerd worden voor monitoring van het sociaal domein in de periode 2015 – 2018. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Begrot ingsconsequent ies  Nee 

B.  en W. d.d. :  12/05/2015  
      

Besluit 12-05-2015: Akkoord 
Het college is akkoord met de kadernota met inbegrip van de volgende aanpassingen: 
- De titel van het stuk wordt Nota indicatoren sociaal domein ipv Kadernota sociaal domein. 
- Er wordt een extra indicator opgenomen (indicator 13) om het effect van de inzet om stijging op de 
participatieladder te bevorderen inzichtelijk te maken. 
- In het document staat nog een aantal ‘werkopmerkingen’ (bijvoorbeeld ‘controleren’). Deze opmerkingen dienen 
verwijderd te worden. 
- Het verzoek is om in het raadsbesluit expliciet de 13 indicatoren te vermelden die vastgesteld worden. 

Gewenste  datum behandel ing  in  de  raad (datum: z ie  vergaderschema):  Ja, 28 mei 2015 

 
 

Fata le  datum  bes lu i t  van de raad:       Nee   

 
 
 

 



 Portefeui l lehouder:  

wethouder Koster 
 

 
 
 
Extra overwegingen /  kanttekeningen voor College  
 
 
De Kadernota is ter advisering voorgelegd aan de Participatieraad. De Participatieraad is verzocht advies uit 
te brengen aan de Raad en het advies beschikbaar te stellen voorafgaand aan de commissie Welzijn van 19 
mei.  
 
 
 
Extra overwegingen /  alternat ieven / argumenten 
 
Niet van toepass ing  
 
 
Kanttekeningen: Standpunt consulenten  
 
Niet van toepassing 

 

 
Samenhang met eerdere besluitvorming  
 
Integraal beleidsplan sociaal domein, 2015-2016, geregistreerd als case onder corsanummer: 15B.00592 
 

 

Bij lagen  
 

- Het raadsbesluit, geregistreerd onder corsanummer: 15R.00267 
- Het raadsvoorstel geregistreerd onder corsanummer: 15R.00253  
- Kadernota sociaal domein, 2015 – 2018, geregistreerd onder corsanummer: 15.008180 
- Het dashboard sociaal domein, geregistreerd onder corsanummer: 15i01606 

 
 
 
 



RAADSBESLUIT 
15R.00267 
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Nota indicatoren sociaal domein, 2015 - 2018 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 28 april 2015 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

 
 

b e s l u i t: 

 

De nota indicatoren sociaal domein, 2015 – 2018 vast te stellen en daarmee de indicatoren die 
gehanteerd worden voor monitoring van het sociaal domein in de periode 2015 – 2018. Het betreft de 
volgende indicatoren: 
 
Een % toename in de periode 2015 – 2018 van:  

- het aantal inwoners dat inkomen verwerft uit arbeid 

- het aantal jongeren met een startkwalificatie 

- het aantal gezinnen met problemen in meerdere leefgebieden dat zelfredzamer wordt 

- het aantal gezinnen met problemen op het gebied van werk en inkomen dat meer participeert 

- het aantal inwoners dat mantelzorger is 

- het aantal inwoners dat vrijwilliger is 

- het aantal inwoners dat ondersteuning ontvangt in de vorm van een persoonsgebonden 
budget 

- het aantal inwoners dat zelf of met hulp van het eigen netwerk een ondersteuningsplan 
opstelt 

- het aantal inwoners dat de website WoerdenWijzer.nl bezoekt alvorens een aanvraag in te 
dienen. 

- de klanttevredenheid over WoerdenWijzer.nl. 
 
Een % afname in de periode 2015 – 2018 van:  

- het aantal inwoners dat tweedelijnsondersteuning ontvangt 

- de gemiddelde gemeentelijke besteding aan voorzieningen per adres 

- de gemiddelde gemeentelijke besteding aan voorzieningen per adres waar een huishouden 
problemen in meerdere leefgebieden ervaart 

 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 28 mei 2015 



 De griffier De voorzitter 

  

  

  

 E.M. Geldorp V.J.H. Molkenboer 
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Nota indicatoren sociaal domein 2015 – 2018 

 
 
Inleiding 
 
Op 10 november 2014 is het Integraal beleidsplan sociaal domein vastgesteld door de gemeenteraad. 
Daarbij is het amendement (bijlage 1) toegevoegd om kaders voor de Raad vast te stellen voor 
monitoring. Met deze nota voldoen wij aan dit verzoek.  
 
Met deze nota wordt ingezet op meer samenhang tussen visie, globale doelstellingen, concrete 
doelstellingen en activiteiten. Daarbij ligt de focus vooral op de uitwerking van globale en concrete 
doelstellingen en het verkennen van de mogelijkheden om te monitoren in hoeverre deze doelen 
worden bereikt. Daartoe wordt in hoofdstuk 1 allereerst onze visie op het sociaal domein opnieuw 
neergezet, waarna in hoofdstuk 2 de globale doelstellingen aan de orde komen die vervolgens in 
hoofdstuk 3 meer concreet worden uitgewerkt. We komen nog niet tot concrete doelstellingen, maar 
maken met indicatoren en meetplannen wel mogelijk hoe tot deze concrete doelen gekomen kan 
worden. Daartoe wordt in hoofdstuk 4 uiteengezet hoe voor de gepresenteerde indicatoren uit 
hoofdstuk 3 een nulmeting is uit te voeren. In hoofdstuk 5 wordt neergezet hoe we vervolgens met de 
informatie uit metingen aan de slag kunnen en welke regiemogelijkheden dit oplevert. In hoofdstuk 6 
gaan we tenslotte in op het dashboard waarover we op dit moment beschikken.  
 
