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Inleiding 
 

Vanaf 1 januari 2015 kregen gemeenten er veel nieuwe taken bij voor de zorg en ondersteuning van 

inwoners. Gemeente werden verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, de Participatiewet, 

de wet voor Passend Onderwijs en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Daarmee ontstond 

er een nieuw sociaal domein. Inwoners kregen zorg en ondersteuning niet langer vanuit verschillende 

wetten, systemen en uitvoerders. Financiële schotten konden weg en het zou bovendien mogelijk zijn 

om één toegang te maken. Gemeenten zouden werken vanuit één gezin, één plan en één regisseur. 

Daarbij ontstond de aanname dat het aanmerkelijk goedkoper kon. De decentralisaties gingen 

gepaard met forse bezuinigingen. 

 

In de aanloop naar de decentralisaties is vaak geconstateerd dat de voorbereiding op de nieuwe taken 

moeizaam verliep. Gemeenten bleven lang in het ongewisse over de juridische en budgettaire kaders. 

Ook wisten we eigenlijk niet zo goed om hoeveel mensen het ging. Relevante onderdelen van de 

bedrijfsvoering functioneerden bovendien pas na de feitelijke decentralisatie en er werden veel keuzes 

aan gemeenten zelf overgelaten.  

 

Desalniettemin gingen veel gemeenten aan de slag. Zo ook Woerden. Het moest, maar wij hadden als 

gemeente vooral veel zin om de zorg en ondersteuning voor inwoners te verbeteren. Daarom werkt 

Woerden al vanaf 2014 met WoerdenWijzer en stelde de gemeenteraad in november 2014 het 

Integraal Beleidsplan Sociaal Domein vast. Vorig jaar (2016) voerde Woerden al een quick scan uit 

om onze partners te vragen hoe het ging en wat er beter kon. Wij stelden toen vast dat de transitie 

eigenlijk best goed is verlopen. Taken en verantwoordelijkheden zijn overgedragen. Ondanks kritische 

maatschappelijke geluiden, is de onrust weggebleven. De werkzaamheden voor zorg en 

ondersteuning voor inwoners draaiden eigenlijk “gewoon” door dankzij de grote inspanningen van veel 
partners, vrijwilligers en collega’s. 
 

Naast dat er in 2015 taken zijn overgedragen, willen wij zorg en ondersteuning echt verbeteren. De 

zogeheten transformatie van het Sociaal Domein. Daarbij gaan wij er vanuit dat mensen het liefst zelf, 

of met hulp, invulling geven aan hun eigen leven. Lukt dat niet, dan zorgen wij voor de best passende 

vorm van zorg en ondersteuning voor inwoners. Daarbij willen wij het menselijke perspectief laten 

leiden in plaats van het (zorg)systeem. Mensen eerst! 

  
Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daarom willen wij nu de eerste twee á drie jaar van 
het nieuwe sociaal domein evalueren. De evaluaties moeten daarmee een instrument zijn om in de 
nieuwe raadsperiode het goede te behouden, maar ook om verder te verbeteren wat nodig is.  

Verantwoording 
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden 
evalueren in 2017 het Sociaal Domein. Dat is nodig. De nieuwe gemeenteraad moet weten hoe het 
beleid en de uitvoering van Woerden functioneren om zodoende goede besluiten te kunnen nemen 
over het vervolg. 

 

Daarom stelde het college in april 2017 aan de raad voor (17r. 00211) om de evaluatie gezamenlijk te 

begeleiden. De raad besloot om de onderzoeken te laten begeleiden door raadsleden dhr. R. Bakker 

en dhr. H. Bulk. De wethouders dhr. H. Haring en mevr. Y. Koster vertegenwoordigden het college. De 

commissie werd ambtelijk ondersteund door de directeur Sociaal Domein mevr. K. van den Heuvel en 

de programmamanager Sociaal Domein dhr. H. Witteveen. Ook de Participatieraad maakte deel uit 

van de begeleidingscommissie, maar beëindigde haar deelname in september 2017.  

