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Managementsamenvatting  

Deze evaluatie van het sociaal domein laat zien dat het in Schouwen-Duiveland is gelukt om, na de 

decentralisaties van taken op het terrein van jeugd, Wmo en Participatiewet, de continuïteit van de dienstverlening 

aan de inwoners te waarborgen. Inwoners weten in het algemeen de weg te vinden naar advies of hulp en zijn 

tevreden over de hulp die ze krijgen en over de bejegening.  

Tegelijk laat de evaluatie zien dat er voor de komende jaren ook opnieuw de nodige uitdagingen liggen. Een 

belangrijke uitdaging bij de toegang tot hulp is het bereiken van inwoners die advies of hulp nodig hebben, maar 

de weg niet kunnen of willen vinden en dus niet in beeld zijn. Er zijn ook verbeteringen mogelijk in de 

gemeentelijke informatievoorziening, zoals rekening houden met mensen met minder taalbeheersing en 

bereikbaarheid van voorzieningen. Bij het aanbieden van begeleiding of hulp is het nodig nog beter aan te 

(blijven) sluiten op de vraag van inwoners. Kijkend naar de geboden hulp is het, in die gezinnen waar meerdere 

problemen naast elkaar spelen en er daarom vaak meerdere hulpverleners betrokken zijn, belangrijk dat voor de 

inwoner duidelijk is wie het voortouw heeft. Kijkend naar de beschikbare budgetten ligt er met name de uitdaging 

om de overschrijding in het budget voor jeugd terug te dringen.  

Na 2015 heeft de gemeente de manier waarop het sociaal domein is georganiseerd, stapsgewijs aangepast aan de 

nieuwe uitdagingen die er met de decentralisaties lagen voor de gemeente en voor de partners. De belangrijkste 

uitdaging was om hulp dichterbij de inwoner en op maat aan te bieden, met de inwoner zelf of het netwerk van 

die inwoner daarbij in een actieve rol. De gewenste organisatorische aanpassingen zijn grotendeels achter de rug. 

De wijze waarop de toegang voor inwoners nu is georganiseerd is echter nog een belangrijk aandachtspunt. Juist 

op het moment dat de inwoner zijn vraag voorlegt is het nodig om de benodigde kennis, handelingsruimte en 

toegang tot informatie allemaal paraat te hebben. En dat is in de huidige situatie nog niet voldoende het geval.  

In de zogenoemde transformatie (het goed aansluiten bij eigen kracht van onze inwoners) zijn al wel stappen 

gemaakt. Die transformatie vraagt van de medewerkers en professionals een andere manier om zich tot de 

inwoner of client te verhouden en daarmee om een nieuwe manier van kijken en handelen. Juist in die 

transformatie moet, kijkend naar de uitdagingen die er voor de komende jaren liggen op het terrein van jeugd, 

Wmo en Participatiewet, nog veel gebeuren. En juist in die transformatie schuilt het positieve effect van de 

decentralisatie, namelijk beter en gerichter kunnen aansluiten bij wat voor inwoners nodig is. De transformatie 

vraagt daarmee onmiskenbaar een lange adem. In de afgelopen jaren, met alle veranderingen die moesten 

worden doorgevoerd, is al veel gevraagd van de veranderbereidheid van medewerkers. En al zijn er ook veel 

belangrijke stappen gezet, er moet nog steeds veel doorontwikkeld en verbeterd worden. Het is zaak daar als 

gemeente ook ruimte voor te maken en om medewerkers en professionals te blijven voeden en te inspireren.  

Het samenspel tussen gemeenten en de partners in het sociaal domein (welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, 

vrijwilligersorganisaties, onderwijs, ondernemers), dat cruciaal is voor een goede dienstverlening aan inwoners, is 

in Schouwen-Duiveland goed van de grond gekomen. Maar ook daar moeten vervolgstappen gemaakt worden. 

Zo zou de gemeente de informatie die bij aanbieders beschikbaar is, beter kunnen benutten. Wij zien als volgende 

stap om de krachten te bundelen met de partners, het gezamenlijk opstellen van een maatschappelijke agenda. 

Het voordeel daarvan is dat aanbieders en voorliggend veld (inclusief vrijwilligersorganisaties) dan medeopsteller 

en ook mede-eigenaar worden van een gezamenlijke agenda. 
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1. Inleiding 

Het gevolg van de decentralisaties in 2015 was dat de nieuwe wettelijke verantwoordelijkheden voor de uitvoering 

van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet bij gemeenten kwamen te liggen. De centrale gedachte achter deze 

decentralisatie van taken was dat als gemeenten de dienstverlening in het sociaal domein dichterbij de mensen 

kunnen organiseren, zij beter zicht zouden hebben op de specifieke mogelijkheden en kansen van hun inwoners, 

en zo beter en gerichter zouden kunnen aansluiten bij wat voor hen nodig is. Deze overgang van taken van Rijk 

naar gemeenten op het gebied van Wmo, jeugd en participatie was (en is) voor alle Nederlandse gemeenten een 

grote operatie.  

De gemeente Schouwen-Duiveland is nu ruim vier jaar aan de slag met de nieuwe taken binnen het sociaal 

domein. In deze periode heeft de gemeente flinke stappen gezet in de (door)ontwikkeling van de dienstverlening 

in het sociaal domein en in het samenspel met de partners en opdrachtnemers. Om richting te geven aan het 

uitvoeren van de nieuwe taken heeft de gemeente Schouwen-Duiveland vooraf (en ook deels gaandeweg) een 

aantal doelen en uitgangspunten bepaald. Zo heeft de gemeenteraad in 2016 het Integraal 

Dienstverleningsmodel vastgesteld en de te behalen maatschappelijke resultaten als ‘stip aan de horizon’.  

1.1 Doel en aanpak van deze evaluatie  

1.1.1  Doel en hoofdvraag  

Het doel van deze evaluatie is lering te trekken uit de wijze waarop de gemeente, samen met de partners, de 

dienstverlening in het sociaal domein in de afgelopen drie jaar heeft ingezet. Om vervolgens op basis van deze 

lessen te komen tot handvatten voor doorontwikkeling (verdere transformatie) van het sociaal domein en tot een, 

samen met de partners gedragen, maatschappelijke agenda voor de komende jaren.  

Hiertoe wordt in dit evaluatierapport de volgende hoofdvraag beantwoord:  

Hoe gaat het binnen het sociaal domein en wat is de ervaring van onze inwoners en professionals? 

De gemeente Schouwen-Duiveland had bij de aanvang van deze evaluatie de benodigde data en kengetallen om 

de effecten van beleid en uitvoering in beeld te brengen nog niet in voldoende mate beschikbaar. Daarom heeft 

de gemeente gekozen voor een kwalitatieve insteek voor deze evaluatie, met een focus op de ervaringen van 

inwoners, professionals en eigen medewerkers. Uit die inbreng en ervaringen wil de gemeente in deze fase lessen 

trekken voor de doorontwikkeling van het sociaal domein.  

Daarbij hebben we onder meer gebruikgemaakt van landelijke data die vergelijking mogelijk maakt tussen 

Schouwen-Duiveland en het landelijke beeld of met een aantal referentiegemeenten die een vergelijkbare 

uitgangssituatie hebben.  

1.1.2  Aanpak evaluatieonderzoek 

Het evaluatieonderzoek is voorbereid door een gemeentelijke projectgroep. Deze projectgroep speelde in iedere 

stap van het onderzoek een actieve rol. Bij bijeenkomsten met inwoners zaten altijd gemeentelijke medewerkers 

aan de gesprekstafels, zodat ook zij uit de eerste hand de inbreng van de inwoners mee kregen, zelf vragen 

konden stellen of – waar nodig – informatieve vragen van inwoners konden beantwoorden.  

Een belangrijke kanttekening met betrekking tot de duiding van de uitkomsten van de enquête en de 

bijeenkomsten met inwoners is dat we alleen die inwoners hebben kunnen bevragen die enige vorm van 

dienstverlening hebben ontvangen en die dus de weg naar informatie, advies of hulp al hadden gevonden. De 

onderzoeksverantwoording is opgenomen in bijlage 1. 
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Het hele evaluatietraject heeft ruim een halfjaar in beslag genomen. In die periode heeft de gemeente niet stil 

gezeten. Bij een aantal verbeterpunten die in deze evaluatie naar voren komen, heeft de gemeente al actie 

ondernomen. Waar dat het geval is, hebben we dat in de tekst aangegeven.  

Hoofdthema’s 

De hoofdthema’s die de gemeente aan dit evaluatieonderzoek heeft meegegeven, zijn de volgende:  

a. Voorveld. Hierbij gaat het erom hoe het is gesteld met de voorliggende voorzieningen, de wijkfuncties, de 

eerstelijnszorg en de vroegsignalering. In de communicatie met inwoners en professionals noemden we dit 

‘voorzieningen vlakbij’.  

b. Toegang tot individuele maatwerkvoorzieningen. Daarbij gaat het erom of en hoe burgers die 

maatwerkvoorzieningen nodig hebben, daartoe toegang krijgen en hoe zij deze ervaren. Tijdens het 

onderzoek noemden we dit onderdeel ‘toegang tot informatie, advies en hulp’.  

c. Individuele maatwerkvoorzieningen. Daarbij gaat het erom of de inwoners de maatwerkvoorzieningen krijgen 

die ze nodig hebben. Denk hierbij aan werken en leren, de verstrekking van uitkeringen, re-integratie en 

gebruik van (specialistische) zorg en ondersteuning. En hoe ze de kwaliteit daarvan ervaren. Dit thema 

noemden we ‘hulp op maat’.  

Over die drie hoofdthema’s heen zijn door de projectgroep aan de evaluatie nog aanvullende onderzoeksvragen 

meegegeven die meer specifiek ingaan op beleid en bedrijfsvoering:  

Over beleid  

• Is het beleid passend op de leefwereld van onze inwoners?  

• In welke mate sluit de gemeente aan op de leefwereld van de inwoners? 

• Lukt het om af te schalen van tweedelijns naar eerstelijns, naar voorliggende voorzieningen?  

• Wat is de rol van de integrale toegang en is die rol passend? 

Over bedrijfsvoering  

• Zorgen deze procedures en processen voor een klantvriendelijk sociaal domein? 

1.1.3  Uitgevoerde onderzoeksactiviteiten  

• Enquêtes onder inwoners en professionals. Door een specifieke vragenlijst voor de beide doelgroepen zijn 

inwoners en professionals bevraagd over verschillende onderdelen van het sociaal domein.  

• Bijeenkomsten met inwoners en professionals. Tijdens vijf bijeenkomsten met inwoners en professionals is 

een gezamenlijke dialoog gevoerd over de verschillende aspecten van het sociaal domein. In de 

bijeenkomsten werd steeds eerst plenair en dan aan verschillende tafels het gesprek gevoerd. Per tafel werd 

het gesprek geleid door een tandem van Berenschot en de gemeente, zodat op eventuele vragen of 

opmerkingen waar nodig ook direct toelichting vanuit de gemeente kon worden gegeven. Er is ook een 

bijeenkomst specifiek voor P-wetcliënten en ouders van jongeren in de jeugdzorg georganiseerd. Naast een 

bijeenkomst met jongeren in het jongerencentrum, heeft de gemeente zelf, in vervolg daarop, nog enkele 

bijeenkomsten met jongeren georganiseerd in het voortgezet onderwijs.  

• Klantreizen. Om verder in te zoomen op individuele ervaringen zijn gesprekken gevoerd over de klantreis van 

inwoners. Hiermee wordt bedoeld: de contactmomenten en verschillende manieren van communiceren over 

de hulp of ondersteuning, vanaf het moment dat een inwoner op zoek gaat tot het moment dat hij/zij is 

geholpen. Tijdens dit proces gaat het om alle ervaringen en eventuele verbeterpunten die een inwoner wil 

delen.  
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• Bijeenkomst medewerkers van de gemeente. Om de ervaringen van de gemeenteprofessionals in dit 

onderzoek mee te nemen is een bijeenkomst georganiseerd voor consulenten en beleidsmedewerkers. 

Tijdens deze bijeenkomst zijn zij meegenomen in de resultaten en is hen gevraagd hierop te reflecteren.  

• Secundaire data-analyse. Om kenmerken zoals kosten, cijfers over gebruikers en duur van trajecten in 

perspectief te plaatsen, is een secundaire dataverzameling uitgevoerd. In dit onderdeel is gebruikgemaakt 

van CBS-data, gemeentelijke bronnen en andere onderzoeken zoals resultaten van bureau ZB en een 

afstudeerscriptie. 

1.2 Leeswijzer 

In deze rapportage beschrijven we in hoofdstuk 2 de trends en ontwikkelingen in het sociaal domein. In hoofdstuk 

3 is de inrichting van het sociaal domein in Schouwen-Duiveland beschreven. In hoofdstuk 4 presenteren we onze 

bevindingen. Hoofdstuk 5 bevat onze conclusies en aanbevelingen.  