1. Samenhang 
 
Om te kunnen monitoren is het van belang visie, globale doelstellingen, concrete doelstellingen en 
activiteiten met elkaar in samenhang te brengen. De visie op het sociaal domein is afkomstig uit het 
integraal beleidsplan sociaal domein: 
 
 

“In de visie van de gemeente Woerden hebben inwoners/huishoudens volledig de regie bij het vormgeven van hun goede 
leven. Dit betekent dat zij, wanneer zij op een of meerdere leefgebieden ondersteuning nodig hebben:  
  zelf een ondersteuningsplan c.q. de gemotiveerde redenen formuleren;  zelf de noodzakelijke ondersteuning inkopen met een PGB (levenslang, levensbreed) en  eigenaar zijn van hun dossier. 
 
Inwoners/huishoudens die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelf of met ondersteuning van het sociaal netwerk, de regie te 
voeren, ontvangen passende informele en/of professionele ondersteuning. Deze ondersteuning is integraal en gaat uit van 
wat inwoners/huishoudens en/of het sociaal netwerk zelf op kunnen pakken.” 

 
In deze nota wordt met name ingegaan op de uitwerking van deze visie in globale en concrete 
doelstellingen die een meerjarig karakter hebben. Het is de bedoeling dat visie, globale en concrete 
doelstellingen, na de consultatieronde, ook een plek krijgen in de programmabegroting en de 
begrotingscyclus. Deze nota gaat niet over wat gedaan wordt om doelstellingen te realiseren. Het 
biedt doelstellingen en daarbij de handvaten om te monitoren of de gestelde doelen al dan niet 
worden gehaald.  
 
2. Doelstellingen, globaal 
 
In het coalitieakkoord, het collegeprogramma en het integraal beleidsplan sociaal domein neemt een 
aantal begrippen een centrale plaats in. Het gaat daarbij om de begrippen: zelfredzaamheid, 
samenredzaamheid, zelfregie, wederkerigheid, kostenbewustzijn en samenwerking. Deze begrippen 
worden hieronder vertaald naar globale doelstellingen.  
 
1. Inwoners zijn naar vermogen zelfredzaam 
 
Zelfredzaamheid is uit te leggen als het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële 
vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijk verkeer 
mogelijk maken. Ook kan het omschreven worden als het met zo min mogelijk overheidssteun een 
zelfstandig leven kunnen leiden. In Woerden vinden wij het generen van inkomen uit werk en het 
beschikken over een startkwalificatie belangrijke voorwaarden voor zelfredzaamheid. Waar sprake is 
van verminderde zelfredzaamheid wordt van inwoners verwacht dat zij onderzoeken, indien nodig met 
hulp van anderen, in hoeverre de zelfredzaamheid vergroot kan worden. 
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2. Inwoners zijn naar vermogen samenredzaam 
 
Wij verwachten van inwoners dat zij naar elkaar omkijken en dat zij zelf initiatieven nemen om hun 
leefomgeving te verbeteren. De gemeente beperkt zich tot een stimulerende, faciliterende en 
verbindende rol. Wij streven na dat mensen naar vermogen betrokken zijn bij hun naasten als 
mantelzorger of zich inzetten voor hun omgeving als vrijwilliger.  
 
3. Inwoners geven naar vermogen blijk van zelfregie 
 
Zelfregie vatten wij op als het organiseren/coördineren van het eigen leven met als doel een goed 
leven in eigen ogen. Regievoering is ook het richting geven aan het leven, ook wanneer men een 
beroep op anderen moet doen voor steun bij zelfredzaamheid of participatie”. Zelfregie gaat dus om 
zelf beslissen over het leven en eventuele ondersteuning daarbinnen. Het gaat om zelf bepalen, niet 
om zelf doen. 
 
Zelfregie is ook het uitgangspunt bij de werkwijze van WoerdenWijzer.nl. Wij stimuleren dat mensen 
regie hebben en houden op hun ondersteuning. Inwoners stellen, zelf of met hulp van hun netwerk, 
het ondersteuningsplan op en zij kunnen zelf ondersteuning inkopen met het persoonsgebonden 
budget. Inwoners blijven verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van hun eigen leven en 
kunnen gebruik maken van ondersteuning die op hun leven aansluit. Zelfregie moet daarmee ook 
leiden tot meer maatwerk in de ondersteuning.  
 
4. Inwoners die ondersteuning ontvangen, geven naar vermogen blijk van wederkerigheid 
 
Wederkerigheid bevordert de gelijkwaardigheid in relaties tussen mensen. Het gaat er niet om dat 
mensen iets terug moeten doen omdat ze iets ontvangen, maar om vast te houden aan het 
uitgangspunt dat iedereen ertoe doet en dat dus ook elke bijdrage ertoe doet.  
 
Mensen kunnen - ondanks hun beperkingen - ondersteuning, verlichting of een andere wezenlijke 
bijdrage leveren aan het leven van anderen. Ook de allerkwetsbaarsten kunnen daarmee volwaardig 
participeren in de samenleving, bijvoorbeeld door middel van koken, lezen, een wandeling maken of 
een belastingformulier invullen met een ander. Het zijn bijdragen die ertoe doen en waartoe we 
iedereen graag motiveren. 
 
5. Inwoners met een ondersteuningsvraag maken gebruik van de optimaal passende oplossing 
 
Het uitgangspunt goedkoopst-adequaat is ontleend aan de voormalige Wvg-praktijk (Wet 
voorzieningen gehandicapten) binnen gemeenten. Woerden staat echter een optimaal passende 
oplossing voor, waarbij aan inwoners echt maatwerk kan worden geboden, bijvoorbeeld met inzet van 
een persoonsgebonden budget. Inwoners hebben gelegenheid om zelf een eigen budget bij te leggen. 
 
