
 

 

Aan B&W gemeente Schouwen-Duiveland 

Onderwerp: Advies inzake de bekendheid, bereikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de sociale kaart 

Zierikzee, 6 december 2019  

Geachte college,  

Voor u ligt een advies namens de Adviesraad Sociaal Domein van Schouwen-Duiveland. Het betreft hier een 
ongevraagd advies inzake de bekendheid, bereikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de sociale kaart 
van de gemeente Schouwen-Duiveland. 
 
Aanleiding en onderzoek  
 
Tijdens de kick-off van de werkkamers van de Adviesraad Sociaal Domein in oktober 2018 zijn diverse 
onderwerpen en thema’s aan bod gekomen die de aandacht vergen binnen de gemeente Schouwen-
Duiveland. Een van deze onderwerpen, organisatiebekendheid, is ook verwerkt in het jaarplan 20191 van 
de ASD.   

Als uitvloeisel van de kick-off en het jaarplan 2019 is er een initiatief gestart om een enquête te houden 
onder de inwoners en werkenden binnen de gemeente Schouwen-Duiveland.  De enquête is opgesteld om 
onderzoek te doen naar de bekendheid, bereikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de sociale kaart van 
de gemeente Schouwen-Duiveland. In de periode van eind juni t/m juli 2019 is de enquête opengesteld.   
Middels sociale media, een interview en bericht in de Inwonerskrant van WereldRegio en een oproep via 
https://sociaalsd.nl zijn inwoners en werkenden binnen het sociaal domein benaderd om deel te nemen 
aan de enquête. Daarnaast zijn ook alle deelnemers van de werkkamers actief benaderd om de enquête in 
te vullen. Uit de respons bleek dat de bekendheid van de sociale kaart te wensen overliet; daarnaast gaf 
een aantal organisaties, werkzaam op het eiland, aan niet vertegenwoordigd te zijn, terwijl er daarnaast 
ook vraagtekens waren bij de relevantie van een aantal opgenomen vermeldingen.  
Hieronder volgt een korte samenvatting van de resultaten uit de enquête:  
• Aantal respondenten: 92;  
• Nagenoeg alle dorpskernen zijn vertegenwoordigd onder de respondenten;  
• 29,13% was niet bekend met de onderdelen van het sociaal domein (Jeugdwet, Participatiewet, of 

WMO);  
• 55,56% was niet bekend met de sociale kaart van Schouwen-Duiveland;  
• Omtrent de bereikbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en zoekfuncties waren de respondenten over het 

algemeen neutraal dan wel positief;  
 

 
1 https://sociaalsd.nl/over-ons/jaarplan  



 

De informatie vanuit de kick-off, tezamen met de resultaten van de enquête hebben de input van het 
advies gevormd. Op basis hiervan zijn de volgende conclusies getrokken:  
• Er zijn signalen van geringe bekendheid met de sociale kaart, zowel onder de inwoners, als de 

werknemers op Schouwen-Duiveland;  
• De huidige bereikbaarheid is voldoende;  
• De zoekfuncties zijn niet voor iedereen even gebruiksvriendelijk, dan wel gericht (diverse 

leeftijdsgroepen, niet altijd computer vaardig etc.); 
• Er zijn enorm veel organisaties binnen het sociaal domein gevestigd op Schouwen-Duiveland ten dienste 

van de inwoners; echter vele organisaties zijn niet bekend onder de gemeenschap.   
• Het aanbod van organisaties via de sociale kaart is niet up-to-date.  

Advies 
Naar aanleiding van deze uitkomsten wil de Adviesraad de volgende aanbevelingen doen inzake dit 
onderwerp: 
 
- Realiseer een grotere bekendheid van de sociale kaart van Schouwen-Duiveland. Hiertoe zou u, los van 
het onderzoek door de Adviesraad, een onderzoek kunnen (laten) uitvoeren naar de bekendheid, 
bereikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de sociale kaart, waarbij de volgende zaken betrokken 
zouden moeten worden: de aantallen gebruikers en de onderwerpen die veel, minder of niet bezocht 
worden: een inventarisatie hiervan kan gegevens opleveren om de doelgroepen die minder of niet bekend 
zijn met de sociale kaart te benaderen met de middelen die de gemeente hiervoor ten dienste staan, om 
zodoende de bekendheid met de digitale sociale kaart te vergroten; verder de criteria om te worden 
opgenomen in de sociale kaart. 
- Onderzoek en verbeter de gebruiksvriendelijkheid van de digitale sociale kaart, voornamelijk de 
gerichtheid van de zoekfuncties. Hierbij zij opgemerkt dat de gebruiker van de sociale kaart niet altijd even 
computervaardig is. De gebruiksvriendelijkheid dient daarom verbeterd te worden om juist de doelgroepen 
die moeite hebben met het huidige gebruik van dienst te zijn;  
- Onderzoek en verbeter het aanbod van organisaties/diensten die aangeboden worden via de  
sociale kaart.  
- Bouw een evaluatiecyclus in en borg deze, waarbij de digitale sociale kaart kritisch geëvalueerd wordt, en 
waardoor de betrouwbaarheid van de informatie via de sociale kaart gewaarborgd wordt. 

 
Met bovengenoemde aanbevelingen wil de Adviesraad Sociaal Domein een betere sociale kaart 
gerealiseerd zien die zowel past bij de wensen en het gebruik van de inwoners, als van de werknemers en 
werkgevers die werkzaam c.q. gevestigd zijn in de gemeente Schouwen-Duiveland, en die een deugdelijke 
afspiegeling is van het aanbod alhier. Een grotere bekendheid met de diversiteit aan organisaties binnen 
het sociaal domein kan de verbinding tussen vraag en aanbod versterken dan wel verbeteren, en mogelijk 
leiden tot een integrale verbetering van het sociaal domein op Schouwen-Duiveland. 

In afwachting van uw reactie op dit advies hoopt de Adviesraad u met het bovenstaande voldoende te 
hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein 

 

Antoine de Ceuster                                                         Coby van Haasteren 
voorzitter Adviesraad Sociaal Domein                            secretaris 