De in dit onderzoek uitgevoerde klantreizen worden in dit rapport gebruikt om te illustreren wat de ervaring van 

een ‘gebruiker’ is op een bepaald thema. U ziet dit terug in gekleurde tekstblokjes in hoofdstuk 4.  
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2. Trends en ontwikkelingen  

In dit hoofdstuk geven we aan hoe het gaat binnen het sociaal domein in Schouwen-Duiveland. Hoe doet 

Schouwen-Duiveland het in vergelijking met anderen?1. Een uitgebreidere rapportage van de secundaire data-

analyse per domein is in een aparte bijlage aangereikt aan de gemeente. Een samenvattend overzicht van de 

relatie tussen de lokale en landelijke ontwikkelingen in het sociaal domein is opgenomen als bijlage 2.  

2.1 Trends en ontwikkelingen in het sociaal domein in Schouwen-Duiveland  

2.1.1  Wmo-specifieke ontwikkelingen 

Vanuit de Wmo heeft de gemeente de taak mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning 

te bieden om te kunnen meedoen in de maatschappij. De oudere populatie inwoners van de gemeente is hierin 

de grootste groep ‘gebruikers’. Dit hangt samen met dubbele vergrijzing waar Schouwen-Duiveland mee te 

maken heeft. Die vergrijzing gaat samen met ontgroening, omdat jongeren al dan niet na het afronden van hun 

voortgezette opleiding op het eiland voor studie of werk relatief vaak het eiland verlaten. Daarnaast worden de 

oudere inwoners steeds ouder. Op dit moment is circa 27% van de inwoners van de gemeente 65-plusser. Dat 

percentage ligt hoger dan het landelijk gemiddelde.  

Kenmerkend voor Schouwen-Duiveland is een relatief sterke mate van sociale cohesie. De historie met van 

oudsher kerkelijke gemeenschappen draagt hieraan bij. Met name in de kleine dorpen en het platteland van 

Zeeland is er nog steeds een meerderheid die bij een geloofsgemeenschap hoort2. Hiermee samenhangend is dat 

er relatief veel vrijwilligers actief zijn. En uit onderzoek blijkt dat de collectieve redzaamheid, ofwel het vermogen 

om in de buurt problemen gezamenlijk op te lossen, in Schouwen-Duiveland de afgelopen jaren is gestegen3. 

Tegelijkertijd lijkt het kenmerkend voor de inwoner van Schouwen-Duiveland dat men hulpvragen of problemen 

zoveel mogelijk in het eigen netwerk óf zelf oplost.  

Wat het aantal huishoudens in Schouwen-Duiveland dat gebruikmaakt van Wmo-voorzieningen per 1.000 betreft, 

valt op dat dit voor de tweede helft van 2018 iets hoger is dan het landelijk gemiddelde. In Schouwen-Duiveland 

is dat gemiddeld 91/1.000 huishoudens, waar dit voor Nederland 88/1.000 huishoudens is. Dat lijkt dus te 

verklaren uit de bovengemiddelde vergrijzing.  

Het aantal huishoudens met zes of meer voorzieningen (dit kan zowel jeugdhulp, Wmo of participatie behelzen, of 

een combinatie hiervan), is in Schouwen-Duiveland lager dan het gemiddelde uit de referentiegroep (gemiddeld 3 

ten opzichte van gemiddeld 9,25 huishoudens per 1.000 in de referentiegroep).  

Het aantal verstrekkingen hulp bij het huishouden en begeleiding neemt toe. Dit vloeit voort uit demografische 

ontwikkelingen en het beleid dat mensen langer zelfstandig thuis wonen. De drempel om toegang te krijgen tot 

langdurige zorg (WLZ) is de afgelopen jaren verhoogd (de toegang tot langdurige zorg valt buiten de 

beïnvloedingssfeer van de gemeente). De inzet van de overheid is er, met de voorzieningen vanuit Wijkzorg, 

Thuiszorg en Wmo, op gericht te bevorderen dat mensen langer thuis kunnen wonen en het faciliteren dat 

mensen het thuis langer volhouden is een opdracht aan de gemeenten bij de uitvoering van de Wmo.  

                                                           

1 Om de ontwikkelingen en prestaties in het sociaal domein in Schouwen-Duiveland af te kunnen zetten tegen die van 

referentiegemeenten en tegen het landelijk gemiddelde, hebben we die op basis van CBS-data en reeds uitgevoerd ander 

onderzoek in beeld gebracht. Dat hebben we per beleidsdomein gedaan, dus apart voor jeugd, Wmo en Participatiewet. De 

reden daarvoor is dat CBS-data domeinspecifiek zijn. Dus om te kunnen vergelijken moeten we daarbij aansluiten. 
2 ZB Planbureau: De Staat van Zeeland 2017. 
3 ZB Planbureau: De Staat van Zeeland 2017. 
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Het Samenwerkingsverband Oosterschelderegio (SWVO) verwacht dat deze ontwikkeling zich de komende jaren 

voortzet. Hoe beter de overheid daarin slaagt, hoe meer mensen er dus aanspraak zullen maken op voorzieningen 

vanuit de Wmo.  

Tot slot  

Binnen de Wmo heeft de gemeente ook de taak om voor die groep zogenaamde bemoeizorg of Openbare 

geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) te zorgen. Er zijn dan ook steeds meer gemeenten die een speciaal meldpunt 

Bemoeizorg of meldpunt niet-acute zorg hebben.  

Op Schouwen-Duiveland is een kleine groep inwoners en gezinnen met ernstige problemen die zowel het zorg- 

als veiligheidsdomein raken. Het gaat om ingewikkelde en ernstige problemen waarbij veel verschillende en vaak 

wisselende zorg- en veiligheidspartners betrokken zijn. Binnen de portefeuilles van zorg en veiligheid werkt de 

gemeente daarom in toenemende mate samen met verschillende partners om de best passende zorg en 

ondersteuning voor deze inwoners en gezinnen te realiseren en verstoringen van de openbare orde te 

voorkomen. Een goed voorbeeld hiervan is het OGGZ-netwerk en het politieoverleg. Binnen deze werkwijze zal in 

Schouwen-Duiveland ook de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz)4, die de Wet Bijzondere Opnemingen 

in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) vervangt, en de Wet zorg en dwang (Wzd)5 vorm krijgen. Beide wetten gaan 

in op 1 januari 2020.  

2.1.2  Jeugdspecifieke ontwikkelingen 

Naast de relatief hoge vergrijzing, heeft Schouwen-Duiveland te maken met ontgroening (relatief veel jongeren 

verlaten het eiland voor werk of vervolgopleiding).  

Aantallen jeugdtrajecten 

Vergeleken met referentiegroep van vergelijkbare gemeenten krijgen minder jongeren in Schouwen-Duiveland 

jeugdhulp. Daar staat tegenover dat in Schouwen-Duiveland de trajecten langer worden doorgezet of overgaan in 

nieuw hulptrajecten. Bij de toekenning van de budgetten voor jeugd wordt rekening gehouden met de 

kenmerken van de gemeentelijke populatie. Dus relatief minder trajecten betekent niet automatisch dat je budget 

overhoudt of met het budget uitkomt. 

Er is in de afgelopen jaren afwisselend sprake van stijging en daling in het aantal jeugdhulptrajecten en in het 

soort trajecten dat wordt ingezet. Er is een afname in gebruik van gecertificeerde instellingen en gesloten setting. 

Daarentegen is er een duidelijke toename van GGZ-trajecten. Al met al leiden de uitgaven in de jeugdzorg tot 

toenemende budgetoverschrijdingen. Dat past volledig in het landelijke beeld. Landelijk worden daar ook wel 

stappen in gemaakt in de zin van het vrijmaken van meer budget voor jeugd. Maar toch zal dat de komende jaren 

het probleem van tekortschietend budget in Schouwen-Duiveland niet oplossen.  

In de gegevens van Schouwen-Duiveland6 is te zien dat er in 2015 een daling was in het aantal jeugdhulptrajecten, 

maar dat er in het eerste halfjaar van 2016 een stijging was. Ook is zichtbaar dat vanaf de tweede helft van 2017 

een daling ingezet is in de aantallen jeugdzorgtrajecten van Schouwen-Duiveland en dat deze daling nog steeds 

doorzet.  

Berenschot heeft in samenspraak met de projectgroep een aantal gemeenten gekozen die zich goed lenen voor 

een vergelijking7. Als we kijken naar het percentage jongeren dat jeugdhulp ontvangt, valt op dat in Schouwen-

                                                           

4 De Wvggz regelt de rechten van mensen en jeugdigen (vanaf 16 jaar) die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. 
5 De Wet Zorg en Dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een 

psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg nodig hebben. 
6 Tussen juli 2015 en januari 2018. 
7 De gemeenten Borsele, Goes, Hulst en Sluis. 
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Duiveland 8,47% van de jongeren jeugdhulp ontvangt en in de referentiegroep is dit 10,33%. In Schouwen-

Duiveland krijgt dus een lager percentage jongeren jeugdhulp. Wanneer we kijken naar de duur van de trajecten 

valt op dat een hoger percentage jongeren in de gemeente Schouwen-Duiveland (1,71%) ten opzichte van de 

referentiegemeenten langer dan twee jaar jeugdhulp ontvangt.  

Wat nieuwe trajecten en herhaalde beroepen betreft is te zien dat de gemeente Schouwen-Duiveland iets vaker te 

maken heeft met een nieuw traject (70,16%) dan dat dit in de referentiegroep gebeurt (67,29%). Uiteraard heeft 

de referentiegroep daarmee automatisch vaker te maken met een herhaald beroep.  

Uit cliëntaantallen per type jeugdhulp van de inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland wordt zichtbaar dat het aantal 

cliënten dat gebruikmaakt van de gecertificeerde instellingen afneemt. Ook het aantal dagen zorg binnen een 

gesloten setting neemt fors af. De cliëntaantallen bij Juvent (GGZ) nemen echter toe.  

Financiën 

In Schouwen-Duiveland is er op domein jeugd sprake van groeiende budgettekorten. Dat is in lijn met het 

landelijke beeld. Er is landelijk veel discussie over de huidige stand van zaken van de jeugdzorg. Naast 

alarmerende signalen vanuit gemeenten, aanbieders en brancheorganisaties, vraagt ook De Kinderombudsman in 

maart 2019 aandacht voor de huidige stand van zaken in de jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugd-GGZ en 

passend onderwijs. Enerzijds is er begrip voor het feit dat een transitie inspanning en tijd kost en dat dit ook geldt 

voor de transformatie, en is er waardering voor de brede inzet op het bestuurlijke niveau evenals voor de 

professionals werkzaam in het domein. Anderzijds is de problematiek dusdanig dat er extra actie nodig is: er het is 

soms onduidelijk welke organisatie eindverantwoordelijk is voor het zorgaanbod, een groeiend aantal kinderen 

wacht op specialistische zorg, continuïteit en kwaliteit van hulp raken in de knel door financiële druk en 

zorgpersoneel heeft te maken met toenemende werkdruk . Er wordt gepleit voor een overkoepelende visie en 

meer samenhang tussen beleid, praktijk en programma’s. Knoppen waaraan gemeenten kunnen draaien zijn hun 

gemeentelijk beleidsplan, de samenwerking(sovereenkomsten) met zorginstellingen, hun inkoopprocedures en 

het organiseren van de toegang.  

Na aanhoudende signalen dat de budgetten voor jeugdzorg ontoereikend zijn, heeft het kabinet de komende 

jaren extra geld beschikbaar gesteld voor de jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. Gemeenten krijgen 

hiermee extra middelen om hulp en ondersteuning te bieden aan kwetsbare jongeren en aan mensen met 

psychische problematiek. Hierbij wordt dan echter ook nog meer dan voorheen een regierol, sturing en 

samenwerking aan de kant van de gemeenten verwacht. 

De eerste jaren na de decentralisatie van de jeugdzorg heeft de gemeente Schouwen-Duiveland de tekorten op 

de jeugdhulp kunnen opvangen. De overschrijdingen zijn de afgelopen jaren echter toegenomen en zullen – 

zonder extra maatregelen, de komende jaren nog verder toenemen. In opdracht van de gemeenteraad doet de 

gemeente Schouwen-Duiveland daarom onderzoek naar de uitgaven van de jeugdhulp, de manier om de 

overschrijdingen terug te dringen en daar als gemeente goed op te kunnen blijven sturen.  

Een belangrijk punt om daarbij in ogenschouw te nemen is het (hoge) aandeel van indicaties door derden (het 

justitieel kader, de huisarts, kinderarts etc.) Bij dergelijk verwijzingen gaat het namelijk ook nog eens vaak om de 

duurdere zorg.  