6. Maatschappelijke partners werken samen met inwoners, met elkaar en met de gemeente 
 
Organisaties met verschillende waarden, en professionals met uiteenlopende professionele normen 
moeten samen tot nieuwe dienstverlening komen. Dat vraagt om visie, het bewust vorm geven van het 
samenwerkingsproces en gerichte interventies kunnen doen die de samenwerking stimuleren. 
Partners die de dynamiek in wijknetwerken en ketenzorg begrijpen en de vaardigheid hebben om te 
pro-actief te handelen, kunnen enorm helpen om de noodzakelijke kanteling van het sociaal domein te 
versnellen. 
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3. Naar concrete doelstellingen 
 
Bovenstaande globale doelstellingen zijn een vertaling en nadere uitwerking van de visie als 
geformuleerd in het integraal beleidsplan sociaal domein. Om te kunnen monitoren is het echter van 
belang om te komen tot concrete doelstellingen. Om goed te kunnen sturen, is het van belang de 
vraag te stellen wat er nu echt toe doet en van daaruit focus aan te brengen. Op basis van 
bovenstaande globale doelstellingen zijn daarom de volgende indicatoren opgesteld. Deze laten 
vooral zien welke beweging we willen vaststellen om te concluderen of we doelstellingen al dan niet 
bereiken.  
 
Een % toename in de periode 2015 – 2018 van:  

- het aantal inwoners dat inkomen verwerft uit arbeid 

- het aantal jongeren met een startkwalificatie 

- het aantal gezinnen met problemen in meerdere leefgebieden dat zelfredzamer wordt 

- het aantal gezinnen met problemen op het gebied van werk en inkomen dat meer participeert 

- het aantal inwoners dat mantelzorger is 

- het aantal inwoners dat vrijwilliger is 

- het aantal inwoners dat ondersteuning ontvangt in de vorm van een persoonsgebonden 
budget 

- het aantal inwoners dat zelf of met hulp van het eigen netwerk een ondersteuningsplan opstelt 

- het aantal inwoners dat de website WoerdenWijzer.nl bezoekt alvorens een aanvraag in te 
dienen. 

- de klanttevredenheid over WoerdenWijzer.nl. 
 
Een % afname in de periode 2015 – 2018 van:  

- het aantal inwoners dat tweedelijnsondersteuning ontvangt 

- de gemiddelde gemeentelijke besteding aan voorzieningen per adres 

- de gemiddelde gemeentelijke besteding aan voorzieningen per adres waar een huishouden 
problemen in meerdere leefgebieden ervaart 

 
Daarmee is de meerjarige beweging die we willen realiseren in de periode 2014 – 2018 verwoord. Om 
echter tot concrete doelstellingen te komen, is het van belang om aan doelstellingen waarden te 
verbinden. Bijvoorbeeld: het aantal inwoners dat tweedelijnsondersteuning ontvangt is in de periode 
2014 – 2018 met 15 procent afgenomen. Om deze waarden vast te stellen is het van belang om 
nulmetingen uit te voeren. We kunnen stellen dat we willen realiseren dat in 2018 25 procent van de 
inwoners vrijwilliger is, maar wat betekent een dergelijke waarde als we niet weten welk percentage 
momenteel vrijwilliger is. We weten dan niet of de doelstelling realistisch en ambitieus is. Wellicht 
beperkt het aandeel vrijwilligers zich nu tot vijf procent en is de doelstelling overambitieus. Of wellicht 
is momenteel juist 30 procent van de inwoners reeds vrijwilliger en gaat er om die reden weinig 
ambitie uit van de doelstelling. Om tot realistische én ambitieuze doelstellingen te komen is het 
zodoende belangrijk om nulmetingen uit te voeren.  
 
4. Nulmetingen uitvoeren 
 
Hieronder wordt per indicator omschreven of reeds in een nulmeting is voorzien en/of hoe de 
(vervolg)meting tot stand komt.  
 
1. het aantal inwoners dat inkomen verwerft uit arbeid 
 
De beroepsbevolking is een economische term, waarmee het aantal mensen in een bepaald gebied 
wordt aangeduid dat wil, kan en mag werken. 
Tot de beroepsbevolking worden gerekend alle personen tussen de 15 en 65: 

1. die ten minste twaalf uur per week werken; 
2. die werk hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week gaan werken; 
3. die verklaren ten minste twaalf uur per week te willen en kunnen werken, daarvoor 

beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf uur per week te 
vinden, maar toch niet werken. (werkzoekenden) 

 
Mensen tussen 15-65 jaar die niet of minder dan 12 uur werken en niet op zoek zijn naar werk worden 
de niet-beroepsbevolking genoemd. De beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking samen vormen 
de beroepsgeschikte bevolking. 
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De mate waarin de beroepsbevolking van een bepaald gebied actief is op de arbeidsmarkt, wordt 
participatiegraad genoemd. De activiteit van de bevolking kan zowel betekenen, dat men een baan 
heeft of een baan zoekt. Ook worden de begrippen deelnemingspercentage en activiteitsgraad 
gebruikt. De participatiegraad is gelijk aan het quotiënt van de beroepsbevolking en de 
beroepsgeschikte bevolking.  
 
De formule hiervoor is:  
 

 
 
Op basis van cijfers van CBS en SCP is de participatiegraad vast te stellen. Extra metingen zijn niet 
noodzakelijk.  
 
 
2. het aantal jongeren met een startkwalificatie 
 
Het aantal jongeren met een startkwalificatie is op te vragen bij het Regionaal Bureau Leerplicht 
Utrecht Noord West. Op basis van deze gegevens kan dan vervolgens een doelstelling worden 
geformuleerd waarin concreet staat vermeld met welk percentage het aantal jongeren met een 
startkwalificatie dient toe te nemen.  
 