 

De commissie begeleidde de voortgang en de kwaliteit van de (deel)onderzoeken. De commissie 

benadrukt dat de deelnemende raadsleden geenszins bij voorbaat instemmen met de conclusies van 

de evaluatie en zonder last of ruggespraak kunnen deelnemen aan de bespreking ervan in de 

gemeenteraad.  
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Onderzoeksopzet 
Om ons een beeld te verschaffen van het (functioneren van) sociaal domein, stelden wij onszelf vier 

vragen: 

 

Onderzoeksvragen 

 

Iedere vraag is uitgewerkt in een (deel)onderzoek. U treft alle onderliggende rapportages als bijlagen 

bij deze aanbiedingsnota en nodigen u graag uit om kennis te nemen van de onderzoeken. De vier 

vragen leveren afzonderlijke bevindingen, conclusies en aanbevelingen op, maar vullen elkaar ook 

aan en versterken elkaar. U treft in het vervolgen van deze aanbiedingsnota de bevindingen op 

hoofdlijnen. Waar nodig wordt verwezen tussen (deel)onderzoeken om de verbanden weer te geven. 

Hieronder volgt een beknopte toelichting op de onderzoeksopzet. De onderliggende rapportages 

bieden u een volledig overzicht van en verantwoording over de gehanteerde werkwijze. 

 

1. De Staat van Woerden 

Voor de Staat van Woerden zijn alle beschikbare (onderzoeks)gegevens geïnventariseerd die binnen 

het Sociaal Domein van de gemeente Woerden bekend zijn. Vervolgens zijn deze uitgewerkt en 

geanalyseerd. Inmiddels is De Staat van Woerden in de werkconferentie Sociaal Domein gebruikt om 

de maatschappelijke opgaven te bepalen die vervolgens zijn uitgewerkt in de Programmabegroting. 

 

2. 2-1-0 

Om te bepalen in welke mate het lukt om zorg en ondersteuning af te schalen, is vooral gekeken naar 

rapportages van FermWerk, zorgfacturen/budgetuitputting van de gemeente, het berichtenverkeer, 

CBS-databases, VNG-rapportages en beschikbare gegevens van voorliggende voorzieningen. Waar 

mogelijk is dit (deel)onderzoek voorzien van een benchmark. 

 

3. Aansluiting leefwereld 

De gemeente Woerden hanteert als uitgangspunt dat niet systemen leidend zijn, maar wat het beste is 

voor onze inwoners. Wij willen graag weten of wij aansluiten op de leefwereld van inwoners en 

daarom hebben wij het ze zelf gevraagd. Voor het cliëntervaringsonderzoek zijn enquêtes afgenomen. 

In het (deel)onderzoek Storytelling zijn inwoners geïnterviewd. De werkconferentie sociaal domein 

nam het initiatief om de storytelling specifiek toe te spitsen op (zorg)cliënten. 

 

4. Uitvoeringsstrategie 

In dit onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van de uitvoering en het beleid dat eraan ten 

grondslag ligt. Daarbij lag de focus op de gemeentelijke organisaties en vier uitvoeringspartners, 

namelijk het Regionaal Bureau Leerplicht, Inkoop- en Monitoringsorganisatie Utrecht West, FermWerk 

en SAVE. Het onderzoek richt zich op: 

- de (onderlinge) samenwerking en organisatiestructuren 

- de transformatie en het lerend vermogen 

- de bedrijfsvoering. 

 

De bevindingen zijn vervolgens getoetst, aangevuld en verbeterd door een werkconferentie met 15 

maatschappelijke partners op het gebied van zorg, ondersteuning, werk, inkomen, welzijn, preventie, 

maatschappelijk werk en onderwijszorgarrangementen. 

 
  

 Hoe gaat het nou eigenlijk in het sociaal domein in Woerden? 

 Wat is de efficiëntie van het sociaal domein? Lukt het om af te schalen van tweede- naar 

eerstelijns- naar voorliggende voorzieningen? 

 In welke mate sluiten wij aan op de leefwereld van onze inwoners? 