2.1.3  Participatiewetspecifieke ontwikkelingen 

In Schouwen-Duiveland was er enkele jaren terug sprake van een negatieve spiraal op de arbeidsmarkt. Daarin 

ging een tekort aan geschikt personeel voor de bedrijven samen met een toenemende populatie werkzoekenden 

die er niet in slaagde aan de slag te komen. Het ombuigen van een dergelijke negatieve spiraal ligt buiten de 

macht van de gemeente alleen. Dat kan alleen lukken in samenwerking met werkgevers en onderwijspartijen. Om 

deze reden is de afgelopen periode in Schouwen-Duiveland met succes ingezet op een actieve verbinding met 
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werkgevers en het onderwijs. Gezamenlijk wordt er aan gewerkt zo veel mogelijk inwoners een plek te bieden op 

de arbeidsmarkt. En om dat te bewerkstelligen wordt gewerkt aan een efficiënte aansluiting tussen onderwijs en 

de arbeidsmarkt en aan innovatie en kennisontwikkeling8.  

Voor de uitvoering van de Participatiewet is het daarbij een goed teken dat Schouwen-Duiveland, in tegenstelling 

tot een groot aantal andere gemeenten geen tekort heeft op de BUIG-middelen. Dat betekent dat Schouwen-

Duiveland het landelijk gezien goed doet. De hoofdlijn van het beleid van de gemeente op dit gebied is dat 

iedereen zoveel mogelijk meedoet en moet kunnen meedoen. Een belangrijke ontwikkeling hierin sinds 2015 is 

dat het gaat om een verschuiving in groepen en afstemming van de dienstverlening op deze groepen. In het 

verlengde hiervan zijn andere organisatorische keuzes gemaakt onder andere voor de rol en taken van het sociaal 

werkbedrijf Zuidhoek. Ultimo 2018 werd aan 427 personen binnen de gemeente Schouwen-Duiveland een 

uitkering verstrekt. Ongeveer de helft van deze populatie was alleenstaand, een derde gehuwd en een op de vijf 

alleenstaande ouder.  

De gemeente Schouwen-Duiveland wil hierin beter presteren dan het landelijk gemiddelde. De ambitie was hierin 

dus geen tekort op het BUIG-budget te hebben, en dit is gelukt. Het aantal statushouders dat zich in Schouwen-

Duiveland vestigt is de afgelopen jaarlijks toegenomen. Op Schouwen-Duiveland zijn in 2018 in samenwerking 

met de gemeente 38 statushouders gehuisvest9.  

Financiën 

Kijkend naar Schouwen-Duiveland valt in vergelijking met de landelijke trends op dat er in Schouwen-Duiveland 

geen tekort is op het BUIG-budget: oftewel, een beter prestatie dan gemiddeld. In het landelijke budget 

verdeelmodel is rekening gehouden met lokale kenmerken, die niet door gemeenten zelf direct te beïnvloeden 

zijn. Om een eerlijke vergelijking te maken moet Schouwen-Duiveland zich dan ook meten aan 

referentiegemeente (met een vergelijkbare bijstandsdichtheid). Vergeleken met een aantal referentiegemeenten 

scoort de gemeente Schouwen-Duiveland redelijk goed. Om dat zo te houden zet de gemeente voor de komende 

jaren, zoals uitgebreid is beschreven in de raadsnotitie Hoofdlijnen uitvoering Participatiewet (2019) in op de 

volgende speerpunten:  

• Mensen actief benaderen. Het is van belang om passend werk goed af te stemmen op de behoefte en 

kenmerken van de mensen waarvoor de ondersteuning bedoeld is. 

• Werk10 moet lonen. We streven naar een relatie tussen het leveren van een inspanning en een materiële 

beloning wanneer mogelijk.  

• Samenwerking tussen onderwijs en ondernemers is van belang.  

• Integraal inzetten van budgetten om mensen aan het werk te helpen. 

• Realiseren van maatwerktrajecten om mensen aan diploma/vakvaardigheden en werk te helpen. 

• Eigen huis op orde. 

                                                           

8 Meer hierover is beschreven in de notitie ‘Vitale arbeidsmarkt’. 
9 Vluchtelingenwerk Nederland, Schouwen-Duiveland: 2018 in cijfers. Daarmee heeft de gemeente een achterstand (van 8) op de 

door het Rijk vastgestelde taakstelling. 
10 Werk = het ondernemen van arbeidsmatige activiteiten op structurele basis door inwoners tussen de vijftien jaar en de AOW-

leeftijd. 
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3. Inrichting sociaal domein in Schouwen-Duiveland 

Voordat we ingaan op de ontwikkelingen in het sociaal domein en op de ervaringen van inwoners en 

professionals daarbinnen, geven we in dit hoofdstuk een korte schets van de wijze waarop in Schouwen-Duiveland 

het sociaal domein is ingericht en waarom.  

3.1 Visie van Schouwen-Duiveland op inrichting sociaal domein  

De notitie ‘Naar een integraal sociaal domein’ (december 2015) benoemt een aantal redenen om de inrichting van 

het sociaal domein aan te passen. De toen bestaande inrichting was nog gebaseerd op drie afzonderlijke 

domeinen jeugd, Wmo, en werk en inkomen. En die was – omdat de integraliteit ontbrak in de inrichting - niet 

geschikt voor de uitvoering van de nieuwe taken.  

De notitie ‘Naar een integraal sociaal domein’ benoemt de volgende uitgangspunten:  

• De inwoner staat centraal waarbij deze aangesproken wordt op eigen verantwoordelijkheid. Wel moet de 

inwoner gefaciliteerd worden om problemen zelf of met hulp van de omgeving op te lossen. Dat betekent 

een investering in de buurten en wijken. 

• Voorkomen moet worden dat inwoners hun problemen verbergen. Het risico op escalatie waardoor een nog 

grotere zorgvraag ontstaat moet voorkomen worden. Het is eenvoudiger kleine problemen snel en 

laagdrempelig op te lossen. Dat vraagt echter wel om een tijdige signalering van problemen. 

• De visie was dat de gemeente grip moest houden op het integrale sociaal domein. Niet alleen financieel, 

maar ook wat de maatschappelijke effecten betreft. De vraag in 2015 was of en in hoeverre daarvoor een rol 

is weggelegd voor de gemeente als uitvoerende partij. In de notitie ‘Operationalisering integraal 

dienstverleningsmodel’ (november 2016) is het antwoord als volgt geformuleerd: ‘Het is juist van belang de 

taken en verantwoordelijkheden in het sociaal domein daar neer te leggen waar de randvoorwaarden voor 

een succesvolle uitvoering het beste zijn. Daar hoort een duidelijke visie op de invulling van de regierol en de 

uitvoerende taken bij’. 

• De inschatting op dat moment was dat er circa 250 partijen, ieder met een eigen belang, in de gemeentelijke 

sociale zekerheidsketen actief waren. Het beheer van de informatie- en geldstromen door de gemeente was 

daarom te complex. 

De visie op de nieuwe inrichting van het sociaal domein kreeg vervolgens in 2016 zijn beslag in het ‘integraal 

dienstverleningsmodel’. In de zo genoemde ‘bouwtekening’ (zie bijlage 3) is weergegeven hoe de taken in het 

sociaal domein zijn belegd in clusters en hoe de gemeente deze clusters wilde gaan organiseren en aansturen. 

Bij het dienstverleningsmodel is geconstateerd dat in dit nieuwe model de gemeente wel de beleidsregie behoudt 

over het geheel van taken, maar dat de invloedssfeer van de gemeente niet overal even groot is.  

De door de gemeente Schouwen-Duiveland gedefinieerde twaalf kernwaarden (zie bijlage 4) vormden de 

richtinggevende principes onder het dienstverleningsmodel.  

3.2 Feitelijke organisatorische inrichting sociaal domein 

De insteek van de gemeente Schouwen-Duiveland is geweest om na de decentralisaties, de energie vooral te 

richten op het continueren van goede hulp en zorg. Vooraf was weliswaar duidelijk dat daartoe ook verandering 

van de organisatie inrichting nodig zou zijn, zoals ook aangegeven is in de bovengenoemde bouwtekening. De 

realisatie van die bouwtekening is echter stapsgewijs gegaan.  



60937 – Intern vertrouwelijk 13 

 

  

De leidende gedachte bij het aanpassen van de organisatie op de nieuwe taken (de transitie) was om prioriteit te 

geven aan de continuïteit van de dienstverlening en dan – stapsgewijs- de organisatie verder aan te passen. Op 

basis van het integraal dienstverleningsmodel is onder meer de inrichting van het nieuwe loket Samenleving en 

Zorg in 2017 gerealiseerd, heeft arbeidsontwikkeling in 2018-2019 zijn beslag gekregen (met de nieuwe 

positionering van De Zuidhoek als mensontwikkelbedrijf). Onderzoek naar beschut werk heeft geleidt tot de 

positionering daar van bij de Zuidhoek. 

De toegang tot de hulp op maat is ondergebracht in het Loket Samenleving en Zorg (LSZ), dat daarmee de 

integrale toegang vormt voor inwoners tot werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, 

minimabeleid en bijzondere bijstand. Inwoners kunnen bij dit loket, dat is gelokaliseerd op het gemeentehuis, 

terecht voor informatie, advies of hulp. Door het loket wordt - indien nodig - ook over de inzet van zorg of 

specialistische voorzieningen besloten. Ook zijn er maatschappelijke en zorgorganisaties gevestigd op het 

gemeentehuis waardoor er onderling ‘korte lijnen’ zijn11.  

Het loket Samenleving en Zorg telt 44 medewerkers (39 fte’s). Vanaf 2018 is binnen het loket Samenleving en 

Zorg de ‘integrale bureaudienst’ ingevoerd. Die werkwijze houdt in dat bij de toegang de medewerkers vanuit de 

verschillende domeinen naast elkaar werken om de eerste vraagverheldering breed op te pakken. Het idee 

hierachter was dat vanuit de verschillende domeinen de benodigde kennis (van jeugd, Participatiewet en Wmo) in 

de toegang beschikbaar is. In de huidige werkwijze rouleren medewerkers van het loket in de bemensing van de 

’integrale bureaudienst’.  

Al voor deze evaluatie was geconstateerd dat er binnen het loket behoefte was aan medewerkers met domein 

overstijgende kennis en daar zijn ook al stappen voor gezet (in de vorm van training en opleiding van enkele 

medewerkers). Een andere (nog te nemen) stap naar aanleiding van de ervaringen in het eerste jaar na het 

opzetten van het nieuwe loket is het toewerken naar integrale teams.  

De implicaties van de geografische kenmerken van Schouwen-Duiveland voor de inrichting van het 

sociaal domein 

De geografische ligging van de kernen op het eiland brengt voor Schouwen-Duiveland een aantal zaken met zich 

mee die aandacht behoeven in de organisatie-inrichting van het sociaal domein. Alle dorpen en of kernen op het 

eiland Schouwen-Duiveland maken in de huidige situatie onderdeel uit van de gemeente Schouwen-Duiveland. 

Het voorzieningenniveau tussen de verschillende kernen verschilt echter van oudsher aanzienlijk. Zierikzee kent als 

grootste en meest stedelijke kern de meeste voorzieningen. In het gemeentehuis in Zierikzee zijn ook 

verschillende organisaties en functies fysiek bij elkaar gebracht. Dat bevordert de communicatie en zorgt voor 

korte lijnen. 

Voor Nederlandse begrippen liggen de kernen echter ver uit elkaar. Voor de bereikbaarheid van voorzieningen 

speelt de reisafstand, de beschikbaarheid van vervoer en de toegang daartoe van inwoners een belangrijke rol. 

Schouwen-Duiveland beschikt niet over treinverbindingen en heeft alleen busverbindingen. Dat heeft 

consequenties voor de bereikbaarheid van voorzieningen, zeker voor de doelgroep ouderen.  

 

                                                           

11 De organisaties die op het gemeentehuis aanwezig zijn: Juvent, SMWO, GGD, Emergis, Trots!, Stichting Hersteltalent, Allevo,  

Miep, Allerzorg 
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4. Ervaringen van inwoners, professionals en medewerkers 

In dit hoofdstuk brengen we de uitkomsten vanuit de bijeenkomsten met inwoners, professionals en medewerkers 

samen. De twee hoofdthema’s voorveld en toegang tot maatwerkvoorzieningen hebben we daarbij samen 

genomen omdat er veel overlap en samenhang tussen die twee hoofdthema’s is. Het voorveld is immers zowel 

een voorportaal voor de toegang naar maatwerkvoorziening als een manier om de inzet van 

maatwerkvoorzieningen te beperken.  

We hebben de bevindingen uit de evaluatie, in lijn met de insteek van dit onderzoek, zoveel mogelijk sociaal-

domeinbreed geformuleerd. Omdat er vanuit wetgeving en budgetten toch sprake blijft van verschillende 

domeinen met een verschillende regelgeving, financiering en dynamiek, hebben we ook per domein een aantal 

specifieke aandachtspunten toegevoegd. 