3. het aantal gezinnen met problemen in meerdere leefgebieden dat zelfredzamer wordt 
 
Om vast te stellen of gezinnen problemen ervaren in meerdere leefgebieden, kan bekeken worden in 
hoeverre er op adressen  meerdere voorzieningen worden aangesproken. We brengen dan in beeld of 
sprake is van stapeling op basis van de gegevens waarover de gemeente beschikt op basis van 
voorzieningenverstrekking. In verband met privacyregels kan hierbij, zonder toestemming van 
betreffende inwoners, geen gebruik worden gemaakt van de gegevens van externe partners. Dit is 
ook van toepassing bij Ferm Werk, waardoor gegevens over werk en inkomen niet kunnen worden 
betrokken bij de monitor.  
 
Overigens hoeft het aanspreken van meerdere voorzieningen op 1 adres niet te betekenen dat sprake 
is van multiproblematiek. De verstrekking van diverse voorzieningen en/of de aanspraak van diverse 
regelingen kan ook samenhangen met één beperking. Om vast te stellen of er problemen zijn in 
meerdere leefgebieden is dus altijd nader onderzoek nodig.  
 
Wanneer is vastgesteld in hoeverre gezinnen met problemen kampen in meerdere leefgebieden, kan 
de zelfredzaamheid van deze gezinnen in kaart worden gebracht. Dit kan gedaan worden door een 
sociaal makelaar die hierbij gebruik maakt van de zelfredzaamheidmatrix. Op basis van de uitkomsten 
van deze analyse stelt het gezin een ondersteuningsplan op, waarin ook staat vermeld op welke 
gebieden ondersteuning (informeel of formeel) kan bijdragen aan vergroting van de zelfredzaamheid. 
Na een periode x (bijvoorbeeld 2 jaar) kan met een heronderzoek vastgesteld worden of de 
doelstellingen uit het ondersteuningsplan zijn bereikt en of het gezin op de omschreven gebieden 
zelfredzamer is geworden.  
 
Dit betekent samenvattend dat 1) gezinnen worden geselecteerd, 2) de zelfredzaamheid van gezinnen 
in kaart wordt gebracht, 3) er ten aanzien van zelfredzaamheid doelstellingen worden opgenomen in 
het ondersteuningsplan, 4) na een periode x in kaart wordt gebracht of de zelfredzaamheid is 
verbeterd. We doen dit voor alle geselecteerde gezinnen en doen een inschatting of de doelstellingen 
worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld: 60 % van het aantal gezinnen met problemen in meerdere 
leefgebieden in 2014, is zelfredzamer in 2018. We kunnen dan vaststellen of deze doelstelling is 
gerealiseerd. 
 
4. het aantal gezinnen met problemen op het gebied van werk en inkomen dat meer participeert 
 
Ferm Werk brengt in kaart in hoeverre gezinnen die zich melden met problemen op het gebied van 
werk en inkomen, participeren. Dit wordt geregistreerd met behulp van de participatieladder, waarbij 
wordt aangegeven of inwoners werk hebben, vrijwilligerswerk doen, etc. Inwoners die werk vinden of 
starten met vrijwilligerswerk stijgen een trede op de participatieladder. Doordat geregistreerd wordt op 
welke trede inwoners zich bevinden op de participatieladder, kan ook zowel de gewenste als de 
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gerealiseerde beweging in beeld worden gebracht. Op basis van een nulmeting kunnen we omtrent 
participatie doelstellingen formuleren en achteraf nagaan of deze doelstellingen zijn gerealiseerd. 
 
5. het aantal inwoners dat mantelzorger is 
6. het aantal inwoners dat vrijwilliger is 
 
Om vast te stellen welk aandeel inwoners mantelzorger en/of vrijwilliger is, heeft het Verwey Jonker 
Instituut in 2014 een Lokale Kracht Meting gedaan. Daarin is opgenomen welk % inwoners actief is als 
mantelzorger en/of vrijwilliger, in welke frequentie en om hoeveel uren het gaat en welke vorm de 
inzet aanneemt. De rapportage van het Verwey Jonker Instituut dient als nulmeting. Na tenminste drie 
jaar kan opnieuw een meting plaatsvinden om vast te stellen of het aandeel mantelzorgers/vrijwilligers 
is toegenomen en, zo ja, of die toename overeenkomt met de gestelde doelen.  
 
In het investeringsplan worden middelen beschikbaar gesteld voor activiteiten die bevorderend werken 
op het aantal vrijwilligers en mantelzorgers.  
 
 
7. het aantal inwoners dat ondersteuning ontvangt in de vorm van een persoonsgebonden budget 
 
Op dit moment is nog niet in beeld gebracht welk aandeel inwoners dat op 1 januari 2015 een 
voorziening ontvangt, dit afneemt in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). Deze 
informatie is echter op korte termijn voorhanden, zodat we kunnen beschikken over een nulmeting 
omtrent het gebruik van PGB. Op basis van deze gegevens kan dan vervolgens een doelstelling 
worden geformuleerd waarin concreet staat vermeld met welk percentage het aantal inwoners met 
een PGB dient toe te nemen.  
 
8. het aantal inwoners dat zelf of met hulp van het eigen netwerk een ondersteuningsplan opstelt 
 
Op dit moment wordt een nieuw systeem neergezet waarin we ook registreren of inwoners het 
ondersteuningsplan zelf opstellen. Deze registratie dient als basis voor een nulmeting en vervolgens 
kan op elk moment in beeld worden gebracht welk aandeel inwoners met een ondersteuningsplan dit 
zelf heeft opgesteld.  
 
9. het aantal inwoners dat de website WoerdenWijzer.nl bezoekt alvorens een aanvraag in te dienen. 
 
