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W O E R D E N 

17R.00153 
Indiener: college van burgemeester en wethouders 

Datum: 28 maart 2017 

Portefeuillehouder(s): Haring en Koster 

Portefeuille(s): Sociaal domein en jeugd 

Contactpersoon: A H. Witteveen 

Tel.nr.: E-mailadres: witteveen.h@woerden.nl 

Onderwerp: Evaluatie Sociaal Domein 

De raad besluit: 

1. In te stemmen met de deelname van twee raadsleden aan de begeleidingscommissie voor de 
evaluatie van het sociaal domein. 

2. De leden Bulk en Bakker te benoemen voor deelname aan de commissie. 

Inleiding: 

Inmiddels is de gemeente ruim twee jaar verantwoordelijk voor de nieuwe taken op het gebied van 
zorg en ondersteuning. In 2016 hebben raad en college ervoor gekozen om nog niet te evalueren. 
Het kwam te snel en er waren bovendien nog onvoldoende cijfers. Voor 2017 staat de afspraak om 
wel een evaluatie uit te voeren. Het college deed onderstaande twee toezeggingen en er ligt een 
motie: 

1. We evalueren in welke mate Woerden erin slaagt om zorg en ondersteuning aan te sluiten op de 
leefwereld van inwoners. 

2. We evalueren in welke mate Woerden erin slaagt om zorg en ondersteuning af te schalen van 2-
1-0, dus van tweedelijns-, naar eerstelijns-, naar voorliggende en algemene voorzieningen. 

3. Daarnaast nam uw raad motie M-039 aan over het meten van efficiëntievoordelen in het sociaal 
domein. 

Het college voert één integrale evaluatie uit binnen het sociaal domein. Daarin worden 
bovenstaande drie punten uitgewerkt. Het voorstel is om dat niet alleen te doen, maar juist samen 
met uw raad. 

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

Het voorstel stoelt op de wens van de werkconferentie voor het sociaal domein om de deelname van 
de raadsleden voor te leggen aan uw raad. 

Beoogd effect: 
Het college streeft met dit raadsvoorstel een aantal effecten na. 

Evaluatie sluit optimaal aan bij informatiebehoefte van raad en college 
Gezamenlijk bewaken van kwaliteit en voortgang 
Gezamenlijk objectief beeld van de bevindingen 
Optimale transparantie 
Maatschappelijke inbreng, betrokkenheid en draagvlak 



Argumenten: 

Het raadsakkoord kenmerkt het Woerdense politieke landschap: er is geen meerderheid binnen de 
coalitie, maar wij nemen samen de verantwoordelijkheid voor de voortgang en stabiliteit voor die 
zaken die verder moeten. Praktisch gezien is de evaluatie eind Q3 of Q4 2017 gereed (afhankelijk 
van de te formuleren opdracht). Wij bespreken de bevindingen dus met elkaar in een periode waar 
de verkiezingen voor de deur staan. Het college wil daarom zo transparant mogelijk zijn. Openheid 
over de bevindingen, maar ook over de te formuleren opdracht en de voortgang ervan. Het is ons 
doel dat er eind 2017 en begin 2018 een gezamenlijk beeld is van de bevindingen. Daardoor 
voorkomen wij onduidelijkheid over het onderzoek zelf en kan het gesprek zich richten op de 
opgaven en de maatregelen die nodig zijn. 

Daarom stellen wij voor om een gezamenlijke begeleidingscommissie in te stellen die de 
onderzoeksopdracht(en) formuleert, de voortgang monitort en de bevindingen doorgeleidt naar uw 
raad. Het is ons voorstel dat de begeleidingscommissie wordt bemenst door leden van de raad, 
wethouder(s), de Participatieraad Woerden en ambtelijke ondersteuning. Zie ook het kader 
(bijlage). 

Het voorstel om twee leden (de heren Bakker en Bulk) af te vaardigen in de begeleidingscommissie 
is op 15 maart 2017 besproken tijdens de werkconferentie Sociaal Domein. Het aantal is 
pragmatisch ingestoken om de omvang van de commissie te beperken en werkbaar te houden voor 
de onderzoekers. 

Kanttekeningen: 

Financiën: 

Uitvoering: 

Communicatie: 
De Participatieraad wordt ook benaderd voor deelname aan de begeleidingscommissie. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Bijlagen: 
1. Kader evaluatie Sociaal Domein 2017 (17.006284) 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

De secretaris De burgermee 

drs. M.H.J 
MBA 

rgen V.J.H 



Kader Evaluatie Sociaal Domein 2017 
 
 
 

Opdracht 
Het voorstel om de evaluatie uit te voeren met een brede begeleidingscommissie heeft tot doel om op 
een objectieve en transparante wijze breed draagvlak te verwerven voor de opgaven in het sociaal 
domein van de gemeente Woerden. Het is onze wens dat de evaluatie als resultaat heeft dat 
stakeholders een gezamenlijk beeld hebben van de bevindingen en dat dit tijdens de aankomende 
verkiezingen een stevige voedingsbodem is voor het gesprek over de benodigde maatregelen. 
 