4.1 Voorveld en toegang tot maatwerkvoorzieningen  

4.1.1  Sterke punten en verbeterpunten 

Inwoners zijn tevreden over de toegang tot hulp; professionals zijn gematigd positief en geven een wat 

kritischer beeld over de toegang tot informatie, advies of hulp en tot maatwerkvoorzieningen dan de 

inwoners 

Inwoners geven aan dat als ze vragen hebben zij in het algemeen goed de weg kunnen vinden en goed, snel en 

vaak ook dichtbij terechtkunnen met hun hulpvraag. En daarbij maken ze regelmatig ook gebruik van informele 

organisaties in hun buurt. Dit wordt zowel door inwoners als door professionals aangegeven, hoewel professionals 

denken dat er nog winst te behalen valt in het samenspel met informele organisaties. Kritische opmerkingen over 

de toegang van de kant van de inwoners betroffen de telefonische bereikbaarheid en de fysieke bereikbaarheid 

van de gemeente: een deel van de inwoners vindt dit goed, een deel ervaart daarbij knelpunten. 

De professionals geven aan dat er, waar meerdere partijen betrokken zijn rond de klantvraag, nog veel verbeterd 

zou kunnen worden door minder ‘schakels’ in het proces te hebben, en meer helderheid in taakverdeling en 

duidelijker regie. Dat sluit ook aan op de kritiekpunten die door sommige inwoners zijn aangegeven in de enquête 

en in de gesprekken.  

De bevraagde inwoners konden met hun hulpvraag de weg vinden naar hulp 

Uit de enquête en de gesprekken blijkt dat het merendeel van de inwoners met (hulp)vragen zelf op zoek gaat en 

doorgaans redelijk snel op de juiste plaats uitkomt; een kleinere groep vindt de weg via de zorg- of 

welzijnsorganisaties. Mantelzorgers komen vaak via iemand uit het eigen netwerk bij hulp of ondersteuning uit. 

Uit de evaluatie blijkt dat inwoners het prettig vinden gebruik te kunnen maken van laagdrempelige instanties 

zoals een multicultureel centrum, jongerencentrum, ouderenorganisaties en de kerk. Uit de bijeenkomst met 

jongeren bleek dat zij problemen eerst zelf proberen op te lossen en vervolgens naar iemand stappen in hun 

eigen omgeving. Zij zouden niet snel naar de gemeente stappen.  

De meeste inwoners geven aan dat zij gemakkelijk gebruik konden maken van informatie, advies en/of hulp 

zonder verwijzing. Professionals zijn hier wat kritischer over. Zij geven aan dat er mogelijk een groep is die wel 

hulp nodig heeft, maar niet in beeld komt. En zij geven aan dat er in de toegang tot hulp, zeker waar het om wat 

complexere vragen gaat, nog veel verbetering mogelijk is in het onderling samenspel (afstemming en coördinatie 

van hulp). Dit punt sluit aan bij de onderstaande opmerkingen van inwoners over verbeterpunten in de toegang. 

Ook waar het gaat om de onderlinge afstemming tussen alle formele en informele organisaties is er volgens deze 

groep nog verbetering mogelijk. 
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Een aantal professionals, vooral vanuit organisaties die outreachend of vindplaatsgericht werken, geeft aan dat er 

meer gezamenlijke aandacht nodig is voor inwoners die mogelijk wel hulp nodig hebben, maar die er om allerlei 

redenen niet toe komen of niet in slagen om die hulp te vinden. Die redenen zouden kunnen liggen in schaamte 

(bijvoorbeeld in het geval van schulden) of het willen vermijden van hulp, maar ook aan gebrek aan informatie of 

redzaamheid.  

Kritische noten bij het functioneren van de toegang in het algemeen (zowel tot hulp en advies als tot 

maatwerkvoorzieningen)  

1. De informatievoorziening aan inwoners over de dienstverlening kan nog beter, specifiek wanneer het gaat 

over hulp bij maaltijdvoorziening en de aanschaf van hulpmiddelen vanuit de Wmo. Verschillende 

doelgroepen geven, afhankelijk van leeftijd of opleidingsniveau, de voorkeur aan verschillende kanalen, zoals 

telefonisch, via WhatsApp, per post en op het gemeentehuis. Het is in de ogen van inwoners en professionals 

goed dat de gemeente deze variëteit aan communicatiekanalen behoudt. Wel zou met name de website 

gebruiksvriendelijker en transparanter kunnen12.  

2. Waar er wachttijden zijn, is lang niet altijd duidelijk waarom dat is. Ook komt het voor dat mensen, als bij 

aanmelding niet direct duidelijk is wat er moet gebeuren, de weg kwijt raken in de toegangsprocedure. Zeker 

waar het inwoners toch al moeite heeft gekost om over de drempel te stappen en hulp te vragen, kan dat 

heel frustrerend werken. De klantvriendelijkheid van zowel medewerkers als professionals van zorgaanbieders 

wordt door de inwoners als goed beoordeeld en de ervaring van de meeste inwoners is dat de gevraagde 

hulp relatief snel geboden kan worden.  

3. Waar bij een hulpvraag meerdere partijen betrokken zijn, lijkt er in de perceptie van een deel van de 

professionals en inwoners nog sprake van onduidelijkheid of gebrek aan duidelijke regie. De gemeente regelt 

in principe het verkeer in toegang. Maar waar meerdere partijen betrokken moeten zijn, is betere onderlinge 

coördinatie en afstemming wenselijk. Dat punt wordt vooral door de professionals zelf aangegeven.  

4. Domeinoverstijgende kennis is regelmatig wenselijk maar nog niet altijd aanwezig. De gemeente heeft dit ook 

al eerder geconstateerd en daar inmiddels actie op ondernomen13. Als verbeterpunten worden genoemd dat 

het prettig zou zijn als men niet opnieuw hetzelfde verhaal hoeft te doen, door te werken met één dossier 

over de domeinen heen. Het duidelijker inrichten van de pagina ‘Mijn S-D’ en informatievoorziening op 

papier voor hen die dit lastig vinden kwam terug. 

5. Aandacht in de toegang voor laaggeletterdheid. Het is bekend dat een aanzienlijke groep inwoners van 

Schouwen-Duiveland als laaggeletterd beschouwd kan worden. Ook en misschien juist voor deze groep is het 

belangrijk dat zij, waar ze advies, hulp of ondersteuning nodig hebben, de weg kunnen vinden. En dat is een 

belangrijk aandachtspunt voor de gemeentelijke communicatie en informatie. Die moet ook voor deze groep 

begrijpelijk zijn. Suggestie in dit verband is om te kijken naar beeldbrieven, zoals die in andere gemeente al 

worden gebruikt.  

6. Mobiliteit, wonen, verbindingen. Besteed ook aandacht aan de verbinding tussen mobiliteit, wonen en de 

toegang tot het sociaal domein. Ondanks dat de toegang aan het loket goed ingeregeld kan zijn, worden 

inwoners belemmerd in het vinden van de juiste informatie doordat zij dit fysiek moeilijk kunnen bereiken.  

                                                           

12 Kanttekening daarbij is dat dat de gemeente de afgelopen jaren heeft gewerkt aan een klantvriendelijke toegang (met 

beschikbaarheid van het telefonisch loket de gehele week van 9.00-17.00, een optimalisatie van de website en de 

beschikbaarheid van een gastvrouw om mensen met allerhande vragen te helpen), Desondanks is er kennelijk nog ruimte voor 

verbetering. 
13 De bedoelde actie vermelden.  
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(Verbinding met het) voorveld  

Een goed ontwikkeld voorveld14 en een optimaal gebruik daarvan passen bij de kernwaarden van de gemeente 

Schouwen-Duiveland om de hulp dichtbij te organiseren, de eigen kracht van burgers te benutten, er vroeg bij te 

zijn en – waar dat mogelijk is – zware zorg te voorkomen of te vermijden. Een goede verbinding tussen de 

professionele dienstverlening (en de toegang daartoe) en het voorveld blijft dan ook een belangrijke pijler voor de 

ambities van de gemeente Schouwen-Duiveland in het sociaal domein. 

Het algemene beeld is dat Schouwen-Duiveland in potentie beschikt over een sterk voorveld met daarbinnen een 

ruim aanbod van informele en vrijwilligersorganisaties. Dat hangt waarschijnlijk samen met de geschiedenis en de 

cultuur van het eiland Schouwend Duiveland. In de verschillende dorpen en kernen was er noodzaak en 

bereidheid om zelf dingen op te lossen, maar ook om elkaar te helpen. En die houding lijkt nog steeds aanwezig. 

Ook uit de bijeenkomsten met inwoners komt het beeld naar voren van mensen die waar mogelijk zelf dingen 

oplossen en graag bereid zijn een actieve bijdrage te leveren aan vrijwilligerswerk.  

Professionals vinden dat er al goed wordt gekeken naar eigen mogelijkheden van de cliënt (‘eigen kracht’), 

maar dat er bij het benutten van het eigen netwerk van de cliënt nog winst te behalen is 

De constatering dat er meer van het netwerk gebruikgemaakt zou kunnen worden werd ook gedaan in het 

afstudeeronderzoek waarnaar eerder is verwezen15. En daarin werd aangegeven dat de fase van vraagverheldering 

daartoe het geëigende moment zou zijn. Tegelijk werd daarbij de kanttekening gemaakt dat, zeker waar het gaat 

om opvoedingsproblemen, de opvoeders die hulp nodig hebben lang niet altijd willen dat hun eigen netwerk 

wordt ingeschakeld. Hier ligt dus een uitdaging voor professionals.  

4.1.2  Meegegeven suggesties en aanbevelingen betreffende de toegang tot 

maatwerkvoorzieningen en de verbinding met het voorveld 

De uitdaging is om het voorveld, dat in Schouwen-Duiveland op zich goed ontwikkeld is mede door de 

aanwezigheid van relatief veel informele organisaties, nog beter te gaan benutten bij het bedienen van burgers. 

Dat kan ook bijdragen aan het bieden van laagdrempelige hulp vlakbij en het vroegtijdig signaleren van 

problemen, bijvoorbeeld waar het gaat om schulden of eenzaamheid onder ouderen. De volgende zaken, waarin 

de gemeente een rol kan spelen, kunnen bijdragen aan de doorontwikkeling van en een goede verbinding met 

het voorveld: 

• Beschikbaarheid van actuele en toegankelijk Informatie over het brede palet van organisaties, zowel voor 

inwoners als voor de organisaties onderling. Er is al een digitale sociale kaart beschikbaar, maar de 

bekendheid van deze pagina kan/moet mogelijk verder worden verbeterd.  

• De mogelijkheid scheppen voor de spelers in het sociaal domein om doelen en taken onderling af te 

stemmen en zich in gezamenlijkheid te richten op de problemen. De aard van de informele organisaties in het 

voorveld is dat zij voortkomen uit eigen initiatief en dus niet direct (kunnen) worden aangestuurd. Wat de 

gemeente kan doen om de gezamenlijke inspanningen beter te richten is facilitering (bijvoorbeeld informatie 

geven, training aanbieden, netwerkvorming ondersteunen), mogelijkheid te scheppen voor onderlinge 

afstemming en partijen betrekken bij het opstellen van een gezamenlijke maatschappelijke agenda. Met 

ondersteuning vanuit de gemeente kunnen vrijwilligers bijvoorbeeld ook worden getraind op meer specifieke 

problematiek, zoals psychische problematiek of eenzaamheid. Ook door middel van subsidietoewijzing aan 

goedlopende sociale verbanden/wijkgerichte centra kan het voorveld worden ondersteund (hierbij is de 

                                                           

14 Daarbij gaat het erom hoe het is gesteld met de voorliggende voorzieningen, de wijkfuncties, de eerstelijnszorg en de 

vroegsignalering. In de communicatie met inwoners en professionals noemden we dit ‘voorzieningen vlakbij’. 
15 Versterken van de eigen kracht: praktijkgericht kwalitatief onderzoek, Naomi van Vlies, HZ University of Applied Sciences, mei 

2019. 
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concrete aanbeveling dit als gemeente mee te nemen in subsidiecriteria). Vrijwilligersorganisaties zouden het 

matchingsproces tussen inwoner en vrijwilliger nog verder kunnen versterken. Dit vergroot de kans op een 

goede match en daarmee de kans op succesvolle ondersteuning van een inwoner.  

• De informatievoorziening naar hulpverleners in de eerste lijn zoals huisartsen over wat het beschikbare 

aanbod aan hulp en informatie is kan worden versterkt.  

• Door contactpersonen bij de gemeente (nog meer) meer kennis bij te brengen over hun eigen domein heen, 

kunnen inwoners met complexe problematiek beter worden geholpen.  

• Professionals zouden in de fase van vraagverheldering meer door kunnen vragen naar barrières die 

tegenhouden dat een gezin het eigen netwerk inschakelt. Voor professionals kan opleiding en kennisdeling 

hierin helpen. Dit vraagt ook ruimte vanuit de organisatie. Een suggestie was om een multidisciplinair team 

achter de hand te hebben als er twijfels zijn over de juiste te nemen stappen in de fase van de 

vraagverheldering.  

• Een suggestie uit de bijeenkomst met professionals was om te zorgen voor een ‘sociaal aanspreekpunt’ in de 

wijk. Daarmee werd bedoeld dat iemand in een wijk of dorpskern beschikbaar en toegankelijk is voor vragen 

(dat kan ook een vrijwilliger zijn).  