Op dit moment wordt nog niet geregistreerd of inwoners die een aanvraag indienen eerst de website 
hebben bezocht. Dit dient in het vervolg te gebeuren en het systeem moet daartoe ook gelegenheid 
bieden. Deze registratie dient dan als basis voor een nulmeting en vervolgens kan op elk moment in 
beeld worden gebracht welk aandeel inwoners dat een aanvraag heeft ingediend, de website heeft 
bezocht.  
 
10. de klanttevredenheid over WoerdenWijzer.nl. 
 
Als onderdeel van het dashboard is een enquete uitgevoerd onder inwoners om de klanttevredenheid 
inzake WoerdenWijzer.nl te meten. Wij wegen nog af of wij in het vervolg kiezen voor een soortgelijke, 
jaarlijkse momentopname of dat wij directer na contact en meer continu de tevredenheid over de 
dienstverlening willen uitvragen. We merken overigens dat digitale enqueteformulieren onder de 
doelgroepen tot weinig respons leiden.  
 
11. het aantal inwoners dat tweedelijnsondersteuning ontvangt 
 
Inmiddels is het aantal besluiten tot verstrekking van een voorziening dat op 1 januari 2015 actief was, 
in beeld gebracht. Hierbij is het echter nog ingewikkeld om een onderscheid te maken tussen 
eerstelijns- of tweedelijnsondersteuning. Als onderdeel van het nieuwe inkooptraject voor jeugdzorg 
worden productgroepen nader gespecificeerd en soms anders ingedeeld. Daaraan wordt dan ook 
gekoppeld of sprake is van eerstelijns- of tweedelijnsondersteuning. Pas als deze vertaalslag heeft 
plaatsgevonden, beschikken we over een nulmeting voor het aantal inwoners dat 
tweedelijnsondersteuning afneemt. Vervolgens kan op elk moment in beeld worden gebracht welk 
aandeel inwoners beschikt over tweedelijnsondersteuning en of sprake is van een afname dan wel 
toename.  
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12. de gemiddelde gemeentelijke besteding aan voorzieningen per adres 
 
Wanneer alle ondersteuningssoorten goed zijn opgenomen in het registratiesysteem, kan hier 
vervolgens ook een prijs aan verbonden worden. We kunnen dan inzichtelijk maken welk bedrag aan 
ondersteuning op een adres wordt besteed en dit is vervolgens vertalen naar een gemiddelde op het 
gehele bestand. Een eventuele vermindering van vraag, bijvoorbeeld als gevolg van meer informele 
ondersteuning in de wijk, kan zich vertalen in een daling van de gemiddelde besteding aan 
voorzieningen per adres.  
 
13. de gemiddelde gemeentelijke besteding aan voorzieningen per adres waar een huishouden 
problemen in meerdere leefgebieden ervaart 
 
Op basis van de meting als omschreven onder negen kan ook een aantal inwoners worden 
geselecteerd dat voldoet aan een aantal kenmerken, bijvoorbeeld de afname van meerdere 
voorzieningen of het woonachtig zijn in een bepaalde buurt, wijk of dorp. Hierbij kan dan selectiever 
bekeken worden of interventies en activiteiten zich ook vertalen in een gemiddeld lagere besteding per 
adres. 
 
5. Realistische en ambitieuze doelstellingen 
 
Wanneer op bovenomschreven indicatoren nulmetingen hebben plaatsgevonden, is het mogelijk 
concrete doelstellingen te formuleren. Concreet betekent hier: het verbinden van een waarde aan een 
indicator. Bijvoorbeeld: in de periode 2014 – 2018 neemt het aantal / het aandeel inwoners dat 
vrijwilliger is in Woerden toe met 15 procent. Omschreven is dat op basis van de nulmetingen het 
mogelijk is om doelstellingen op te stellen die zowel realistisch als ambitieus zijn.  
 
Maar ook na uitvoering van de nulmetingen blijven realisme en ambitie een vraagstuk. Sowieso zijn er 
altijd externe ontwikkelingen van kracht die het behalen van de gestelde doelen belemmeren dan wel 
bevorderen. Denk aan een financieel-economische crisis die doorwerkt op de werkloosheid. Deze kan 
tot gevolg hebben dat de gestelde doelen omtrent arbeidsparticipatie niet worden gehaald. Dit 
betekent echter niet dat het zinloos is concrete doelstellingen te formuleren.  
 
Concrete doelstellingen geven richting. Ze helpen ons inzichtelijk te maken of onze activiteiten effect 
hebben, maar ze stellen ons ook in staat om het realisme en de ambitie van de doelstellingen te 
bewaken. Wanneer uitvoering van bepaalde activiteiten het behalen van doelstellingen bemoeilijkt, is 
het wellicht goed om de uitvoering over een andere boeg te gooien. Wanneer echter externe 
ontwikkelingen het behalen van doelstellingen bemoeilijken, is het zinvol de vraag te stellen of a) we 
bereid zijn tot meer of andere activiteiten om de doelstellingen alsnog te realiseren, of b) we er goed 
aan doen de doelstellingen aan te passen, vanuit een oogpunt van realisme en ambitie. Het 
formuleren van concrete doelen helpt ons bij het maken van deze analyse en helpt ons bij het 
uitvoeren van de gemeentelijke regierol.  
 
6. Het dashboard sociaal domein 
 
Tijdens de informatiebijeenkomst van 9 april 2015 is het dashboard sociaal domein gepresenteerd. 
Met dit dashboard zijn de uitkomsten van diverse nulmetingen gepresenteerd en ook is er informatie 
toegevoegd over de impact van de transities op inwoners en de tevredenheid van inwoners over de 
dienstverlening van WoerdenWijzer.nl. Hieronder wordt het dashboard nader toegelicht, zodat ook via 
deze weg kennis kan worden genomen van de resultaten. Het dashboard is als bijlage toegevoegd. 
 