 Hoe effectief zijn de (onderlinge samenhang tussen) uitvoering(sorganisatie(s)) en de 

beleidsmatige keuzes die daaraan ten grondslag liggen? 
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Resultaten 
 
 
In dit hoofdstuk treft u onze hoofdconclusies. Wij nodigen u nogmaals van harte uit om kennis te 
nemen van alle onderliggende rapportages op de deelonderzoeken. Als wij het net ophalen, dan 
komen wij tot onderstaande conclusies. In het algemeen bevelen wij aan om de resultaten van deze 
evaluatie te betrekken bij de beleidsvorming in de nieuwe raadsperiode. Daar waar wij nog in de 
uitvoering van de huidige raadsperiode aanbevelingen ter harte nemen, vermelden wij dit expliciet. 
 
1. Woerden is een ontzettend mooie gemeenten om in te wonen! 
Het beeld dat De Staat van Woerden schetst is positief. Het overzicht geeft voldoende aanleiding om 
onze gezamenlijke opgaven te bespreken, maar het algemene beeld is dat het ons in Woerden goed 
gaat. 
 
Dat is helaas niet voor iedereen merkbaar. Op belangrijke onderdelen is verbetering mogelijk. De 
Staat van Woerden toont ongelijkheid tussen wijken en buurten als het gaat om inkomen, participatie, 
zelfredzaamheid en leefbaarheid. Ook zijn er ongunstige signalen over bijvoorbeeld het 
voedingspatroon van jonge kinderen en het overgewicht dat ermee samenhangt. Het alcohol en 
drugsgebruik lag jaren onder het landelijk gemiddelde, maar dat heeft Woerden inmiddels bijgehaald. 
Ook zien we een opgave aankomen in de combinatie van wonen en zorg. 
 
Ondanks de aandachtspunten die er zeker zijn, zit het in de kern van de zaak gewoon goed in 
Woerden. Woerdenaren worden ouder en zijn gezonder dan gemiddeld. Daarnaast zijn we goed 
opgeleid, participeren/werken wij en hebben we meer te besteden dan inwoners van veel andere 
gemeenten. In vergelijking met gemeenten om ons heen (U10) zijn onze inwoners zelfstandig, 
collectief en financieel zelfredzamer. Ook voelen inwoners zich gemiddeld minder eenzaam dan in 
andere gemeenten. Woerdenaren zijn actief en zetten zich veel in voor hun stad, buurt familie, 
vrienden en bekenden.  
 
Het ontslaat de gemeente en haar maatschappelijke partners geenszins van de verplichting om iedere 
dag hard te werken in het sociaal domein, maar wij constateren dat de huidige uitgangspositie een 
goed vertrekpunt biedt voor de verdere ontwikkeling van beleid en uitvoering. Daarmee hebben we 
met De Staat van Woerden een instrumenten in handen dat ons als gemeente helpt om 
maatschappelijke partners constructief te betrekken bij het samen behalen van resultaten die we 
vervolgens consequent kunnen volgen en meten. 
 
2. Wij hebben steeds meer cijfers, maar weten nog niet of het lukt om af te schalen. 
Wij moeten constateren dat de gewenste sturingsinformatie in 2015 en 2016 beperkt en zeer 
moeizaam op gang kwam. Daar kwam in 2017 met De Staat van Woerden verandering in, maar ook 
nu nog ervaren wij dat het goed monitoren van het sociaal domein een grote inspanning vereist. Ook 
in het onderzoek naar de uitvoeringsstrategie (zie paragraaf 4) constateren de onderzoekers dat het 
vergaren van relevante sturingsinformatie over de Jeugdwet en de Wmo erg bewerkelijk is. 
 
Wij constateren, mede in het licht van bovenstaande bevindingen, dat het nog niet goed lukt om de 
vraag te beantwoorden in welke mate het de gemeente Woerden lukt om zorg en ondersteuning af te 
schalen. Het lukt nog niet goed om de cijfers in een perspectief te zetten en daar een conclusie aan te 
verbinden. Wij ondervinden daarentegen wel dat er steeds meer en steeds betere sturingsinformatie 
beschikbaar is. U treft onderliggende cijfers in het bijgaande rapport. Hieronder staan onze 
belangrijkste bevindingen: 
 
 De uitgaven voor maatwerkvoorzieningen voor Jeugd, Wmo, Werk en Inkomen stijgen in 2016 

(licht) ten opzichte van 2015. Indien er sprake is van succesvolle afschaling, dan is dit niet 
waarneembaar in het totaal van de kosten. 