• Een aandachtspunt dat in de bijeenkomst met medewerkers naar voren kwam, was dat de uiteenlopende 

regels en wijze van financiering per domein, het moeilijk maken om de inwoner centraal te stellen en de 

kortste weg naar passende hulp te organiseren. Anders gezegd, medewerkers moeten, om die inwoners 

daadwerkelijk centraal te kunnen stellen, in staat zijn om dat ook te organiseren en zich daarbij niet teveel 

door de regels te laten leiden. In een individueel geval kan dat betekenen dat een creatieve passende 

oplossing wordt gevonden. Het betekent ook dat de medewerkers alert moet zijn op het wegnemen van 

belemmeringen die door regelgeving ontstaan. Daarvoor kan het nodig zijn om collegiaal te overleggen 

binnen of buiten het team en om, als dat niet voldoende is, te escaleren naar een ander niveau. 

• Naast behoefte aan professionele ruimte is er bij de medewerkers tegelijk ook behoefte aan meer houvast 

waar het gaat om verordeningen en beleidsregels. Die zijn deels verouderd en dat compliceert de toepassing 

in de praktijk Ook dit vraagt actie. 

De organisatie van de toegang 

Over de huidige organisatie van de toegang zijn door de medewerkers de volgende aandachtspunten en 

aanbevelingen meegegeven.  

• De wenselijkheid om ook professionals van de zorgaanbieders en welzijnsorganisaties al in de toegang te 

betrekken. In de oorspronkelijke wijze van het organiseren van de toegang was het reeds de bedoeling om 

daar ook de aanbieders in te laten participeren. Vanwege de wens om stapsgewijs te ontwikkelen, is dit nog 

niet gerealiseerd. Inmiddels heeft de gemeente een traject in gang gezet om te onderzoeken of en hoe dit 

georganiseerd zou kunnen worden.  

• In de huidige werkwijze is er geen vast team dat de inwoners te woord staat. Die taak rouleert onder 

meerdere medewerkers van het loket. In het team dat dagelijks de inwoners te woord staat en waar nodig 

doorverwijst, blijkt op de langere termijn het huidige systeem waarin medewerkers rouleren een aantal 

nadelen te hebben. Het invullen van de rol als loket voor inwoners vraagt van de betreffende medewerkers 

kennis over de domeinen jeugd, Participatiewet en Wmo heen. Ook een goed overzicht over het voorliggend 

veld is onmisbaar, omdat het op het moment dat de inwoner zijn vraag stelt, belangrijk is gelijk te kunnen 

bespreken waar met benutting van dat voorliggend veld, mogelijk oplossingen liggen. Daarbij zijn er 

verschillende autorisaties nodig om directe toegang tot relevante informatie te hebben en is mandaat nodig 

om snel te kunnen handelen. En tot slot spelen privacy regels en restricties vaak ook een rol bij de toegang, 
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het opvragen van informatie en het doorverwijzen. In het huidige systeem van roulatie zijn de benodigde 

kennis en zijn ook de autorisaties en mandaten niet voldoende aanwezig bij de medewerkers. Een vast team 

zou volgens een aantal medewerkers de benodigde kennis en de benodigde autorisaties beter kunnen 

borgen.  

• In het samenspel met de servicelijn, is voor wat betreft de onderlinge afstemming en rol- en taakverdeling 

verbetering mogelijk. 

• De feitelijke toegang in het gemeentehuis kan volgens sommige medewerkers op de inwoner over komen als 

een ‘supermarkt met dichte deuren’. Hiermee wordt bedoeld dat de organisaties op de begane grond niet 

toegankelijk zijn voor inwoners. Dat komt omdat daar ook de werkplekken voor de medewerkers van die 

organisaties zitten, die niet voor inwoners toegankelijk zijn. 

De bovengenoemde aandachtspunten zullen worden meegenomen in het door de gemeente reeds geplande 

vervolgonderzoek naar de beste wijze om de toegang in te richten.  

4.2 Zorg op maat 

4.2.1  Sterke punten en verbeterpunten 

De uitkomst van de enquête is dat inwoners die zorg op maat krijgen in het algemeen tevreden zijn over de 

inhoud daarvan. Die sluit goed aan op wat nodig is en wordt ook in voldoende mate verstrekt. Over het algemeen 

zijn inwoners over de dienstverlening binnen het sociaal domein vrij positief. Inwoners die zelf gebruiker zijn van 

hulp, informatie of advies geven de gemeente een 7,03 voor de dienstverlening. Voor mantelzorgers is dit iets 

lager: een 6,48. Mensen die zowel mantelzorger als gebruiker zijn (‘dubbelrol’) geven als eindcijfer een 6,44. Waar 

men ruimte had om de gemeente complimenten te geven, werd vriendelijkheid bij het afhandelen van verzoeken 

en het meedenken met de inwoner genoemd. Ook het mantelzorgcompliment werd als een positief initiatief 

benadrukt. Inzichten vanuit de klantreizen van Wmo- en Participatiewet sluiten hierbij aan: men noemt over het 

algemeen de empathische houding van de consulent, prettige gespreksvoering en het meedenken. 

Soms werd er bij het aanbod van zorg op maat - vanuit persoonlijke omstandigheden - ook kanttekeningen bij 

geplaatst en vragen. In een van de groepsgesprekken kwam bijvoorbeeld naar voren dat de voorziening op het 

gebied van langdurige zorg allemaal prima in orde was. De betreffende bewoner zou echter graag vanuit die 

context ook maatschappelijk blijven participeren. Als gevolg van zijn ziekte lukte het niet hier zelf inhoud aan te 

geven. En op dat moment komt er dan ook geen initiatief van een andere kant.  

Er zijn een aantal aandachtspunten om de kwaliteit van de hulp op maat te verbeteren.  

• Uit de enquête onder inwoners kwam naar voren dat een eenmaal gemaakt plan, ook als veranderende 

omstandigheden of een verandering in de vraag daar aanleiding voor zou kunnen zijn, niet met regelmaat 

werd bijgesteld. Een hieraan gerelateerd punt is dat voorkeuren en prioriteiten van hulpverleners niet altijd 

overeenkomen met die van inwoners zelf.  

• Waar meerdere organisaties betrokken zijn in een traject, is het blijkbaar voor de inwoners niet altijd duidelijk 

wie er overzicht houdt over het plan.  

4.2.2  Meegegeven suggesties en aanbevelingen 

Over de kwaliteit van de zorg  

1. Versterken van de regievoering over trajecten waar meerdere aanbieders zijn betrokken. In Zeeland zijn ook 

al op provinciaal niveau door de gemeenten, waaronder Schouwen-Duiveland, onderling afspraken gemaakt 

over wie er regie voert in complexe casussen en op welke wijze wordt bepaald wie de casusregisseur is. Dit is 

vormgegeven in de ‘Regiekaart de-escaleren‘ die een richtlijn geeft voor op- en afschalen en er op is gericht 

te voorkomen dat problematiek verder escaleert. Uit dit onderzoek blijkt dat de regievoering, met name waar 
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het gaat om huishoudens met multiproblematiek, nog steeds een aandachtspunt is. Dus zal goed worden 

gekeken moeten worden hoe dit proces verder verbeterd kan worden. Kanttekening daarbij is dat volgens de 

gemeente, waar er in de afgelopen jaren, gebrek was aan regievoering, de gemeente zelf zoveel mogelijk in 

dat gat is gesprongen. Dat kan op casusniveau een tijdelijke oplossing zijn, maar het risico daarvan is dat 

andere partijen hun rol te weinig pakken.  

2. Meer tussentijds evalueren en waar nodig bijstellen van de plannen. Ook de communicatie met gebruikers 

hierover kan verbeterd worden.  

3. Verbeteren van de kennispositie van de gemeente. Kennis over aanbieders en wijken is cruciaal om de overall 

regierol van de gemeente goed te kunnen spelen. Die kennispositie dient verder versterkt te worden. Wat 

speelt er in de wijken en in de kernen? En ook: wat speelt er bij de aanbieders van zorg? Om zo de 

inspanningen van aanbieders beter en effectiever te kunnen richten op de vragen en problemen van inwoners 

en daar goed op aan te kunnen sluiten. Bij het verbeteren van de kennispositie van de gemeente is het 

raadzaam goed gebruik te maken van de kennis die er al is bij de andere betrokken spelers.  

4. De gemeente en aanbieders zouden om mensen te bereiken die wel zorg nodig hebben maar buiten beeld 

blijven, meer ‘naar buiten’ kunnen gaan en meer vindplaatsgericht kunnen gaan werken. En daarmee de 

samenwerking te zoeken met andere partijen. Niet alleen aanbieders van zorg, maar ook scholen, corporaties 

en de eigen groenvoorziening (die kunnen fungeren als ogen en oren voor de gemeente).  

4.3 Overige bevindingen  

De kracht van kernwaarden 

In de sessies met de professionals kwam de kracht van gedeelde kernwaarden aan de orde. Als voorbeeld werd 

het werken met gedeelde kernwaarden in de onderwijsinstelling ‘Pieter Zeeman’ genoemd. De gezamenlijk 

geformuleerde kernwaarden blijken daar een belangrijke en inspirerende basis voor gelijkgerichtheid in de 

onderwijsaanpak. Daarbij is afhankelijk van de functie of afdeling ruimte voor een eigen invulling van die 

kernwaarden. Maar de kracht van de kernwaarden is dat je elkaar kan bevragen op hoe je daar met je gedrag en 

aanpak aan bijdraagt. De kernwaarden zijn in 2016 dan ook met dit doel geformuleerd. De vraag is wel of de 

kernwaarden zoals die in 2016 zijn geformuleerd nog bij alle partners in het sociaal domein op het netvlies staan 

en of ze nog gedeeld worden. De werkconferentie die op deze evaluatie gaat volgen, kan een goed moment zijn 

om die kernwaarden waar nodig te herformuleren en nieuw leven in te blazen.  

Tanende veranderbereidheid  

De transformatie heeft de afgelopen jaren veel veranderbereidheid van de medewerkers gevraagd. In de 

bijeenkomst met medewerkers gaf een aantal van hen aan een zekere actiemoeheid en verandermoeheid te 

ervaren.  

Verbind sociaal en ruimtelijk domein 

De vraagstukken in het sociaal kunnen niet los gezien worden van de vraagstukken in het ruimtelijk domein. Zo 

hangt de toegang tot voorzieningen, omdat die niet in gelijke mate over het eiland zijn gespreid, in belangrijke 

mate af van de fysieke bereikbaarheid van die voorzieningen. En zeker voor de groep ouderen geldt, dat die 

fysieke bereikbaarheid, zeker waar het gaat om voorzieningen die op afstand liggen, een belangrijke barrière kan 

vormen. Een ander belangrijk punt is passende huisvesting voor verschillende leeftijdsgroepen. De stijgende 

huizenprijzen kunnen een niet te nemen obstakel vormen voor jonge mensen om geschikte huisvesting te vinden. 

Met de toegenomen vergrijzing en de trend om langer thuis te wonen, is er ook een belangrijk 

huisvestingsvraagstuk voor ouderen.  
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Zorg voor een meer ondersteunende bedrijfsvoering 

Ten aanzien van de bedrijfsvoering werd in de bijeenkomst met medewerkers aangegeven dat er als je in je 

dienstverlening de inwoner centraal wilt stellen, spanning ontstaat als de administratieve lasten groot zijn en de 

bedrijfsmatige ondersteuning gebreken vertoont. De verplichting om veel zaken, vaak ook nog in meerdere 

systemen, te moeten registreren, kost medewerkers te veel tijd.  

De mogelijkheid van E-herkenning die de gemeente beschikbaar heeft, wordt door de aanbieders van hulp of 

zorg nauwelijks gebruikt omdat zij in de praktijk al andere (eigen) systemen gebruiken.  

Lessen voor volgende evaluatie 

In deze evaluatie is veel gesproken met inwoners en met professionals en is de gemeente zelf bij iedere stap nauw 

betrokken geweest. Dat heeft veel inzichten opgeleverd, heeft bijgedragen aan een goede dialoog tussen 

gemeente en partners en tussen gemeente en inwoners. Ook inwoners hebben in dit evaluatieproces aangegeven 

ervoor open te staan betrokken te worden in het (door)ontwikkelen van beleid en uitvoering. Belangrijke lessen uit 

deze evaluatie zijn dat je als gemeente vooraf goed moet nadenken welke thema’s wel en welke thema’s niet 

geschikt zijn voor het betrekken van inwoners. En als je ervoor kiest inwoners te betrekken, borg dan a) dat die 

inbreng ook werkelijk impact kan hebben en b) dat inwoners altijd worden geïnformeerd over wat er met hun 

inbreng is gebeurd. In bijlage 5 zijn met het oog op toekomstige evaluaties een aantal lessen getrokken uit deze 

evaluatie.  