Samenvatting  48 Procent van de inwoners geeft aan voldoende/goed geïnformeerd te zijn over de 

veranderingen die samenhangen met de transitie van ondersteuning die plaatsvond op 1 
januari 2015. Daarnaast geeft 54 procent aan dat de veranderingen voor hen niet merkbaar 
zijn. Daarentegen zijn de veranderingen voor 17 procent fors merkbaar.  Het beroep op website en telefonische toegang is flink gestegen. Het aantal telefonische 
meldingen was in maart 2015 77 procent hoger dan het gemiddelde van 2014. Het 
websitebezoek was in maart 2015 136 procent hoger dan het gemiddelde van 2014.  Inwoners zijn tevreden over de dienstverlening van WoerdenWijzer.nl. Inwoners geven aan 
dat zij respectvol worden bejegend door sociaal makelaars. 89 Procent voelt zich geholpen na 
contact met de integrale toegang van WoerdenWijzer.nl. 
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 30 Procent geeft aan mantelzorger te zijn (geweest),  55 procent van de inwoners doet aan 
vrijwilligerswerk.  Op 1 januari 2015 zijn 1200 besluiten actief voor de verstrekking van jeugdhulp in brede zin. 
Het gaat daarbij om lichtere vormen van kortdurende, ambulante begeleiding als ook 
crisishulp als de veiligheid in het geding is.   Op 1339 adressen is één besluit voor het ontvangen van ondersteuning actief. Daarentegen is 
op 17 adressen in Woerden sprake van een stapeling naar 10 t/m 15 voorzieningen.   Omdat gewerkt wordt met voorschotten is er op basis van de financiële informatie uit het 
eerste kwartaal nog weinig te zeggen over over- of onderbesteding voor wat betreft de nieuwe 
ondersteuningsvormen die zijn overgekomen met de transities naar de gemeente Woerden.  

 
Impact voor inwoners  Circa 1.000 inwoners maakten op 1 januari 2015 aanspraak op ondersteuning waarvoor de 

gemeente Woerden per deze datum verantwoordelijk is. Onder deze inwoners is in maart 
2015 een enquête verspreid met als doel in beeld te brengen hoe inwoners deze verandering 
ervaren.  Door 304 inwoners is voor 7 april 2015 een ingevulde enquête retour ontvangen. Circa 58 
procent van deze inwoners ontvangt begeleiding of dagbesteding, 26 procent krijgt 
persoonlijke verzorging en 22 procent maakt gebruik van jeugdhulp of gezinsondersteuning. 
Soms wordt ondersteuning uit meerdere regeling afgenomen.   Van deze 304 inwoners geeft 9 procent aan niet op de hoogte te zijn van de veranderingen. 
Daarentegen geeft 43 procent van de inwoners aan wel op de hoogte te zijn, maar had men 
beter geïnformeerd willen worden. 48 Procent van de inwoners geeft aan voldoende/goed 
geïnformeerd te zijn over de veranderingen.  Onder 304 inwoners geeft 54 procent aan dat de veranderingen voor hen niet merkbaar zijn. 
Daarentegen zijn de veranderingen voor 17 procent fors merkbaar, aldus de respondenten.  Van 304 inwoners geeft 31 procent aan (nog) geen mening te hebben over de impact van de 
veranderingen op hun situatie. Veel mensen geven aan nog af te wachten. 31 procent ervaart 
hun situatie in relatie tot de veranderingen als enigszins positief of positief. Daarentegen geeft 
37 procent aan dat zij de impact van de veranderingen voor hun situatie als enigszins negatief 
of negatief ervaren. 

 
Beroep op WoerdenWijzer.nl  In 2014 had de website WoerdenWijzer.nl maandelijks gemiddeld 514 (unieke) bezoekers. In 

maart 2015 waren dit 1211 (unieke) bezoekers. Daarmee is dit bezoekersaantal gestegen met 
136 procent.  In 2014 ontving de integrale toegang van WoerdenWijzer.nl maandelijks gemiddeld 113 
telefoontjes die werden geregistreerd als melding. Dit betekent dat uit het telefonisch contact 
een actie is voortgekomen. In maart 2015 is dit aantal met 77 procent gestegen naar 200  
telefonische meldingen. Voor 55 procent van deze meldingen (109 telefoontjes) was nader 
contact met het consulententeam noodzakelijk. Daarentegen gold voor 15 procent van deze 
200 meldingen (29 telefoontjes) dat kon worden volstaan met een voorliggende oplossing. In 
de overige gevallen (30 procent) zijn inwoners doorverwezen, bijvoorbeeld naar Ferm Werk. 

 
Klanttevredenheid WoerdenWijzer.nl  Van de 75 ondervraagde inwoners voelt 87 procent zich geholpen door WoerdenWijzer.nl. 

Circa 89 procent geeft aan dat zij tevreden zijn over de verstrekte informatie.  Van de 75 ondervraagde inwoners vindt 71 procent dat de website duidelijk is. Ook geeft 71 
procent aan dat de website hen verder heeft geholpen.   Van 10 ondervraagde inwoners die contact hadden met sociaal makelaars, geeft 100 procent 
aan tevreden zijn over de begeleiding. Men voelt zich respectvol bejegend en er is voldoende 
tijd en ruimte om zaken te bespreken.   

 
Lokale kracht   30 Procent van de ondervraagden uit Woerden geeft aan mantelzorger te zijn (geweest). Van 

de ondervraagden doet 55 procent aan vrijwilligerswerk. Voor 21 procent van de 
ondervraagden geldt dat zij niet actief zijn in de vorm van burenhulp, mantelzorg en 
vrijwilligerswerk. 