 Wij achten het niet mogelijk om in een perspectief van twee jaren (2015 en 2016) te spreken van 
trend. We constateren wel dat er in 2016 meer (eerstelijns) ambulante trajecten werden ingezet en 
dat er minder gebruik werd gemaakt van (duurdere) tweedelijnsvoorzieningen. In de uitvoering 
van de jeugdwet is dit niet zichtbaar in de specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (sGGZ), 
maar wel in de omzet voor residentiële trajecten (jongeren in een instelling). 

 Jongeren in de jeugd GGZ blijven erg lang in zorg en worden vaak doorverwezen. 
 Er komen in vergelijking met andere gemeenten minder inwoners bij onze gemeentelijke toegang 

(WoerdenWijzer). Woerdenaren verkiezen (meer dan elders) de huisarts als doorverwijzer. 
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 De druk op voorliggende voorzieningen wordt groter. Het aantal vrijwilligers blijft stabiel, maar er is 
meer vraag naar hun inzet (zowel in trajecten als in uren). 

 
3. Inwoners willen meer WoerdenWijzer 

In deze evaluatie willen wij niet alleen tellen, maar ook vooral inwoners laten vertellen. Als we tellen, 

dan vragen wij aan inwoners om hun tevredenheid over toegang, zorg en ondersteuning in het 

cliëntervaringsonderzoek. Wij voerden dit onderzoek dit jaar voor de tweede keer uit. We constateren 

dat er ontwikkeling is in de cijfers. De ontwikkeling zullen we in de loop der tijd steeds beter kunnen 

duiden. Over het algemeen zijn cliënten (en hun ouders) tevreden over hun zorg en ondersteuning. 

 

Cijfers zeggen echter niet alles. Een enkel verhaal kan de werkelijkheid even krachtig illustreren als 

een complete tabel. Daarom hebben wij vooral aan inwoners zelf gevraagd in welke mate het de 

gemeente lukt om aan te sluiten op hun leven. Het onderzoek concentreert zich op initiatief van de 

werkconferentie Sociaal Domein tot inwoners die gebruiken van zorg en maatschappelijke 

ondersteuning. De evaluatie is van zichzelf breder van opzet, maar hiermee focust dit onderdeel zich 

dus op zorg. 

 

Het onderzoek onderscheidt vier fases. De bevindingen staan hieronder. 

 

3.1.1. De aanloop naar WoerdenWijzer 

Het patroon dat het onderzoek in deze fase oplevert is dat inwoners zeggen dat er al veel is gebeurd 

voordat zij bij WoerdenWijzer aankomen. Inwoners lossen problemen zo lang en zo goed mogelijk zelf 

op. Voor inwoners is het vertrekpunt niet het eerste contact met WoerdenWijzer, maar ligt het ver 

daarvoor. Dit beeld wordt aangevuld door De Staat van Woerden en door het onderzoek 2-1-0. Uit De 

Staat van Woerden blijkt dat Woerdenaren relatief zelfredzaam zijn en elkaar daarbij helpen. Daarbij 

blijkt uit paragraaf 2 dat Woerdenaren niet zo snel naar WoerdenWijzer gaan. In de interviews gaven 

inwoners aan dat WoerdenWijzer nog niet goed bekend is. WoerdenWijzer moet er dus rekening mee 

houden dat er al veel is gebeurd voordat inwoners bij hen komen en dat problemen daardoor mogelijk 

complexer zijn. 