4.4 Domeinspecifieke punten 

Domein Participatiewet 

Mensen met ervaring vanuit de Participatiewet gaven aan dat niet alle informatie op de website 

gebruiksvriendelijk is, zo is bijvoorbeeld het gebruik van DigiD voor mensen die een aanvraag doen niet 

vanzelfsprekend. Daarbij wordt dit als koud en zakelijk contact ervaren. Geef hierover vooraf toelichting of help 

inwoners bij het gebruik. De gastvrouw die nu in het gemeentehuis aanwezig is zou hier goed bij kunnen 

ondersteunen. Ook de wachttermijnen zorgen soms voor onrust. Dit kan worden verholpen door een 

informatieknop ‘toelichting’, met achtergrondinformatie bij de wachttijd toe te voegen. 

Benut binnen dit domein ook de mogelijkheid in de nieuwe inburgeringswet om de combinatie taal/werken 

voor inburgeraars vaker in te zetten.  

Tot slot: blijf statushouders na een traject ook volgen (‘waakvlamfunctie’). 

 

Domein Wmo  

Binnen de Wmo is er wat maaltijdvoorziening en de toegang tot hulpmiddelen betreft ruimte voor verbetering 

in de informatievoorziening: de gemeente en aanbieders zouden eenvoudiger de ‘regels’ beschikbaar voor 

kunnen maken.  

Een suggestie is dat zodra een beschikking is afgegeven, de gemeente de eindgebruiker of contactpersoon 

enige tijd van tevoren herinnert aan de actie die moet worden ondernomen om de beschikking te verlengen. 

Naast een brief, zou ook een e-mail of sms daarvoor een geschikt kanaal zijn. 

Op basis van de enquête constateren we dat de door het Samenwerkingsverband Welzijnszorg 

Oosterschelderegio  verwachte aanzuigende werking van de invoering van het abonnementstarief in Schouwen 

Duiveland nog niet echt zichtbaar wordt. Van de mensen die sinds januari 2019 gebruikmaken van Hulp bij 
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Huishouden, geeft namelijk 84 % aan dat de verandering naar een abonnementstarief niet bepalend is geweest 

om hulp bij het huishouden aan te vragen.  

 

Domein jeugd  

Specifiek voor het domein jeugd bleek het voor ouders in het algemeen een zoektocht te zijn hoe bij het juiste 

zorg- en ondersteuningsaanbod uit te komen. En heel regelmatig is dat een eind van de eigen woonplaats 

vandaan.  

Er zijn aan de kant van de professionals zorgen over de toename in wachttijden als er gespecialiseerde 

jeugdzorg nodig is, zoals jeugd-GGZ. De vraag naar gespecialiseerde jeugdzorg is de afgelopen jaren 

toegenomen en de beschikbare capaciteit is niet voldoende om snel op alle vragen in te springen. Een 

belangrijke vraag, waarop we op basis van de huidige informatie nog geen duidelijk antwoord kunnen geven, is 

wat daarvoor de achterliggende oorzaken zijn. Is er sprake van een vraagverschuiving? Dat zou mede het gevolg 

kunnen zijn van de ambitie zware (residentiële) zorg te voorkomen. Ook is het daarbij zaak om goed naar de 

verwijzingen te kijken. Is de verwijzing naar gespecialiseerde jeugdzorg altijd terecht, of zouden er ook andere, 

lichtere vormen van hulp mogelijk geweest zijn? En welke afwegingen maken professionals daarbij? Kan het zijn 

dat ook lichtere vormen van hulp adequaat zouden zijn geweest, maar dat de gespecialiseerde jeugdzorg voor 

alle zekerheid toch wordt ingezet? De samenwerking met de justitiële keten in het domein is aangegeven als 

aandachtspunt. Daar is ruimte voor verbetering. 

Een zorgpunt in het domein jeugd is de toenemende budgetoverschrijding. Ondanks de afname in het aantal 

plaatsingen in de zwaardere (residentiële) jeugdzorg, neemt de budgetoverschrijding toe. Dat komt met name 

door de kosten van de gespecialiseerde ambulante jeugdzorg. En als de huidige lijn zich doorzet, zullen de 

budgettekorten in de komende jaren toenemen. 
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5. Conclusies  

Dit hoofdstuk bevat de conclusies die wij als onderzoeks- en adviesbureau trekken op basis van wat we gezien en 

gehoord hebben in dit evaluatietraject.  

Continuïteit van hulp en zorg  

De gemeente Schouwen-Duiveland is er, samen met de partners (aanbieders, voorveld) goed in geslaagd na de 

decentralisaties in 2015 continuïteit in de zorg te bieden. Inwoners zijn in het algemeen tevreden over inhoud van 

de hulp en zorg die ze krijgen en weten de weg daarheen te vinden. Zoals in hoofdstuk 4 aangegeven, zijn er ook 

nog wel de nodige verbeterpunten, kijkend naar informatievoorziening, bereikbaarheid van voorzieningen en het 

goed (blijven) aansluiten op de vraag van inwoners. Een belangrijk aandachtspunt is ook het bereiken van 

inwoners die advies of hulp nodig hebben, maar de weg niet kunnen of willen vinden en dus niet in beeld zijn. Wij 

sluiten aan bij de suggesties die door medewerkers en professionals zijn meegegeven om meer ‘naar buiten’ te 

gaan en meer vindplaatsgericht te gaan werken.  

Transitie grotendeels afgerond, transformatie vraagt lange adem 

Ons beeld is dat in de ‘transitie’ (het scheppen van de organisatorische voorwaarden om de nieuwe taken uit te 

voeren) de benodigde stappen voor het overgrote deel zijn gezet. Voor wat betreft de transitie lijkt de aanpak van 

Schouwen-Duiveland, om grote ingrepen aan de voorkant zo veel mogelijk te beperken en gaandeweg te 

verbouwen en aan te passen, te hebben gewerkt. Tegelijk heeft die aanpak ook als keerzijde dat er het gevaar is 

dat noodzakelijke organisatorische verbeteringen blijven liggen of stagneren. Belangrijke aandachtspunten zijn de 

volgende:  

• De organisatie en bemensing van het toegangsteam, waar inwoners aan kunnen kloppen voor advies of hulp. 

Hier is al een onderzoekstraject voor gepland om verschillende opties naast elkaar te zetten.  

• Prioriteren en doorzetten. Uit de bijeenkomsten bleek dat professionals en medewerkers in staat zijn kritisch 

te kijken naar hun eigen werk en naar hun eigen organisatie. Toch lukt het in hun ogen nog lang niet altijd 

om gesignaleerde verbeterpunten tot een goed einde te brengen, vooral niet als de noodzakelijke 

verandering de invloedssfeer van het eigen team of de eigen organisatie te boven gaat.  

Het proces van ‘transformatie’ is wel gestart maar is nog volop bezig. Die transformatie is in de gemeentelijke 

beleidsplannen gedefinieerd als ‘goed aansluiten bij eigen kracht van onze inwoners’. Juist in die transformatie 

schuilt het positieve effect van de decentralisatie, namelijk beter en gerichter kunnen aansluiten bij wat voor 

inwoners nodig is. De transformatie vraagt onmiskenbaar een lange adem. 

Er zijn in Schouwen Duiveland zichtbare stappen gemaakt in het dichterbij en meer samen met (het netwerk van) 

inwoners vragen en problemen oplossen. Daarbij blijft de ingewikkelde en gefragmenteerde regelgeving in het 

sociaal domein barrières opwerpen. Het overwinnen daarvan is een blijvende uitdaging voor professionals en 

vraagt steeds opnieuw gezamenlijke reflectie op het professionele denken en handelen. 

De afgelopen jaren hebben een groot appel gedaan op de actiebereidheid en veranderbereidheid van 

medewerkers en professionals. Daarbij is ook zeker vooruitgang geboekt, maar er zijn ook veel zaken die niet of 

moeizaam veranderen. En dat kan de motivatie en veranderbereidheid aantasten. Het is in onze ogen daarom 

belangrijk om:  

• Successen te vieren 

• In afstemming met de aanbieders prioriteiten te stellen voor de verdere transformatie. Dat vergt goede 

afstemming tussen bestuur, management en uitvoering.  
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• Te zorgen voor voldoende professionele ruimte om daadwerkelijk te kunnen handelen vanuit de 

geformuleerde kernwaarden. Dat betekent dat een professional – waar dat nodig is om een inwoner 

daadwerkelijk te kunnen helpen –nieuwe (en evt. onorthodoxe) moet kunnen bewandelen en ook dat een 

professional fouten mag maken.  

• Er op toe te zien dat gestarte verbetertrajecten ook afgemaakt worden 

• Professionals en medewerkers te blijven voeden en inspireren en in hun taken ook daadwerkelijk ruimte te 

maken om te werken aan verbetering en transformatie.  Anders gezegd: ruimte maken voor het ‘slijpen van 

de zaag’ in plaats van – in reactie op de werkdruk en de waan van de dag - zo hard mogelijk door te zagen.  

Krachten bundelen met maatschappelijke partners (aanbieders, voorveld, onderwijs, 

werkgevers) 

Het samenspel daarbij met de maatschappelijke partners, dat noodzakelijk is om de uitdagingen in het sociaal 

domein aan te kunnen, is in Schouwen-Duiveland onmiskenbaar van de grond gekomen. De onderlinge 

verhoudingen met aanbieders van hulp en zorg, onderwijs en met het voorliggend veld zijn op zich goed. De 

gemeente heeft in het kader van de Participatiewet ook actief ingezet op het samenspel met werkgevers en 

onderwijs. Wel liggen er in dat samenspel ook nieuwe uitdagingen:  

• Duidelijkheid in regie in trajecten waarbij meerdere aanbieders zijn betrokken; 

• Beter benutten van de informatie die bij aanbieders beschikbaar is; 

• Beter aansluiten op en benutten van het voorliggend veld (inclusief vrijwilligersorganisaties).  

Wij zien als volgende stap om de krachten te bundelen het gezamenlijk opstellen van een maatschappelijke 

agenda. Het voordeel daarvan is dat partners en voorliggend veld medeopsteller en ook mede-eigenaar worden 

van die gezamenlijke agenda. Dat vraagt enerzijds dat de gemeente wel beleidsmatig de richting aangeeft, maar 

daarbij de visie van de partners meeneemt en bij de realisatie van die visie ook dingen uit handen durft te geven. 

De gemeente Dronten, waar de gemeente Schouwen-Duiveland al een werkbezoek heeft gebracht, is in onze 

ogen een goed voorbeeld.  

Sturen op budget jeugd 

De verwachte toenemende budgetoverschrijdingen voor de komende jaren in het domein jeugd, zijn een 

belangrijk zorgpunt. In hoofdstuk 2 is aangegeven waar mogelijke oorzaken liggen. Omdat ook veel andere 

gemeenten kampen met budgetoverschrijdingen in het domein jeugd, is de toereikendheid van de budgetten een 

landelijke discussiepunt en zal er ook ophoging plaatsvinden. Naar verwachting lost dat echter het financiële 

probleem in Schouwen-Duiveland niet op. Ook daarin ligt een belangrijke reden om door te zetten op een 

gezamenlijke transformatieagenda.  

Maak de verbinding tussen het sociaal en het ruimtelijk domein 

Omdat zoals ook in Hoofdstuk 3 aan de orde kwam, de vraagstukken in het sociaal domein niet los gezien kunnen 

worden van het ruimtelijk domein, is het belangrijk dat op afdelingsniveau meer verbinding komt tussen die twee 

domeinen. Dat past ook in de ontwikkelingen rond de nieuwe Omgevingswet.  

Blijf met de inwoners en professionals in gesprek 

In het kader van deze evaluatie is de gemeente daadwerkelijk in gesprek gegaan met inwoners en met 

professionals. Dat werd gewaardeerd en heeft ook veel opgeleverd. Het is in onze ogen belangrijk om dat gesprek 

te blijven voeren, ook al lukt het niet om alle groepen inwoners en alle professionals aan tafel te krijgen.  

Waar inwoners betrokken worden bij het nadenken over beleid is het in onze ogen belangrijk om vooraf goed te 

kijken waar dat wel en waar dat niet mogelijk is. En vervolgens altijd een goede terugkoppeling te geven van wat 

er met de inbreng van inwoners is gedaan.  
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Tot slot 

Deze evaluatie levert zowel sterke punten om vast te houden als knel- en verbeterpunten op. Daarmee ligt er nog 

geen spoorboekje voor de gemeente voor de verdere doorontwikkeling. Daarvoor is het nodig om als gemeente 

in gesprek met de partners een aantal uitkomsten verder te duiden en vervolgens concrete keuzes te maken en 

actielijnen uit te zetten. Daarbij is het in onze ogen ook belangrijk om in het sociaal te komen tot een structurele 

en herkenbare Plan-Do-Check-Act-cyclus, waarin reflectie en verbeterpunten steeds achtereenvolgens aan bod 

blijven.  
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 Onderzoeksverantwoording  

De enquêtes onder inwoners en professionals vormen een belangrijke basis voor de onderzoeksuitkomsten. In 

vergelijking met de andere onderzoeksactiviteiten die zijn gericht op het verzamelen van de ervaringen van 

inwoners en professionals geven de enquêtes immers het meest brede beeld. En daarmee is natuurlijk ook de 

mate van respons van belang als graadmeter voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten.  