 
Verstrekking  
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 Op 1 januari 2015 zijn 1200 besluiten actief voor de verstrekking van jeugdhulp in brede zin. 
Het gaat daarbij om lichtere vormen van ambulante begeleiding als ook crisishulp als de 
veiligheid in het geding is.   Op 1 januari 2015 zijn 1484 besluiten actief om in het kader van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning een vervoersvoorziening te verstrekken. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om 
een scootmobiel, een OV taxipas of een aangepaste fiets / driewieler.   Op 1 januari 2015 hadden 515 inwoners recht op bijstand en maakten 285 inwoners 
aanspraak op beschut werk.  

 
Stapeling  Op 1339 adressen is in Woerden op 1 januari 2015 één besluit voor het ontvangen van 

ondersteuning actief. Deze ondersteuning kan betrekking hebben op de volle breedte van de 
Wmo, leerlingenvervoer, schulphulpverlening en jeugdhulp. Inkomensondersteuning is nog 
niet meegenomen in dit overzicht, maar inmiddels is deze informatie beschikbaar.  Op 17 adressen in Woerden is sprake van een stapeling naar 10 t/m 15 voorzieningen. Er zijn 
ook adressen waar 17 en 22 besluiten actief zijn voor ondersteuning, maar dan gaat het om 
instellingen.   Van de 181 adressen waar 4 besluiten voor de ontvangst van ondersteuning actief zijn, gaat 
het op 25 adressen om hulp bij het huishouden in categorie 2. Dit betekent dat inwoners die 
woonachtig zijn op deze adressen het huishouden niet zelf kunnen organiseren. Naast HH2 
worden er op deze adressen nog drie voorzieningen afgenomen.  Van de 112 adressen waar 5 besluiten voor de ontvangst van ondersteuning actief zijn, gaat 
het op 18 adressen om leerlingenvervoer. Naast leerlingenvervoer worden er op deze 
adressen nog vier voorzieningen afgenomen. Dit betekent dat kinderen die woonachtig zijn op 
deze adressen vervoerd worden naar speciaal onderwijs.  

  
Besteding Q1, 2015  Inzake de PGB verstrekking is op 1 april 2015 sprake van een overbesteding op jeugdhulp, 

hulp bij het huishouden en voormalige AWBZ voorzieningen. Het betreft hier voorschotten 
voor het tweede kwartaal die aan het einde van het eerste kwartaal in 2015 hebben 
plaatsgevonden.  Inzake zorg in natura (ZIN) is op 1 april 2015 sprake van een onderbesteding op de jeugdhulp, 
hulp bij het huishouden, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen. 
Dit volgt uit achterstanden bij het oppakken van aanvragen, waardoor geplande uitgaven 
doorlopen naar het tweede kwartaal.    Omdat gewerkt wordt met voorschotten is er op basis van de financiële informatie uit het 
eerste kwartaal nog weinig te zeggen over over- of onderbesteding voor wat betreft de nieuwe 
ondersteuningsvormen die zijn overgekomen met de transities naar de gemeente Woerden.   Op 1 april 2015 is sprake van een overschrijding inzake inkomensondersteuning in het kader 
van de Wet Werk en Bijstand.  

 
7. Tot slot 
 
In deze nota zijn op basis van onze visie op het sociaal domein, de globale en concrete doelstellingen 
nader uitgewerkt. Om werkelijk tot concrete doelstellingen te komen zijn er soms nog nulmetingen 
nodig. Tegelijkertijd blijkt uit het dashboard sociaal domein dat er ook al veel informatie voorhanden is.  
 
We benadrukken graag het belang om over concrete doelstellingen te beschikken en daarover een 
goed kaderstellend gesprek in de raad te hebben. In deze nota wordt e.e.a. uitgewerkt in kwantitatief 
onderzoek. Evenzo belangrijk is het om oog te hebben voor kwalitatieve informatie, de verhalen van 
mensen en soms die paar signalen die ons aanzetten tot het stellen van nieuwe vragen. In die zin 
monitoren we met open vizier, met ruimte voor nieuwe inzichten, zodat de gemeente zijn regierol ten 
volle kan oppakken.  
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BIJLAGE 1:  Amendement monitoring Sociaal Domein 

 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Integraal 

Beleidsplan Sociaal Domein 

 

Het raadsbesluit wordt gewijzigd, waardoor het als volgt komt te luiden: 

 
De raad besluit tot: 
 

Beleid sociaal domein 

 

1. Het vaststellen van het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2016. 

2. Het vaststellen van de beleidsuitgangspunten betreffende de WMO 2015, de Jeugdwet, het 

Passend Onderwijs en de Participatiewet zoals verwoord in bijlage 1 bij het Integraal 

beleidsplan Sociaal Domein 2015-2016 (bijlage 1 14i.03789). 

 

Aan te vullen met: 

 

Het vaststellen van de volgende kaders met betrekking tot de monitoring door de raad: 

1. Voor een goede invulling van de gemeentelijke taken binnen het sociale domein is een 

lerende organisatie (raad, college, ambtelijk apparaat, zorgverleners, cliënten) noodzakelijk. 

2. De raad ontvangt zo spoedig mogelijk van het College een voorstel voor monitoring binnen 

het sociale domein waarin drie momenten van monitorrapportage in 2015 vastgelegd 

worden. 

 

Op deze drie momenten krijgt de raad in ieder geval stuurinformatie over: 

de voortgang van het behalen van doelstellingen zoals beschreven in de 

doelenboom. 

i. De lagenstructuur (signaleren, preventie, 0e lijn, toegang, 1e lijn, 2e lijn en overig) 

ii. zoals gebruikt in de begroting met inzicht in gebruik en financiën. 

iii. De voortgang van het naleven en opnieuw afsluiten van zorgcontracten 

iv. Innovatieve mogelijkheden vanuit eigen praktijk en best practises elders. 

v. Bijstelling van nieuwe beleidskaders voor 2016 en verder 
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DASHBOARD SOCIAAL DOMEIN

Niet

Niet meer

Ja

Mantelzorg

7 %

23 %

70 %

Burenhulp

Niet

Jaarljks

Maandelijks

Wekelijks

Dagelijks

33 %

17 %

7 %

41 %

Niet

Jaarlijks

Maandelijks

Wekelijks

Dagelijk

11 %

20 %

15 %
9 %

45 %

Vrijwilligerswerk

3 soorten

2 soorten

1 soort

Geen enkele

21 %

36 %

34 %

9 %

Combinaties van inzet

Nee

Misschien

Ja

Bereid tot meer inzet?