 

3.1.2. Het eerste contact met WoerdenWijzer 

Voor zowel enkelvoudige als complexe hulpvragen geldt dat inwoners pas aankloppen als voor hun de 

nood erg hoog is. En als ze aankloppen, dan hebben inwoners vaak nog niet helemaal scherp wat hun 

ondersteuningsbehoefte is. Om dit te verhelpen is WoerdenWijzer nodig. Wat opvalt is dat de 

geïnterviewden enorm positief zijn over de communicatie en de bejegening van WoerdenWijzer. Uit de 

gesprekken blijkt dat inwoners persoonlijk contact waarderen. Ze zouden het daarbij wel erg prettig 

vinden als er een vast contactpersoon zou zijn die hen voor langere tijd bijstaat. 

 

3.1.3. Het beslismoment en de uitvoering 

In deze (voor de inwoners) derde fase, maken de onderzoekers een onderscheid tussen mensen met 

een enkelvoudige vraag en mensen met complexe multiproblematiek. Uit de interviews met inwoners 

met enkelvoudige problemen bleek dat hun aandacht uitgaat naar goede communicatie/bejegening, 

snelle/simpele oplossingen en het hebben van beslismogelijkheden. Mensen met meer en complexe 

problemen hebben in deze fase aandacht voor communicatie/bejegening, overzicht (door de bomen 

het bos weer zien) en directe en praktische hulp (overnemen).  

 

De gemeente sluit in deze fase goed aan op de leefwereld van inwoners. De onderzoekers geven aan 

dat er voor het veelvuldig moeten invullen van ondersteuningsplannen, verbetering mogelijk is. Het 

uitgangspunt dat inwoners zelf de regie voeren sluit goed aan bij enkelvoudige problematiek. Inwoners 

willen dan ook iets te kiezen hebben. Dit ligt anders bij meer complexe problemen. Ook nazorg vanuit 

de gemeente (appje, belletje, mailtje) wordt gewaardeerd. Ook hier zou het helpen als inwoners voor 

een langere periode dezelfde contactpersoon hebben. 
 
3.1.4. De afsluiting 
Tot slot blijkt bij de afsluiting van het traject nogmaals de enorme waardering van inwoners voor de 
inzet, het contact en de bejegening van WoerdenWijzer. 
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4. In de uitvoering lukt veel, maar op onderdelen moeten we terug naar de tekentafel 
 
Uit interviews met inwoners blijkt dus een enorme waardering voor de inzet van de collega’s bij 
WoerdenWijzer. Ook onze samenwerkingspartners en de uitvoerders zelf geven aan dat er veel kan 
worden opgelost in de uitvoering. De onderzoekers constateren daarbij dat de slogan “Mensen eerst” 
daadwerkelijk beklijft en wordt uitgevoerd. 
 
Ondanks het oplossend vermogen op de werkvloer, blijkt in de dagelijkse praktijk dat enkele 
beleidsmatige uitgangspunten anders op elkaar uitwerken dan voorzien. Ze staan hieronder. Daarbij 
wordt voor de nieuwe raadsperiode de voorbereiding getroffen om het stelsel voor zorg en 
ondersteuning opnieuw op de tekentafel te leggen om onderdelen van de keten op elkaar af te kunnen 
stemmen. 
 
4.1. Ketenregie 
Het beleid en de uitvoering van de gemeente zijn erop gericht dat inwoners zelf de regie (willen) 
voeren over hun eigen leven. Voor inwoners die er niet in slagen om de regie te voeren, is 
ondersteuning beschikbaar. Omdat de regie bij de inwoners ligt, is WoerdenWijzer ingericht als loket 
waar je een beschikking kunt krijgen als dat nodig is. Vervolgens is er breed ingekocht, zodat de 
inwoner zelf kan kiezen wat hij nodig heeft. 
 
 
Figuur 1. Huidige inrichting WoerdenWijzer 

 
 
De inrichting van beleid en uitvoering wordt gewaardeerd. Zowel door inwoners, partners als collega’s. 
Tegelijkertijd loopt het stelsel tegen de grenzen van haar mogelijkheden op. Zoals uit cijfers en 
interviews blijkt is WoerdenWijzer nog relatief onbekend. Inwoners komen bij WoerdenWijzer als er al 
veel aan de hand is. Problemen zijn dan vaak al complex. Het lukt dan niet meer om zelf de regie te 
voeren. Consulenten en sociaal makelaars helpen waar ze kunnen, maar vaak is er behoefte aan 
meer intensieve en structurele begeleiding. Woerden belegt deze rol bij de zorgaanbieders, maar zij 
geven aan dat de gemeente te versplinterd inkoopt om deze rol waar te kunnen maken. Medewerkers 
van de gemeenten bevestigen dit beeld. Zij lopen in de samenwerking met partners aan tegen wat je 
van ze kan verwachten. 
 