Bij de bijeenkomsten met inwoners bleek dat er wel voldoende opkomst was, maar dat dat de deelnemers aan de 

bijeenkomsten geen representatieve vertegenwoordiging vormden van de afnemers van diensten. De deelnemers 

aan de bijeenkomsten die zichzelf hadden aangemeld bestonden vooral uit oudere (>65 jaar) inwoners die 

gebruikmaken van Wmo-dienstverlening. Om ook directe inbreng te verkrijgen van andere groepen zijn selectief 

ook cliënten P-wet, cliënten Jeugdwet en jongeren benaderd voor groepsbijeenkomsten en voor interviews. Bij 

het inplannen van de interviews (klantreizen) zijn mensen uit alle domeinen gesproken. Die gesprekken leverden 

veel diepgang op en oog voor de persoonlijke aspecten. Kanttekening hierbij is dat door de relatief kleine 

aantallen de uitkomsten van groepsgesprekken en interviews niet als representatief kunnen worden beschouwd. 

Maar de combinatie van de enquête en de gesprekken levert zowel breedte als diepgang op.  

Werkwijze enquête 

Aan de kant van de inwoners zijn voor de enquête alle mensen die volgens de zaaksystemen in de afgelopen jaren 

dienstverlening hebben ontvangen per brief benaderd. Aan de kant van de professionals zijn alle organisaties 

aangeschreven die dienstverlening voor de gemeente uitvoeren.  

Respons  

Voor de inwoners is een goede respons van 411 bereikt, waarbij de respons per vraag kon variëren (niet alle 

vragen waren verplicht om in te vullen)16. Dat is een goede respons die statistisch gezien ruim voldoende 

betrouwbaarheid geeft aan de uitkomsten. Kanttekening hierbij is dat, hoewel er dus getalsmatig sprake lijkt van 

representativiteit, het vanwege de keuze voor anonimiteit van de respondenten niet mogelijk is om na te gaan of 

verschillende (leeftijds)groepen evenwichtig in de respons vertegenwoordigd zijn. Het is bijvoorbeeld denkbaar 

dat, net als dat voor de bijeenkomsten het geval bleek, ook voor de enquête geldt dat mensen met relatief veel 

tijd de moeite nemen de enquête in te vullen. En dat zou kunnen betekenen dat ook hier de groep ouderen het 

meest vertegenwoordigd was. Wel is op basis van de gestelde vragen na te gaan vanuit welke dienstverlening 

mensen hebben ontvangen. Daaruit blijkt dat de respons vanuit het domein jeugdzorg verreweg het laagst was. 

NB. Dat is bekend verschijnsel dat ook in eerdere jaren werd waargenomen en ook voor andere Zeeuwse 

gemeenten geldt17.  

De respons vanuit professionals is relatief laag (30 van de 411), waardoor uitkomsten een minder representatief 

beeld geven. De meeste respons komt van professionals die hulp vanuit de Wmo bieden en slechts een klein deel 

vanuit de Jeugdwet of Participatiewet.  

                                                           

16 De respondenten bestaan voor 56% uit mensen die zelf gebruikers zijn van diensten, voor 23% uit mantelzorgers en voor 18% 

mensen die zowel mantelzorger als zelf gebruiker zijn. Van de overige 3% (11 personen) bleek na verder verdiepen dat zij geen 

directe gebruiker waren van dienstverlening in het sociaal domein, maar met andere soorten dienstverlening van de gemeente 

ervaring hadden (bijvoorbeeld met het aanvragen van legitimatiebewijs). 
17 Dit blijkt onder meer uit de onderzoeken die ZB Planbureau in de afgelopen jaren in alle Zeeuwse gemeenten heeft 

uitgevoerd.  
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Omdat de twee groepsbijeenkomsten voor professionals goed werden bezocht door in totaal ongeveer veertig 

professionals van een brede groep organisaties uit voorveld, eerste- en tweede lijn, waren we in staat de 

uitkomsten van de enquête te toetsen en menen we toch een goed en betrouwbaar beeld te hebben verkregen 

van de ervaringen vanuit dit perspectief.  

De drie hoofdthema’s voor het onderzoek  

In de vraagstelling van de enquête, in de bijeenkomsten en in de klantreizen hebben steeds de drie hoofdthema’s 

een plaats gekregen. En daarnaast kwamen afhankelijk van de deelnemers ook de aanvullende vragen rond beleid 

en bedrijfsvoering aan bod. Afhankelijk van de aard van de deelnemers kregen de bijeenkomsten een eigen 

accent, ondanks de constante lijn in de agendapunten,. Daarin bleef in de bijeenkomsten met inwoners en 

professionals de bedrijfsvoering en de wijze van organiseren logischerwijs nog wat onderbelicht. In de 

bijeenkomst met de gemeentelijke medewerkers is daar dus relatief meer aandacht aan gegeven.  

Naast de uitkomsten van de enquête in 2019 zijn ook eerdere tevredenheidsonderzoeken op het gebied van Wmo 

en jeugd als bron meegenomen. In 2016 en 2017 zijn cliënttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder 

gebruikers van Wmo-voorzieningen. Hieraan deden circa 240 cliënten mee. In 2016, 2017 en 2018 zijn ook 

ervaringsonderzoeken uitgevoerd onder ouders en jeugdigen als gebruikers vanuit de Jeugdwet. De uitkomsten 

van deze onderzoeken zijn gebruikt.  
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 Relatie met de landelijke ontwikkelingen in het sociaal 
domein 

De ontwikkelingen in het sociaal domein in Schouwen-Duiveland zijn voor een groot deel in lijn met de landelijke 

ontwikkelingen in de drie domeinen P-wet, jeugd en Wmo.  

B.2.1 Bevolking en arbeidsmarkt 

De vergrijzing die ook in Schouwen-Duiveland optreedt, heeft een forse impact op de bevolkingssamenstelling in 

heel Nederland. Waar we in 2012 nog met 2,7 miljoen 65-plussers waren, stijgt dit aantal tot er in 2041 4,7 miljoen 

65-plussers zijn18. Niet alleen zijn er méér ouderen in Nederland, zij worden gemiddeld ook ouder.  

Dit heeft gevolgen: meer mensen ontwikkelen chronische ziekten (zo neemt het aantal mensen met dementie, 

hart- en vaatziekten toe); er is méér multimorbiditeit19. Hierdoor neemt de zorgvraag sterk toe. Regionaal zijn in 

deze trend nog interessante verschillen zichtbaar. Zeeland is de meest vergrijsde provincie van Nederland met op 

dit moment circa 27% 65-plussers20. Het aandeel van ouderen in Zeeland is nog groter doordat jongeren Zeeland 

eerder verlaten om bijvoorbeeld elders te gaan werken. Ook het aantal geboortes neemt af21.  

Door migratie neemt de diversiteit van ouderen in Nederland de komende jaren toe en vormt daarmee ook een 

meer diverse populatie om zorg- en ondersteuning op af te stemmen. De verwachting is dat het aantal migranten 

boven de 65 jaar groeit van 78.000 niet-westerse migranten in 2011 tot 520.000 in 2050. 22  

Net als in Schouwen-Duiveland is er ook in de rest van het land sprake van toenemende eenzaamheid onder 

ouderen die ondersteuning vanuit de Wmo ontvangen. Tussen 2015 en 2017 concludeerde het Sociaal en 

Cultureel Planbureau dat méér oudere Wmo-gebruikers zich eenzaam voelen (in 2017 20% van de ouderen ) 23. In 

GGD-regio Zeeland komt met 44-48% méér eenzaamheid voor dan in andere regio’s in Nederland24. Daarnaast 

zien we een toename in aandacht in de samenleving voor mensen met verward gedrag. Het kan hierbij een zeer 

diverse groep betreffen, van ouderen met dementie tot mensen met psychische problematiek of een 

verstandelijke beperking. De problematiek gaat hier vaak over domeinen heen: van schulden, wonen en werk, tot 

psychische zorg. Gemeenten moeten hierin een regierol vervullen, in samenwerking met verschillende organisaties 

en instanties.  

Om in Nederland aan de grote, complexe en toenemende hulp- en zorgvraag toe te komen is voldoende 

gekwalificeerd personeel in de zorgsector een belangrijke randvoorwaarde. Landelijk is net als in Schouwen-

Duiveland echter juist een sterke krapte op de arbeidsmarkt zichtbaar, waarbij de zorgsector een van de sectoren 

is met het grootste aantal moeilijk vervulbare vacatures. Zo rapporteert het UWV in 2018 dat 76% van werkgevers 

in de VVT en 67% daarvan in de gehandicaptenzorg problemen ervaart met werving. Bij huisartsen en overige 

gezondheidscentra is een sterke stijging zichtbaar in het aandeel met moeilijk vervulbare vacatures, van 9% in 

2016 tot 24% in 201825.  

                                                           

18 CBS Bevolkingsprognose. 
19 RIVM, Volksgezondheid Toekomstverkenning 2018. 
20 Provinciale bevolkings- en huishoudensprognose 2019. 
21 Planbureau en Bibliotheek van Zeeland 2017. 
22 Vilans, 2016.  
23 SCP, Overall rapportage Sociaal domein; Wisselend bewolkt 2017. 
24 Volksgezondheidenzorg.info, 2019. 
25 UWV, Factsheet Arbeidsmarkt Zorg, maart 2019. 
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Werkgevers geven daarbij aan dat toenemende werkdruk, het niet kunnen voldoen aan de zorgvraag, druk op de 

kwaliteit, extra diensten voor huidig personeel, problemen met behoud en invloed op de werk-privébalans de 

belangrijkste gevolgen zijn van deze disbalans26.  

Er wordt op verschillende manieren hard gewerkt aan het oplossen van de tekorten. Aan het vergroten van de 

instroom wordt door zorgaanbieders gewerkt door bijvoorbeeld zijinstroom- of andere opleidingstrajecten te 

stimuleren, ruimte op te zoeken in de beloning of het voeren van uitgebreide wervingscampagnes. Ook wordt er 

gekeken naar het anders inrichten van werk, bijvoorbeeld door het wegnemen van administratieve belasting, het 

inzetten van slimme technologieën of taakherschikking van bestaande medewerkers. In Schouwen-Duiveland 

wordt dit thema meegenomen in de Zeeuwse samenwerking rond het programma Vitale arbeidsmarkt.  

B.2.2 Ontwikkelingen in landelijk beleid 

Voor ouderen wordt er in heel Nederland sinds enkele jaren ingezet om hen zo lang mogelijk op een goede 

manier zelfstandig te laten blijven wonen, met ondersteuning, zorg en in een woning die aansluit bij hun 

persoonlijke behoeften. Daarbij is er aandacht voor de behoeften en wensen van de oudere zelf, maar zeker ook 

om mantelzorgers en vrijwilligers die hierin hard nodig zijn te ondersteunen. Met het ‘pact voor de ouderenzorg’ 

en het programma ‘Langer thuis’ hebben het kabinet, gemeenten en maatschappelijke partijen in 2018 de handen 

ineen geslagen om de zorg en de woonsituatie voor ouderen merkbaar te verbeteren. Onder deze paraplu wordt 

er bijvoorbeeld gewerkt aan een passend ondersteunings- en zorgaanbod, de inzet van respijtzorg om 

mantelzorgers tijdelijk te ontlasten en regelingen voor innovatie in het zorgproces.  

Het zorg- en ondersteuningsaanbod moet daarbij wel goed toegankelijk zijn en blijven. Vanuit de gedachte dat de 

zorgkosten en eigen bijdragen geen beperking zouden moeten vormen om toegang te krijgen tot Wmo-

voorzieningen, heeft minister de Jonge per 1 januari 2019 een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen 

ingevoerd. Gebruikers betalen hierdoor € 17,50 per vier weken. Gemeenten hebben aandacht gevraagd voor 

ongewenste effecten van deze maatregel, zoals een aanzuigende werking en het ontbreken van sturingsruimte 

hierbinnen27. Bij aanvang van de evaluatie sociaal domein was er nog geen inzicht in de inhoudelijke en financiële 

effecten van deze beleidsmaatregel. Om te toetsen of deze maatregel leidt tot een toename van het aantal 

gebruikers van Wmo-voorzieningen, is in dit onderzoek een vraag hierover opgenomen.  

Vanuit hun takenpakket mogen de gemeenten zelf bepalen hoe zij toegang tot preventie, ondersteuning en 

eerstelijnshulp organiseren. In ongeveer driekwart van de Nederlandse gemeenten wordt momenteel gewerkt met 

een team van professionals met verschillende disciplines: een wijkteam, sociaal team, buurtteam of gebiedsteam. 