De begeleidingscommissie krijgt als opdracht om de evaluatie van het sociaal domein in Woerden te 
begeleiden. De opdracht bestaat uit drie delen: 
 
1. Breng de staat van het sociaal domein in Woerden anno 2017 in beeld. 
2. Beoordeel het effect van het vastgestelde beleid en de uitgevoerde werkzaamheden op 1) de 

transitie en 2) de transformatie van het sociaal domein. 
3. Zorg ervoor dat de aanbevelingen rusten op een breed maatschappelijk draagvlak, zodat deze op 

een transparante en objectieve wijze kunnen dienen als input voor het volgende raads- en 
collegeakkoord. 

 
Hieronder staan de drie deelopdrachten kort toegelicht. 
 
1. Staat van het sociaal domein 
Met deze deelopdracht willen wij zowel de staat van het sociaal domein in beeld brengen als ook de 
ontwikkeling ervan. Daarvoor gelden de volgende uitgangspunten: 
- De staat van het sociaal domein wordt in kaart gebracht door reeds beschikbare, openbare en 

toegankelijke data te verzamelen. Dat bedoelen wij in de meest brede zin van het woord, namelijk: 
demografische gegevens, werk, inkomen, zorg, ondersteuning, welzijn, volksgezondheid, wonen, 
veiligheid, leerplicht (en verzuim), onderwijs, veiligheid en sport. 

- Daarbij sluiten wij aan bij het wijkgericht werken. De presentatie van de staat van Woerden 
beschikt naast een totaalbeeld dus over de staat per wijk/kern. 

- Naast de huidige staat streven wij naar een beeld dat tevens de historische ontwikkeling van het 
sociaal domein in Woerden in kaart brengt (onder meer ten behoeve van de evaluatie). Dat geldt 
tenminste vanaf 2015, maar bij voorkeur en indien beschikbaar over een periode van minimaal 5 
jaar. 

- Naast een actueel en historisch perspectief streven wij naar een beeld dat tevens de toekomstige 
opgaven schetst. Waar mogelijk zoeken wij daarom naar een prognose en/of extrapolatie van de 
beschikbare data voor zowel Woerden als per wijk/kern. 

 
Het voorstel is om ambtelijk de vindplaatsen van vrij-toegankelijke data te verzamelen en deze 
vervolgens beschikbaar te stellen aan een extern onderzoeksbureau. Het bureau is verantwoordelijk 
voor de oplevering van het historische-, actuele- en toekomstige beeld. 
 
2. Effect beleid en uitvoering 
De begeleidingscommissie evalueert het effect van beleid en uitvoering door de effectiviteit en 
efficiëntie te beoordelen, namelijk: 
2.1. In welke mate slaagt Woerden erin om af te schalen van 2-1-0? Hiervoor maakt de ambtelijke 

ondersteuning op basis van de zorggegevens een analyse van het zorgverloop in aantallen en 
kosten per zorgvorm (begeleiding, kortdurend verblijf, (jeugd)GGZ, pleegzorg, etc.). De dataset 
wordt ter beschikking gesteld aan de onderzoekers die de staat van het sociaal domein maken 
(deelopdracht 1) om zodoende te integreren in het totaalbeeld. 

2.2. In welke mate slaagt Woerden erin om aan te sluiten op de leefwereld van inwoners? Het college 
werkt aan een voorstel voor storytelling. Het voorstel is om de bevindingen van storytelling – en 
daarmee de verhalen, ervaring en beleving van inwoners – te koppelen aan het beantwoorden 
van deze vraag. Daarnaast heeft de gemeente Woerden dit jaar in de cliëntervaringsonderzoeken 
inwoners verzocht om hun contactgegevens achter te laten bij de gemeente als zij willen 
meedenken met de gemeente over het sociaal domein. Ook deze inwoners willen wij benaderen 
om hen te vragen naar hun ervaring en de mate waarin zorg en ondersteuning aansluiten op hun 
leefwereld. 

2.3. In welke mate levert het staande beleid een bijdrage aan het functioneren van het sociaal 
domein? Daarvoor worden (de uitgangspunten voor) de beleidsmatige kaders beschikbaar gesteld 



aan de onderzoekers. Daarmee bedoelen wij concreet de beoogde ontwikkeling van 
specialistische zorg en ondersteuning naar voorliggende voorzieningen, één gezin – één plan – 
één regisseur – één budget, de inzet op PGB, de regie bij de inwoner en nog veel meer. Voor de 
beoordeling van het effect kunnen tevens de bevindingen uit de (deel)opdrachten 1, 2.1 en 2.2) 
worden gebruikt.  