  

Inwoner voert zelf regie 
Regie- 

ondersteuning 

WoerdenWijzer als  

loketfunctie 

Veel zorgaanbieders =  

keuzevrijheid 
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Figuur 2. WoerdenWijzer als ketenregisseur  Figuur 3. Zorgaanbieder als ketenregisseur 

 
 
Dit leidt tot de conclusie dat het voor mensen die zelf (tijdelijk) geen regie kunnen voeren nodig is om 
de regiefunctie stevig elders te beleggen. Dit kan bij de gemeentelijke toegang. Hierdoor blijft het 
mogelijk om breed in te kopen (figuur 2). Als de gemeente er echter voor kiest om de loketfunctie te 
behouden, dan is het raadzaam om een of enkele strategische partners te benaderen die de 
regiefunctie in goed overleg uitvoeren (figuur 3). Dit beperkt echter de keuzevrijheid voor de inwoner. 
 
4.2. Sturing 
De vraag hoe de gemeente stuurt op resultaten, is afhankelijk van het antwoord op de vraag waar je 
de regiefunctie (4.1) belegt. Een stevige regiefunctie in de gemeentelijke toegang (figuur 2) waar 
medewerkers casemanagement uitvoeren, vraagt om een stevig mandaat aan medewerkers en veel 
vrijheid voor maatwerkoplossingen in de uitvoering. Het vereist ook veel kwaliteit van onze 
medewerkers. Het past in deze optiek minder om medewerkers strak (van boven) aan te sturen en 
beleidsmatige kwaliteitsimpulsen vanuit het bestuur en/of het management op te leggen. 
 
Als de regie bij een strategische partner wordt belegd (figuur 3), dan vereist dat voornamelijk goede 
inkoopafspraken en een sterke monitoring. De aansturing van collega’s als loketmedewerker kan dan 
met minder afwegingsvrijheid en strakker vanuit de lijnorganisatie. 
 
De onderzoekers constateren dat het sturingsmechanisme van de gemeente Woerden in de lopende 
praktijk nog op onderdelen diffuus is. De gemeente biedt de gelegenheid voor sturing en initiatief 
bottom-up, maar stuurt ook sterk top down met bestuurlijke en beleidsmatige initiatieven, projecten en 
pilots. Medewerkers ervaren onduidelijkheid over hun inzet, prioriteiten en de vrijheid die ze hebben 
om zelf afwegingen te maken. 
 
4.3. Partnerschap 
De samenwerking met partners kan worden versterkt. Medewerkers van de gemeente ervaren dat zij 
mensen op de eerste plaats zetten, maar zien dit niet altijd terug in het gedrag van partners. De 
maatschappelijke partners vertellen ons dat het uiteraard niet zo is dat zij hun mensen niet op de 
eerste plaats zetten. Wij constateren dat het zou helpen om te investeren in een intensievere 
samenwerking met minder inkooppartners op basis van een gezamenlijk afwegingskader. 
 
4.4. Bedrijfsvoering 
In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente flinke stappen gezet op onderdelen van haar 
bedrijfsvoering. Hier versterken de bevindingen uit het onderzoek 2-1-0 en dit onderzoek elkaar. Er 
komt in toenemende mate informatie boven tafel waarmee wij kunnen sturen. Het vergaren van de 
informatie is echter nog erg bewerkelijk en daarmee arbeidsintensief. Het hangt tevens op de inzet en 
aanwezigheid van slechts enkele deskundige medewerkers. De informatievoorziening moet in 
toenemende mate worden gestandaardiseerd en geautomatiseerd. 
  