Professionals van deze teams kunnen in dienst zijn bij de gemeente, bij de moederorganisatie of bij een 

zelfstandige stichting of coöperatie. Eerste onderzoeken naar de uitwerking van sociale wijkteams zijn zichtbaar 

geworden: uit een analyse van het CPB blijkt dat gemeenten met sociale wijkteams een toename hebben van het 

aantal verwijzingen en de kosten ten opzichte van gemeenten zonder sociaal wijkteam. Dit komt niet tegemoet 

aan de verwachting dat via een sociaal wijkteam eerder gesignaleerd kan worden, meer inzet op het eigen 

netwerk kan worden gerealiseerd en daarmee duurdere hulp worden voorkomen. Opvallend is dat wijkteams waar 

zorgaanbieders zelf in zitten het meest doorverwijzen naar professionele hulp. Dit kan enerzijds worden verklaard 

doordat een wijkteammedewerker precies weet wat iemand nodig heeft dankzij de eigen kennis en ervaring in 

zorg, maar ook doordat professionals eerder geneigd zijn door te verwijzen naar de eigen zorgorganisatie28. 

                                                           

26 UWV, Moeilijk vervulbare vacatures, oorzaken en gevolgen volgens werkgevers, 2018. En V&VN, Personeelstekorten, 1 jaar 

later, januari 2019. 
27 Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2019. 
28 Centraal Planbureau 2019, De Wijkteambenadering nader bekeken. 
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Gemeenten moeten op grond van de Wmo 2015 een beleidsplan opstellen en hierin onder andere aandacht 

besteden aan preventie en vroegsignalering. Hierin is het van belang dat de gemeente alle burgers bereikt, met 

name ook burgers die een ondersteuningsbehoefte hebben maar zelf niet of slecht in staat zijn hulp te vragen. 

Het kan zelfs dat mensen zelf geen hulp willen aanvaarden.  

In bredere zin is er recentelijk net als in Schouwen-Duiveland bij vele andere Nederlandse gemeenten aandacht 

voor de effecten van de decentralisaties bij gemeenten. Alhoewel de echte effecten op langere termijn nog 

moeten blijken, kampen ook veel andere gemeenten nu al enige tijd met tekorten in hun budget. Uit een 

vergelijkend onderzoek tussen 26 gemeenten dat in april 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd blijkt dat het 

aantal cliënten met jeugdhulp tussen 2015-2017 is toegenomen29. Ook het volume van de jeugdhulpinzet neemt 

in het merendeel van de gemeenten toe, evenals de kosten per jeugdige. Als verklaringen hiervoor worden 

genoemd dat de problematiek van cliënten in jeugdhulp die door aanbieders en lokale wijkteams worden 

geholpen gemiddeld genomen zwaarder is geworden. Zonder een afname van het totale aantal cliënten, leidt dit 

per saldo tot hogere uitgaven. Ook speelt ‘upcoding’ een rol: de zorgbehoefte van de cliënt wordt administratief 

zwaarder voorgesteld dan in werkelijkheid het geval is. Tot slot worden doorberekening van de administratieve 

last en een krappe arbeidsmarkt genoemd als factoren. Het is nog niet duidelijk of deze effecten tijdelijk of 

structureel zijn. 

Vanuit de Participatiewet streeft het kabinet naar een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt om 

mee te doen. Gemeenten willen hun werkzoekende inwoners aan werk helpen en werkgevers zijn, zeker in tijden 

van een krappe arbeidsmarkt, op zoek naar werknemers. Om de aansluiting tussen deze wet en het 

inburgeringsstelsel in Nederland sterk te verbeteren, krijgen gemeenten een sterkere regierol op inburgering 

vanaf 1 januari 2021. Duale trajecten, ofwel het combineren van taal en begeleiding naar werk, vormen hierin een 

belangrijk onderdeel. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het inkopen van de inburgeringscursussen bij 

taalaanbieders en kunnen zo zorgen voor een goede aansluiting op de activiteiten gericht op participatie. Het 

geheel wordt vastgelegd in een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP), waarna de gemeente de 

voortgang monitort en kan handhaven indien nodig. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 voert Schouwen-Duiveland 

met het programma Vitale arbeidsmarkt een actief beleid op het terrein van de Participatiewet en werkt daarbij 

volop samen met onderwijs en werkgeverspartijen.  

De inrichting van de jeugdzorg is ingrijpend veranderd sinds 2015. Speerpunten met de nieuwe Jeugdwet waren 

om de eigen kracht van de jeugdige en het oplossend vermogen van de sociale omgeving te verbeteren, het 

organiseren van een integrale aanpak (één gezin, één plan, één regisseur), het bieden van de juiste hulp op maat, 

het verminderen van regels voor professionals en het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, 

wijken, kinderopvang en scholen. Ook hier zijn de landelijke ontwikkelingen ook in Schouwen-Duiveland goed 

zichtbaar.  

Alhoewel drie jaar na invoering geconcludeerd werd dat de goede richting is ingezet, werd ook duidelijk dat de 

doelen van ‘tijdig passende hulp, meer in samenhang’ nog niet waren bereikt30. Ouders en professionals zagen 

nog niet de beoogde effecten van deze verandering. Met het actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’ zijn op 

landelijk niveau zes actielijnen geformuleerd om deze verandering verder te aan te jagen. Hierbij ging het om 

betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen, meer kinderen ‘zo thuis mogelijk’ laten opgroeien, alle 

kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen, kwetsbare jongeren beter op weg te helpen zelfstandig te worden, 

jeugdigen beter te beschermen en te investeren in vakmanschap31.   

                                                           

29 Significant, april 2019. Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp in 26 gemeenten. 
30 Ministerie van VWS, januari 2018. Eerste evaluatie Jeugdwet.  
31 Ministerie van VWS, april 2018. Zorg voor de Jeugd. 
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 Integrale bouwtekening  
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 Kernwaarden  

De twaalf kernwaarden van de gemeente Schouwen-Duiveland luiden als volgt:  

1. Mens centraal. Gedacht wordt vanuit de mens (de inwoner van onze gemeente) en niet vanuit de processen 

en systemen. 

2. Eigen kracht binnen een netwerksamenleving (zelfredzaamheid). De inwoner is zelf verantwoordelijk voor 

zijn/haar leven en staat daarin niet alleen. Daar waar hij/zij er niet zelf uitkomt, zijn wij er. Het bouwen aan 

een ‘netwerksamenleving’ draagt hieraan bij. 

3. Keuzevrijheid. Als gebruik wordt gemaakt van een (algemene) voorziening, moet de inwoner een eigen keuze 

kunnen maken. 

4. Inclusieve samenleving. Een inclusieve samenleving is een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan 

komen. Het maakt niet uit welke achtergrond, talenten of beperkingen iemand heeft. Iedereen neemt op een 

gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij. Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet 

op hun beperkingen. 

5. Preventie en vroegsignalering. Investeren in het voorkomen van (grotere) problemen. Om dit mogelijk te 

maken staan wij en onze partners midden in de samenleving. 

6. Oplossingsgericht vanuit een integrale aanpak. De vraag achter de vraag onderzoeken en vanuit de 

gezamenlijkheid en ontschotting een oplossing formuleren. Werken vanuit het principe ‘één gezin, één plan, 

één regisseur’. 

7. Gemeente is beleidsregisseur. De gemeente richt zich als eindverantwoordelijke op het invullen van doelen, 

gewenste effecten en in te zetten middelen: de ‘wat’vraag. De concrete invulling van de ‘hoe’vraag wordt 

buiten de organisatie belegd, met ruimte voor de professional.  

8. Innovatief/buiten gebaande paden/ Innovatief zijn in oplossingen en je niet laten beperken door bestaande 

zaken. Meedenken in mogelijkheden in plaats van in onmogelijkheden. 

9. Ketenintegratie/netwerkorganisatie. Samenwerking opzoeken en aangaan met organisaties, samen met 

partners de gemeenschappelijke agenda bepalen (= verbinden). 

10. Lokaal en privaat. Uitgangspunt is de zorg en dienstverlening lokaal en privaat te organiseren. Concurrentie 

met private organisaties wordt voorkomen en de gemeente is geen eigenaar van met de markt 

concurrerende activiteiten. 

11. Resultaatgericht/effectief. Sturen op het resultaat en effect, binnen de budgettaire kaders. 

12. Efficiënt/ Met zo min mogelijk middelen zo veel mogelijk bereiken. Gaan voor het beste resultaat (in geld, 

kwaliteit, tijd, afhankelijk per situatie). Binnen beschikbare middelen, gemeentebreed ontschotten: integrale 

aanpak vanuit ‘integraal budget’, gebruikmakend van een duurzaam financieel model. 
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 Lessen voor volgende evaluaties 

Om de dienstverlening in het sociaal domein blijvend te evalueren, raden we aan de volgende lessen daarbij in het 

achterhoofd te houden.  

Enquêtes helpen in een brede vertegenwoordiging van de doelgroep in het onderzoek, maar de 

benadering van respondenten kan nog gerichter 

De diensten uit het sociaal domein zijn bedoeld voor een zeer brede groep ‘eindgebruikers’. Een 

vragenlijstonderzoek stelt de gemeente in staat inzichten vanuit deze brede groep op te halen. De respons op 

deze vragenlijsten voor inwoners was in dit onderzoek goed, de balans tussen gebruikers van 

Wmo-/Jeugdwet-/Participatiewetvoorzieningen echter minder. Door vooraf nog beter stil te staan bij 

communicatiewegen van de doelgroep, kan hierin meer evenwicht worden bereikt. Ook bleek uit dit onderzoek 

dat een klein deel van de respondenten (3%) met andere zaken ervaring had dan met het sociaal domein 

(bijvoorbeeld met het aanvragen van legitimatiebewijs).  

De respons op de vragenlijst voor professionals was echter juist een stuk minder dan voor inwoners. Meermaals is 

de vragenlijst nog via organisaties onder de aandacht gebracht.  

De inhoud van de vragenlijst kan blijvend worden gebruikt voor evaluatie. Een punt ter verbetering kan zijn om 

het aantal vragen terug te brengen, zodat het voor inwoners minder belastend is. Ondanks dat van tevoren een 

tijdsinschatting was gemaakt van het invullen, kostte dit sommige inwoners toch meer tijd.  

Bij bijeenkomsten zien we vaak dezelfde aanwezigen: denk goed na over wat past bij de doelgroep 

die je vertegenwoordigd wil zien 

Na de eerste bijeenkomsten bleek dat met name ouderen en gebruikers van Wmo-voorzieningen naar de 

bijeenkomsten kwamen. Dit heeft waardevolle inzichten gebracht, maar het perspectief vanuit het domein jeugd 

en Participatiewet was hierdoor soms minder aanwezig. Door een aparte bijeenkomst voor jongeren te 

organiseren op een plaats waar zij graag komen, werd deze doelgroep beter bereikt. Door het een 

pizzabijeenkomst met interactieve communicatie (‘Mentimeter’) te maken, werden zij geprikkeld hieraan mee te 

doen.  

Een gezamenlijk gesprek tussen inwoners én professionals draagt bij aan meer diepte in het 

gesprek 

Tijdens bijeenkomsten leverde de aanwezigheid van zowel inwoners als professionals een goede discussie op. Het 

begrip van elkaars ‘wereld’ werd vergroot en er werd nagedacht over oplossingsrichtingen die het belang van 

beide partijen dient, hetgeen voor de gemeente van groot belang is.  

Benut de grote betrokkenheid en houding van professionals in de gemeente Schouwen-Duiveland 

Tijdens de bijeenkomsten bleek steeds een goede opkomst van professionals vanuit diverse zorginstellingen. 

Naast hun aanwezigheid kwam ook in de gesprekken terug dat de professionals graag actief meedenken in 

beleid. Daar ligt een kans voor de gemeente om voor komende jaren tot een gezamenlijk gedragen 

maatschappelijke agenda te komen.  
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Koppel ook terug naar burgers en professionals wanneer zij betrokken zijn bij de evaluatie 

Het klinkt als een open deur, maar wordt in de drukte vaak vergeten. Inwoners en professionals hebben tijd 

vrijgemaakt om bij een bijeenkomst te zijn, met de verwachting dat er iets met hun input wordt gedaan. Door 

hierover terug te koppelen wordt de gemeente transparanter en kan deze positieve energie eerder worden 

behouden.  

Betrek scholen om in gesprek te gaan met jongeren 

In dit onderzoek is een bijeenkomst georganiseerd waar tien jongeren aanwezig waren. De verbinding met de 

jongerenwerkers bleek hierin essentieel. Door ook aansluiting te zoeken met scholen, kan een breder beeld 

verkregen worden. Naast een bijeenkomst met jongeren in het jongerencentrum in het kader van dit 

evaluatieonderzoek, heeft de gemeente zelf, in vervolg daarop, reeds enkele themabijeenkomsten met jongeren 

georganiseerd in het voortgezet onderwijs. 
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Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. 

Al ruim 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector met 

slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. Dit door innovatie 

te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze 

adviezen hen op een voorsprong zetten.  

Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze individuen die allen dezelfde passie delen: 

organiseren. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare constructies. Door ons brede 

werkterrein en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers ons inschakelen voor 

uiteenlopende opdrachten. En zijn we in staat om met multidisciplinaire teams alle aspecten 

van een vraagstuk aan te pakken. 

Berenschot Groep B.V. 

Europalaan 40, 3526 KS Utrecht 
Postbus 8039, 3503 RA Utrecht 

030 2 916 916 
www.berenschot.nl 

/berenschot 
 

 