2.4. Welk effect heeft de inrichting van en de uitvoering door aan de gemeente gerelateerde 
uitvoeringsorganisaties op het functioneren van het sociaal domein? Daarmee bedoelen wij 
concreet de gemeentelijke organisatie (WoerdenWijzer, integrale toegang, eerstelijns klantcontact 
en tweedelijns klantcontact, schuldhulpverlening, sociaal makelaars, Regionaal Bureau 
Leerplicht), FermWerk. Ook daarbij onderzoeken wij het effect van de gehanteerde 
uitgangspunten. Als voorbeeld: hoe werkt de scheiding en samenwerking tussen WoerdenWijzer 
en FermWerk? Welk effect heeft de keuze om WoerdenWijzer binnen het stadhuis te huisvesten? 
Welk effect heeft het voeren van een eigen logo voor WoerdenWijzer? Etc., etc.. 

 
Het voorstel is om ambtelijk opdracht 2.1 uit te voeren. Voor de objectiviteit van de bevindingen stellen 
wij voor om 2.2,  2.3 en 2.4 aan te besteden. 
 
3. Aanbevelingen 
Het doel van dit voorstel voor een begeleidingscommissie is dat er breed draagvlak bestaat voor de 
bevindingen en er een gedeeld beeld is van de opgaven. Daarom stellen wij een brede 
begeleidingscommissie en externe onderzoekers voor. Het is bij deze werkwijze erg belangrijk dat de 
aanbevelingen een uitspraak doen over de opgave en geenszins over de aanpak, maatregelen of de 
manier waarop. Daar zijn rond de verkiezingen de kiezer, de politiek en maatschappelijke partijen voor 
aan zet. Het eindrapport dient daarom objectief, betrouwbaar en politiek neutraal te zijn. 
 
Voorstel taken begeleidingscommissie 
- Vaststellen opdracht 
- Gunnen van opdracht(en) 
- Bewaken van de inhoudelijke en procesmatige voortgang 
- Klankbordfunctie voor uitvoerende partijen 
- Opleveren eindrapport 
 
Voorstel werkwijze begeleidingscommissie 
Hieronder volgt een voorstel voor een aantal kaders voor de werkwijze van de commissie: 
1. Deelname aan de commissie is op basis van gelijkwaardigheid. Iedere deelnemer functioneert 

vanuit diens eigen achterban en/of expertise.  
2. Besluiten worden bij voorkeur unaniem genomen. Bij twijfel bieden de collegeleden vanuit hun 

uitvoerende bevoegdheid uitsluitsel over het vervolg van de evaluatie en verantwoorden daarover 
indien noodzakelijk aan de raad. 

3. De ambtelijk opdrachtgever verzorgt de dagelijkse begeleiding en aansturing van de opdracht. 
4. De commissie vergadert (ongeveer 1 keer per maand) om de tussentijdse producten en 

bevindingen te bespreken en het volgende doel vast te stellen (sprintmethode). 
 
Beoogde samenstelling begeleidingscommissie 
Het voorstel is om een brede begeleidingscommissie samen te stellen voor deze evaluatie. Hieronder 
treft u ons voorstel. 
 

Raad Deelname is des raads. Verzoek aan de raad is om te zorgen voor een 
vaste en representatieve vertegenwoordiging vanuit de commissie Welzijn. 
Gelet op de voorgestelde taken en werkwijze van de 
begeleidingscommissie, lijkt het op voorhand onwenselijk om vanuit de raad 
aan te sluiten met de voltallige commissie Welzijn. 

College Wethouders Koster (tevens voorzitter) en Haring (plv. voorzitter) 

Participatieraad 1 deelnemer 

Ambtelijke organisatie  Karolijn van den Heuvel (directeur) 

 Hans Witteveen (programmamanager/coördinator beleidscluster 
maatwerkvoorzieningen/ambtelijk opdrachtgever evaluatie). 

 Gerard Kraaijkamp (coördinator beleidscluster werk, inkomen, 
onderwijshuisvesting en cultuur) 

 Suzanne van de Gein (coördinator beleidscluster voorliggende 
voorzieningen, wijkgericht werken, volksgezondheid, onderwijs en sport) 

 



Planning 

Mei - Startbijeenkomst begeleidingscommissie: vaststellen opdracht en offerteverzoeken 

Jun - Sprint 1: gunning onderzoeken 

Jul - onderzoek 

Aug - Sprint 2: tussenrapport 

Sep - Sprint 3: presentatie voorlopige bevindingen en conceptrapport 

Okt - Sprint 4: vaststellen eindrapport 
- 16 oktober deadline aanleveren eindrapport voor collegebesluitvorming 
- 24 oktober college 
- 31 oktober agendacommissie 

Nov - 15 november commissie Welzijn 
- 30 november 
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