Inwoner ondersteunen  

in regierol 

Regie- 

ondersteuning 

Inwoner ondersteunen  

in regierol 

Regie- 

ondersteuning 

WoerdenWijzer als  

ketenregisseur 

WoerdenWijzer als  

loketfunctie 

Veel zorgaanbieders =  
keuzevrijheid 

Beperkt aantal  

zorgaanbieders die  
helpen bij regie 
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Aanbevelingen 
 
Voor alle concrete aanbevelingen die voortkomen uit de (deel)onderzoeken verwijzen wij u naar de 
onderliggende rapportages. In deze paragraaf onderscheiden wij op hoofdlijnen twee type 
aanbevelingen. Ze staan hieronder. 
 
1. Bestuurlijke aanbevelingen 
Voor de uitvoering van de aanbevelingen die gaan over de inrichting van het stelsel van het sociaal 
domein, is het op onderdelen vereist dat wij teruggaan naar de uitgangspunten van het beleid. Het 
huidige college is niet voornemens fundamentele beleidswijzigingen door te voeren en daarmee 
mogelijk de start van de nieuwe raadsperiode (over vier maanden) te compliceren. Deze 
aanbevelingen worden voorbereid voor de nieuwe raadsperiode.  
 
2. Aanbevelingen voor de uitvoering 
Bevindingen, conclusies en aanbevelingen die gaan over het aanpassen van het huidige beleid, de 
uitvoering en de bedrijfsvoering kunnen wij nog voorafgaand aan de nieuwe raadsperiode ter harte 
nemen. Daarvoor wordt een ontwikkel- en implementatie-agenda opgesteld aan de hand waarvan de 
aanbevelingen worden uitgevoerd. 

Leeswijzer 
 

De evaluatie Sociaal Domein 2017 bevat, naast deze aanbiedingsnota, een groot aantal bijlagen.  

 

Allereerst treft u de ‘Staat van Woerden’ en het ‘Advies bij de Staat van Woerden’. De Staat van 

Woerden betreft de inventarisatie en analyse van alle beschikbare (onderzoeks)gegevens die binnen 

het Sociaal Domein van de gemeente Woerden bekend zijn. Hiermee is getracht een startfoto op te 

leveren van de gemeente Woerden. Het tweede stuk, het advies bij de Staat van Woerden, betreft de 

aanbevelingen en het vervolg van de Staat van Woerden.  

 

Het derde stuk dat deel uitmaakt van de evaluatie Sociaal Domein 2017 is de bevindingen van de 

evaluatie 2-1-0. In dit stuk wordt vooral gekeken naar in welke mate het lukt om zorg en ondersteuning 

af te schalen.  

 

Het viertal stukken dat hierop volgt: de vergelijking van de cliëntervaringsonderzoeken, rapportage 

storytelling en de twee bijlagen bij het rapport storytelling, zijn verbonden met de vraag in hoeverre de 

gemeente Woerden aansluit bij de leefwereld van haar inwoners. De vergelijking van de 

cliëntervaringsonderzoeken betreft de vergelijking van een enquête, uitgevoerd in 2016, in vergelijking 

met dezelfde enquête van dit jaar. Het rapport storytelling vertelt verhalen van inwoners, waarbij de 

twee bijlagen een uitbreiding betreffen van meer verhalen en quotes. 

 

De eindrapportage uitvoeringsstrategie is het volgende document in de reeks. In dit onderzoek is 

gekeken naar de effectiviteit van de uitvoering en het beleid dat eraan ten grondslag ligt, waarbij er is 

gefocust op de gemeentelijke organisaties en vier uitvoeringspartners, namelijk het Regionaal Bureau 

Leerplicht, Inkoop- en Monitoringsorganisatie Utrecht West, FermWerk en SAVE. 

 

Als laatste stuk, dat niet zozeer deel uitmaakt van de evaluatie Sociaal Domein 2017, maar meer als 

extra duiding gezien kan worden, is de Quick Scan uit 2016. Het uitgangspunt was daarbij dat de 

gemeente geen nieuw beleid gaat maken, maar juist het staande beleid wilde verbeteren. Hierbij zijn 

destijds twee vragen gesteld, namelijk: “Hoe gaat het?” en “Wat kan er beter?”.  
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