29 %

64 %

7 %

Lokale kracht

Hulp bij het huishouden (HH)

Rolstoelvoorziening (RV)

Persoonlijke verzorging (PV)

Verblijf (VB)

Parkeerkaart (GPK)

Vervoersvoorziening (VV)

Woonvoorziening (WV)

Begeleiding en dagbesteding (BG)

Bijstand (WWB)

Beschut Werk (WSW)

810

29

567

3

1484

452

529
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482

Jeugdhulp (JH)

Schuldhulpverlening (SH)

Leerlingenvervoer (LV)

1200

Aantal besluiten tot toekenning voorziening, geldig op 01-01-2015

238

515

285

169

Verstrekking

voorschot Q2

voorschot Q2

voorschot Q2

Ja: 87 %

Nee: 13 %

Ja: 96 %

71 procent vindt dat de website duidelijk is

71 procent vindt dat de website hen heeft geholpen

47 procent heeft de website van WoerdenWijzer.nl bekeken

Tevredenheid over WoerdenWijzer.nl

Tevredenheid over WoerdenWijzer.nl

Jan 15 Febr 15
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Maart 15

514

Aantal unieke bezoekers p/m website WoerdenWijzer.nl

Totaal aantal 

unieke bezoeken

Maandelijks gemiddelde 2014

1211

Jan 15 Febr 15
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158

187

Maart 15

113

Aantal meldingen telefonische toegang 2015

69

79

22
26

Totaal aantal 

telefonische meldingen

Totaal aantal meldingen 

doorgezet naar consulententeam

Maandelijks gemiddelde 2014

Totaal aantal meldingen 

opgelost met voorliggende oplossing

200

109

29

Beroep op WoerdenWijzer.nl

Weet u dat de gemeente sinds 1 jan 2015 

verantwoordelijk is voor de ondersteuning, 

hulp en/of zorg die u ontvangt?

Zijn de veranderingen die plaatsvonden 

sinds 1 jan 2015 voor u merkbaar? Hoe ervaart u dit?

Impact voor inwoners

Nee, ik hoor dit nu voor het eerst.

Ja, maar ik had hier beter geïnformeerd 

over willen worden.

Ja, ik ben hier voldoende/goed over geïnformeerd.

Niet merkbaar

Beperkt merkbaar

Redelijk merkbaar

9 %

43 %

48 %

Fors merkbaar

54 %

16 %

13 %

17 %

Positief

Enigszins positief

Enigszins negatief

Negatief

Geen mening

- is zeer toegankelijk en heeft altijd tijd.

- neemt zorgen, maar niet de verantwoordelijkheid uit handen.

- denkt met de inwoner mee.

- heeft respect voor de inwoner.

- levert een bijdrage aan het oplossen van problemen.

Mensen zijn tevreden met hun sociaal makelaar.

De sociaal makelaar:

Nee

Ja

Heeft de website u geholpen?

Nee

Ja

Heeft u de website bekeken?

Ja: 47 %

Website

Nee: 53 %

Ja: 71 %

Nee: 29 %

Vond u de website duidelijk?

Weet niet

Nee

Ja

Ja: 71 %

WN: 17 %

Nee: 12 %

Telefonische toegang

Onze inzet

Onze doelstellingen

Consulenten en sociaal makelaars bekijken de situatie integraal vanuit het leven van inwoners.

Het aantal inwoners dat mantelzorger is, neemt % toe in de periode 2014 - 2018

Het aantal inwoners dat vrijwilliger is, neemt % toe in de periode 2014 - 2018

Consulenten en sociaal makelaars hebben bij een hulpvraag oog voor wederkerigheid.

Consulenten en sociaal makelaars onderzoeken bij een hulpvraag de mogelijkheden tot zelfregie en samenredzaamheid.

Accountmanagers beoordelen het aanbod en de activiteiten van maatschappelijke partners bij subsidie- en inkooprelaties 

vanuit bovenstaande doelstellingen.

Beleidsadviseurs ontwikkelen, benoemen en formuleren gewenste situaties en de weg daar naar toe, in co-creatie 

met inwoners en maatschappelijke partners.

Het aantal inwoners dat WoerdenWijzer.nl bezoekt alvorens een aanvraag te doen, neemt % toe in de periode 2014 - 2018

De tevredenheid over WoerdenWijzer.nl, neemt % toe in periode 2014 - 2018

Het aantal inwoners dat zelf of met hulp van het eigen netwerk het ondersteuningsplan opstelt, neemt % toe in de periode 2014 - 2018

Het aantal inwoners dat ondersteuning in de vorm van een PGB ontvangt, neemt % toe in de periode 2014 - 2018

Het aantal inwoners dat een tweedelijnsvoorziening gebruikt, neemt % af in de periode 2014 - 2018

Het aantal gezinnen met problemen in meerdere leefgebieden dat zelfredzamer wordt, neemt % toe in de periode 2014 - 2018

Het aantal jongeren met een startkwalificatie, neemt % toe in de periode 2014 - 2018

Het aantal inwoners dat inkomen verwerft door middel van arbeid, neemt % toe in de periode 2014 - 2018

Gemiddelde besteding per adres waar meerdere voorzieningen worden geleverd, neemt % af in de periode 2014 - 2018

31 %

21 %
16 %

21 %

10 %


